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Resumo
Nos últimos anos, a informação tem tido um papel fundamental na competitividade empresarial,
permitindo não só conhecer o contexto envolvente, como também as principais debilidades de
cada empresa. Neste sentido, a contabilidade analítica dispõe de ferramentas relevantes, com
capacidade para fornecerem informações acerca da forma como os recursos de uma empresa
são utlizados, possibilitando avaliar e melhorar o seu desempenho.
No presente estudo de investigação aplica-se a uma empresa um modelo de alocação de custos
contemporâneo, com o objetivo de fornecer informações distintas sobre os custos dos processos
de produção, permitindo auxiliar os gestores a tomarem melhores decisões operacionais e
estratégicas. A aplicação do modelo de custos é realizada numa empresa cujo negócio é a
transformação e empacotamento de hortofrutícolas, destacando-se três setores principais: a
fruta, a batata e a 4ª gama.
Com a utilização de metodologias de alocação de custos foi possível identificar, por um lado, os
produtos mais e menos rentáveis, contribuindo para definir a melhor estratégia a médio prazo e,
por outro, reconhecer as principais falhas e causas de alguns dos custos elevados.
Este trabalho procura contribuir para a ampliação e diversificação do estudo da aplicação de um
modelo de custos alternativo num contexto real, suscetível de melhorar o desempenho e a
competitividade de uma empresa.

Palavras-chave: Contabilidade de custos, Sistemas de custeio tradicionais, Activity-based
costing, Time-driven activity-based costing.
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Abstract
In recent years, information has played a key role in business competitiveness, allowing not only
to inform managers about external contexts, but also to internal problems. Thus, cost accounting
has relevant tools, with the ability to provide information about how the resources of a company
are used, making it possible to evaluate and improve their performance.
The main goal of this thesis is to develop a different costing system model to a company, in order
to provide distinct information on the costs of production processes, to help managers make better
operational and strategic decisions. This company business is processing and packaging fruit and
vegetables, in particular they have three main sectors: fruit, potatoes and 4th range products.
Those cost allocation methodologies could be identified, on one hand, the profitability of each
product, helping to define the best medium-term strategy and, on the other hand, some
operational faults.
Basically, this work aims to prove the importance of costing models to improve the performance
and the competitiveness in a real context, because provides operational and strategic information,
allowing managers to know the causes of the main costs.

Keywords: Cost accounting, Traditional costing systems, Activity-based costing, Time-driven
activity-based costing.
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Competindo Globalmente com a Contabilidade de Custos

1.Introdução
1.1 Enquadramento e Motivação
O desenvolvimento económico e a exigência imposta pelos consumidores são fatores relevantes
que contribuíram para o aumento da competitividade dos mercados. Deste modo, as empresas
necessitam de adotar estratégias que apoiem um crescimento sustentado, tanto para aumento
das receitas, como no sentido de criar mais valor. Para isso, devem existir reflexões, por um lado,
do ponto de vista da relação entre os fatores externos e a empresa, como o marketing ou a
diferenciação de produtos e, por outro lado, sobre a gestão interna.
O foco deste trabalho é a realização de uma análise interna, numa perspetiva de criar uma
estrutura de custos alternativa, que permita fornecer informações relevantes aos gestores. Neste
sentido, a motivação para a elaboração deste projeto funda-se inicialmente num levantamento
das várias metodologias de contabilização de custos desenvolvidas até hoje, com o intuito de
perceber a que mais se adequa para uma aplicação prática a um caso real. Assim, espera-se
demonstrar um ponto de vista alternativo que identifique algumas ineficiências nos processos de
apuramento de custos e permita fornecer informação relevante aos gestores.

1.2 Objetivos
O desenvolvimento deste projeto tem como principal objetivo apresentar a relevância da
alocação e monitorização dos custos, como forma de fornecer informações significativas que
permitam identificar e melhorar aspetos relacionados com os processos de produção de uma
empresa Alfa1. Percorrendo estas linhas de investigação, o trabalho procura alcançar os
seguintes objetivos secundários:


Breve caracterização do apuramento de custos da empresa;



Realização da revisão de literatura, identificando as metodologias mais apropriadas para
contabilizar os custos dos produtos;



Identificar as principais vantagens e desvantagens de cada sistema de custeio;



Apresentação do sistema de custeio time-driven activity-based costing;



Apresentação de casos de estudo que utilizam os métodos ABC e TDABC;



Caracterização dos processos de produção;



Criação de um modelo de custos adequado às necessidades da empresa;



Analisar os resultados e, caso se verifique, identificar os aspetos mais negativos dos
processos da empresa;



1

Apresentar propostas de melhoria.

Por motivos de confidencialidade o nome da empresa foi alterado.

1

Competindo Globalmente com a Contabilidade de Custos
1.3 Estrutura da dissertação
Este trabalho está desenvolvido em onze capítulos distintos. Após a introdução, a segunda fase
diz respeito ao caso de estudo, onde se verifica uma breve exposição do negócio, da dimensão
e da forma como são contabilizados os custos dos produtos na empresa.
Dá-se início, em seguida, à revisão de literatura, que consiste na investigação e descrição, por
ordem cronológica, das principais metodologias de contabilização e alocação de custos. Neste
trabalho mencionam-se os métodos direto e indireto, algumas abordagens alternativas, os
sistemas de custeio tradicionais, o activity-based costing e o time-driven activity-based costing.
Para além da explicação destes sistemas de custeio, fazem-se reflexões e análises
comparativas, com o intuito de dar a conhecer as principais vantagens e desvantagens de cada
modelo. No seguimento do estudo são apresentados alguns casos práticos, que visam expor a
implementação do ABC e TDABC, numa tentativa de compreender e auxiliar a decisão quanto à
metodologia a adotar.
No quarto capítulo é então definida a metodologia que se pretende aplicar ao caso de estudo.
Depois de realizada a investigação e escolha dos métodos a aplicar, inicia-se a recolha de dados,
onde são expostos os valores concretos e é feita uma descrição pormenorizada dos processos
de produção da empresa. Seguidamente, o capítulo seis refere-se ao tratamento de dados, cujo
intuito é preparar e apresentar os indicadores de custos que, posteriormente, serão utilizados no
modelo.
No sétimo capítulo surge a explicação da conceção do modelo, com a alusão a um exemplo de
um dos produtos da área de negócio da fruta, para que o leitor compreenda melhor a lógica de
como foi realizada a alocação e imputação dos custos de produção.
No capítulo oito são apresentados os resultados para os produtos das três áreas de negócio. As
análises consistiram na evolução das receitas para todos os meses do ano, no cálculo dos preços
críticos de venda e comparação com o preço médio e o cálculo das quantidades críticas
produzidas. Através destas análises foi possíveis perceber não só quais os produtos mais
lucrativos, mas também identificar quais os custos que têm maior peso em cada produto.
Nos últimos três capítulos realizam-se algumas reflexões sobre o modelo e os resultados,
iniciando por expor algumas propostas de melhorias operacionais e estratégicas, de seguida,
apresentaram-se as principais limitações do estudo e, por último, realiza-se a conclusão do
trabalho.
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2. Revisão da literatura
2.1 Introdução
Este capítulo tem como intuito expor algumas das metodologias mais relevantes no âmbito da
contabilidade de gestão. Naturalmente, por motivos históricos e de desenvolvimento lógico, os
métodos de contabilização de custos são apresentados por uma ordem cronológica, ou seja, dos
mais antigos para os mais recentes. Neste sentido, atenta-se primeiramente aos métodos de
apuramento de custos, algumas abordagens alternativas e aos sistemas tradicionais que
surgiram no início do século XX. Neste seguimento, foca-se o Activity-based costing (ABC) que
aparece em meados dos anos 80, como alternativa às metodologias apresentadas
anteriormente. Por último, é referido o time-driven activity-based costing (TDABC), elaborado em
2004 como uma adaptação do ABC. Ao longo da descrição e explicação destas metodologias
são referidas algumas críticas e comparações à luz da bibliografia consultada. No fundo, é com
base nesta reflexão que será desenvolvido o modelo de custos, apresentado posteriormente.

2.2 Os tipos de Custos
Motivado pela competitividade e concorrência empresarial, o controlo de custos torna-se num
fator essencial para o sucesso de uma organização, uma vez que permite a realização de um
planeamento sólido e influencia a tomada de decisão.
A etimologia da palavra “custo” tem origem no termo costus (latim) com sentido de expressar a
quantidade necessária a dar, para que ocorra uma troca. Atualmente, o custo tem por definição
o valor monetário associado à utilização ou consumo de um recurso, independentemente de ser
um bem ou serviço.
Segundo a contabilidade analítica, que consiste na área da contabilidade que se preocupa com
o estudo dos fatores internos das empresas (Carvalho, et al., 2008), existem, pelo menos, cinco
tipos de custos por funções: custos financeiros, administrativos, de distribuição, industriais e de
aprovisionamento (Franco, et al., 2005).
Os custos financeiros estão relacionados com o capital alheio, os custos administrativos
correspondem à estrutura não operacional da empresa, os custos de distribuição identificam-se
com o funcionamento da estrutura comercial, os custos industriais dizem respeito à utilização de
recursos na produção de produtos ou prestação de serviços e, por último, os custos de
aprovisionamento relacionam-se com o funcionamento dos armazéns de produtos acabados,
semiacabados e matérias-primas (Franco, et al., 2005).
O modo de determinar os tipos de custos, anteriormente referidos, depende do objeto de custeio
em análise, isto é, a realidade que se pretende custear, como seja, por exemplo, uma atividade
ou um produto (Ferreira , et al., 2014). Neste sentido, no caso de um custo ser exclusivo de um
objeto de custeio, é denominado como direto. Por oposição, a classificação de custos indiretos
surge da presença simultânea do custo em diversos objetos de custeio.
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Uma outra perspetiva de classificação de custos resulta da sua dependência em relação às
atividades. Os custos independentes chamam-se custos fixos, pois mantêm-se inalterados no
decorrer de uma atividade. Por outro lado, os custos variáveis estão sujeitos às alterações da
atividade, podendo aumentar ou diminuir consoante o seu desempenho.

2.3 Métodos de apuramento de custos
2.3.1 Método Direto
O método direto tem como objetivo contabilizar os custos de cada ordem de produção, através
do somatório dos custos diretos e da imputação dos custos indiretos para cada produto ou
serviço (Franco et al., 2005). De acordo com Horngren et al. (2012) é proposta uma metodologia
para que o método direto seja aplicado. Esta inicia-se com a escolha do produto ou do serviço
que se pretende analisar, identificando-se depois os custos diretos e indiretos. Uma vez que os
custos diretos são exclusivos do produto ou do serviço, a sua determinação é imediata. Contudo,
o mesmo não acontece para os custos indiretos, pois estes são custos repartidos por vários
produtos, tornando-se difíceis de contabilizar. Por este motivo, é necessário criar uma base de
imputação, isto é, uma unidade de medição que se adeque à origem do custo, permitindo, por
exemplo, determinar o número de horas de trabalho de uma máquina ou de uma pessoa.
Posteriormente, determinam-se os coeficientes de imputação dos custos indiretos, o que, por
outras palavras, significa o modo de converter a unidade de medição escolhida em unidade
monetária. Assim, a determinação do custo de cada produto ou serviço resulta da soma dos
custos diretos e dos custos indiretos já imputados.
Este método é utilizado com frequência em empresas cujos produtos ou serviços são muito
diversificados, uma vez que os recursos consumidos são díspares e, como consequência,
privilegia a presença de muitos custos diretos (Blocher et al., 2006). De outro ponto de vista,
dado que a metodologia é usada para determinar o custo de cada ordem de produção, a escolha
do período temporal depende da duração de execução dessa ordem e, por este facto, este
método não ter um período fixo de análise.
2.3.2 Método Indireto
O método indireto tem como objetivo determinar os custos unitários, tanto de um produto como
de um serviço prestado. De modo contrário ao método anterior, esta metodologia é apropriada a
organizações cuja atividade é uniforme (Franco et al., 2005).
Horngren et al. (2012) propõe um conjunto de fases necessárias para a implementação desta
metodologia. Assim, a metodologia inicia-se com a contabilização, não só da produção ao longo
do período de análise, como também dos inventários iniciais e finais. Procede-se então à
determinação e soma dos custos do período, independentemente de serem custos diretos ou
indiretos, para se obter o seu custo total. Por último, o cálculo do custo industrial dos produtos
acabados ou serviços concluídos resulta da aplicação da fórmula:
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑃𝑉𝐹 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑃𝑉𝐹 = 𝐶𝐼𝑃𝐴

(1)
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Equação 1 - Cálculo do CIPA pelo Método Indireto

O método indireto é adequado a empresas cujo produto ou serviço é pouco diferenciado (Blocher
et al., 2006), uma vez que não existe distinção entre custos indiretos e diretos, assumindo-se
que todos os recursos da empresa são utilizados no processo de produção. Neste sentido, tornase essencial determinar um período fixo para contabilizar os custos, como, por exemplo, mensal
ou semanal.
Na tabela 1, é feita uma síntese das características mais relevantes do método direto e do
método indireto.
Tabela 1 - Características do método direto e do método indireto (Franco, et al., 2005)

Critérios

Método direto

Método indireto

Apuramento dos custos

Por ordem de produção

Por processo de produção

Regime de fabrico

Produção diversificada

Produção uniforme

Depende da duração de

Período contabilístico,

produção do produto

mensal ou semanal

Produção por encomenda

Produção para inventário

Período de análise

Tipo de produção

2.4 Abordagens alternativas
No âmbito de uma investigação mais ampla, decidiu-se apresentar algumas metodologias de
contabilização de custos e de análise de desempenho alternativas, com o propósito de
enriquecer a pesquisa realizada neste trabalho. Assim, foi decidido expor os métodos de custeio
pelo ciclo de vida dos produtos, o custo alvo, a teoria das restrições, o back flush costing.

2.4.1 Custeio pelo ciclo de vida do produto
O custeio com base no ciclo de vida do produto consiste numa metodologia de contabilização de
custos, que assume que os custos totais de um produto não provêm apenas da sua produção e
inventário, mas todas as fases do seu desenvolvimento, auxiliando, assim, os gestores a definir
o preço e estratégias de vendas (Ferreira , et al., 2014).
Geralmente, a aplicação deste sistema inicia-se com uma análise do ciclo de vida do produto,
nomeadamente com os custos ocorridos com a investigação, com o design, com o planeamento,
ou seja, todas as despesas necessárias para que o produto pudesse ser produzido. Numa
segunda fase, surge a contabilização dos custos de produção (Blocher, et al., 2006; Ferreira , et
al., 2014).
No fundo, com esta metodologia é possível saber quais os custos totais utilizados na conceção
dos produtos, permitindo definir um preço de venda que englobe os reais custos dos produtos.
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2.4.2 Custo alvo
O custo alvo surge no Japão, mais precisamente na Toyota, em 1960 (Tanaka, 1993) e, tem
como objetivo o controlo do custo dos produtos. Este método destacou-se pela forma como
aborda a contabilização dos custos e por estabelecer uma relação de proximidade entre o setor
operacional das empresas e a sua gestão de topo.
A metodologia para aplicar esta ferramenta inicia-se com a definição do preço de venda do
produto, seguindo-se a identificação da margem de contribuição desejada (Briciu & Capusneanu,
2013). Com base nestas duas decisões estabelece-se o custo alvo, que consiste no valor máximo
que os gestores estão dispostos a gastar para que o produto seja produzido. Posto isto, cabe
aos gestores estudar os processos de produção e os seus recursos, de modo a encontrarem
metodologias e ferramentas que otimizem os custos, sempre com o objetivo de não exceder o
custo alvo.
Apesar de se tratar de uma ferramenta importante, com o propósito de definir uma estratégia de
custos eficaz, podem existir algumas limitações, como a falta de sensibilidade em definir o preço
e o valor da margem de contribuição ou a pressão exagerada para garantir o custo alvo, o que
pode resultar no insucesso desta metodologia (Soares & Ribeiro, 2009).

2.4.3 Teoria dos constrangimentos
A teoria dos constrangimentos consiste numa ferramenta de gestão operacional e financeira,
desenvolvida no início da década de 70, muito útil a providenciar informações sobre o
desempenho da empresa, auxiliando os gestores a tomar decisões (Ferreira , et al., 2014).
De acordo com Blocher, et al.(2006) existem cinco fases essenciais para aplicar a teoria. Numa
primeira etapa é necessário identificar as limitações, através de uma análise operacional ou
financeira. De seguida, os gestores devem procurar formas de anular ou gerir essas restrições,
aplicando medidas que visem otimizar a utilização dos recursos. Numa terceira fase, denominada
de “subordinação da decisão anterior”, pretende-se adaptar o sistema ou o processo de modo a
produzir de acordo com o ritmo das limitações, não só para standartizar de novo o processo,
como também para não utilizar recursos que não sejam necessários.
Posteriormente, a quarta etapa tem como objetivo eliminar o constrangimento, que acaba por
acontecer naturalmente, quando o processo já está sedimentado. Na transição entre estes dois
estádios é importante não fazer alterações no processo, pois torna-se mais complexo de avaliar
o desempenho neste período.
Por último, a metodologia repete-se mais uma vez, voltando à primeira fase.

2.4.4 Backflush costing
O backflush costing é um sistema de custos especialmente desenvolvido para ser utilizado no
contexto de just-in-time, uma vez que não são considerados os custos com inventários. No fundo,
este método defende que o cálculo dos custos das vendas resulta da diferença entre os custos
totais suportados e o custo final dos inventários (Ferreira , et al., 2014; Ramezani & Mahdloo,
2014).
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Naturalmente, as conclusões retiradas por parte dos gestores acerca da aplicação desta
metodologia são bastante diferentes, na medida em que o foco estará relacionado com as
atividades que acrescentam valor, tornando-as mais eficientes.
Apesar disto, trata-se de um sistema de custos simples e eficiente, com poucas rúbricas
contabilísticas, porém, com a sua aplicação nota-se uma tendência para desacelerar a produção
(Ferreira , et al., 2014).

2.5 Sistemas de Custeio Tradicionais
2.5.1 Introdução
Os sistemas de custeio tradicionais têm origem nos Estados Unidos, nomeadamente na indústria
têxtil do final do século XIX (Johnson, 1981; Hutchinson, 2007). Nessa época surgiu a
necessidade de se controlar os inventários e os custos de produção. Naturalmente, estas
ferramentas estenderam-se a outros setores, como o das empresas de caminho-de-ferro,
distribuidores de retalho e indústrias de ferro e aço (Barros & Simões , 2014)).
No fundo, os sistemas de custeio tradicionais são métodos que permitem determinar o custo
industrial dos produtos, através de dois parâmetros essenciais: custos variáveis e custos fixos.
Por um lado, as matérias-primas diretas e mão-de-obra direta costumam estar associadas aos
primeiros, pois estão diretamente ligadas ao número de produtos ou serviços produzidos pela
empresa. Por outro lado, os gastos gerais de fabrico consistem nos custos fixos, uma vez que
dependem da capacidade projetada e, por isso, são independentes das quantidades produzidas
(Cooper & Kaplan, 1992; Wickramashinghe & Alawattage, 2007; Karuppuchamy , 2005).
Surge então uma questão: no apuramento do custo industrial de um produto ou serviço devem
ser considerados os custos fixos, mesmo quando não utilizados na sua totalidade?
Neste âmbito, foram desenvolvidas quatro teorias denominadas por custeio variável, custeio total
completo, custeio racional e custeio por quota teórica. Estas metodologias diferem no modo como
é determinado o custo industrial do produto acabado, essencialmente na contabilização dos
custos fixos.

2.5.2 Custeio Variável
A primeira defende que a determinação do custo industrial do produto deve contabilizar apenas
os custos variáveis (Gupta & Parmar, 2001) e, por isso, o cálculo do custo industrial do produto
acabado (CIPA) é resultado da aplicação da seguinte fórmula:
𝐶𝐼𝑃𝐴 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠

(2)

Equação 2 - Cálculo do CIPA pelo sistema de custeio variável

De outro ponto de vista, a totalidade dos custos fixos são contabilizados neste modelo como
custos industriais não incorporados (CINI), uma vez que são considerados custos do período
(Gupta & Parmar, 2001), apenas sendo registados na demonstração de resultados como gastos
do período.
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𝐶𝐼𝑁𝐼 = ∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑜𝑠

(3)

Equação 3 - Cálculo do CINI pelo sistema de custeio variável

O sistema de custeio variável é uma ferramenta importante na gestão a curto prazo (Nawaz,
2013), principalmente por expor a relação direta entre o custo contabilizado e as quantidades
vendidas (Drury & Tayles, 1997). Esta relação pode ser relevante na monitorização do lucro de
empresas com elevada flutuação de inventários, na medida em que permite saber se as
quantidades produzidas são realmente vendidas ou inventariáveis (Drury & Tayles, 1997). Para
além disso, auxilia os gestores a realizarem alterações operacionais que visam melhorar a
utilização da capacidade instalada, nomeadamente no que respeita ao planeamento de produção
(Nawaz, 2013). Todavia, a utilização desta metodologia exige prudência, na medida em que a
realização de alterações no planeamento operacional pode afetar os objetivos estratégicos da
empresa (Popesko, 2009).

2.5.3 Custeio Total Completo
Uma filosofia totalmente oposta à anterior é a do custeio total completo, na medida em que
defende que tanto os custos variáveis como os fixos devem ser contabilizados como custo
industrial do produto (Gupta & Parmar, 2001), mesmo quando a capacidade da empresa não é
totalmente utilizada. Deste ponto de vista, não existem custos industriais não incorporados (CINI)
e o custo industrial do produto acabado é calculado do seguinte modo:
𝐶𝐼𝑃𝐴 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 + ∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑜𝑠

(4)

Equação 4 - Cálculo do CIPA pelo sistema de custeio total completo

2.5.4 Custeio Racional
Em muitas empresas a produção não é regular ao longo do ano, existindo variações
consideráveis na utilização da capacidade instalada. Por este motivo, a monitorização dos custos
não deve ser igual durante todo o ano, nomeadamente a forma de contabilizar os custos fixos.
Assim, Franco et al. (2005) e Ferreira et al. (2014) sugerem que se adote o sistema de custeio
racional que consiste no calculo do custo do produto através da imputação dos custos variáveis
e de uma percentagem de utilização dos custos fixos.
Franco et al. (2005) propõe uma metodologia que permite a aplicação deste sistema que se inicia
com a determinação dos custos variáveis e fixos da empresa. Deve-se então estabelecer uma
capacidade máxima instalada, isto é, o número máximo de produtos que é possível produzir,
dadas as condições operacionais da empresa. Este parâmetro é, por exemplo, designado por:
𝑃𝑚𝑎𝑥 .
De acordo com o método, a percentagem de utilização dos custos fixos industriais é calculada
pela relação entre a produção do período (𝑃𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 ) e a capacidade máxima instalada que,
somada com os custos variáveis, dá origem ao custo industrial de produto acabado:
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𝐶𝐼𝑃𝐴 = 𝑃𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 ×

𝑃𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑
𝑃𝑚𝑎𝑥

(5)

Equação 5 - Cálculo do CIPA pelo sistema de custeio racional

Naturalmente, a percentagem de custos fixos industriais não utilizada é considerada nos custos
industriais não incorporados (CINI), através da fórmula:
𝐶𝐼𝑁𝐼 =

1 − 𝑃𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝑃𝑚𝑎𝑥

(6)

Equação 6 - Cálculo do CINI pelo sistema de custeio racional

2.5.5 Custeio por quota teórica
Por último, o sistema de custeio total por quota teórica é direcionado para empresas cuja
atividade é sazonal (Franco, et al., 2005). Nestes casos, como os recursos são apenas utilizados
em alguns períodos do ano, torna-se difícil mensurá-los. Por isso mesmo, este sistema de custeio
pretende apenas contabilizar os custos fixos ao produto quando este é realmente “produzido”.
De acordo com esta perspetiva, nas épocas do ano em que existe produção, o custo industrial
de produto acabado (CIPA) contabiliza os custos variáveis e fixos, enquanto que, nas fases do
ano em que não há produção, os custos fixos são imputados como custos industriais não
incorporados (CINI).
Inicialmente, este método requer que se estime o custo fixo unitário médio, implicando dividir os
custos fixos totais anuais pelo valor esperado de produção anual e dando origem à quota teórica
(QT).
𝑄𝑇 =

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(7)

Equação 7 - Cálculo da quota teórica

De seguida, a imputação dos custos fixos é realizada de acordo com a produção real do produto,
pela seguinte fórmula:
𝐶𝐼𝑃𝐴 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 × 𝑃𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 + 𝑄𝑇 × 𝑃𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

(8)

Equação 8 - Cálculo do CIPA pelo sistema de custeio por quota teórica

Por outro lado, o custo industrial não incorporado (CINI) é resultado da aplicação da seguinte
relação:
𝐶𝐼𝑁𝐼 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 − 𝑄𝑇 × 𝑃𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

(9)

Equação 9 - Cálculo do CINI pelo sistema de custeio por quota teórica

Através destas relações é possível concluir que o custo industrial não incorporado aumenta à
medida que diminuem os produtos fabricados, uma vez que os recursos não são utlizados.
Contudo, o CINI também pode ser negativo, nomeadamente quando a produção real é superior
à produção estimada. Nestes casos, os valores negativos são contabilizados no final de cada
período.
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2.5.6 Crítica
Os sistemas de custeio tradicionais foram concebidos e desenvolvidos numa época em que as
empresas produziam produtos pouco diferenciados, através de processos simples, e a
competitividade do mercado era alcançada pelo volume vendido. Neste contexto, os sistemas de
custeio permitiam definir estratégias de produção (Hutchinson, 2007), nomeadamente por
conseguirem identificar os produtos mais lucrativos, por fornecerem informação que detetassem
ineficiências na produção e por exibirem relações entre custos de produção e volume
(Zimmerman, 2003). Para além destas vantagens, estes sistemas são ferramentas simples,
intuitivas e fáceis de implementar (Balakrishnan, et al., 2012b), razões pelas quais se tornaram
muito populares.
Contudo, o panorama industrial alterou-se com o tempo. Por um lado, as empresas procuraram
criar mais valor, não só através da diferenciação dos produtos, mas também pela introdução de
serviços complementares (Kaplan & Anderson, 2007a; Kaplan & Anderson, 2007b; Barros &
Simões , 2014), originando o aumento do número de departamentos das empresas que, por sua
vez, fez aumentar os custos indiretos (MacArthur, 1993; Khataie, 2011).
Por outro lado, o desenvolvimento tecnológico permitiu maior automação, reduzindo a mão-deobra direta e aumentando os custos fixos (Gunasekaran, et al., 1999; Kaplan & Anderson, 2007a;
Kaplan & Anderson, 2007b; Barros & Simões , 2014). Factos que proporcionaram alterações e
adaptações nos processos de produção, tornando-os mais complexos.
Nesta perspetiva, os sistemas de custeio tradicionais deixaram de refletir a realidade, uma vez
que não foram dimensionados para os novos paradigmas, tornando-se demasiados simples
(Johnson & Kaplan, 1987). Daí que alguns autores critiquem estas metodologias por se focarem
no trabalho direto, por fornecerem informação tardia e por distorcerem o custo do produto
(Baggaley & Maskell, 2003; Maskell, 1986; Kaplan, 1991). Este último facto pode influenciar, os
gestores a adotar estratégias erradas, nomeadamente no que se liga ao planeamento de
produção ou aos preços a aplicar. Segundo Womack & Jones (2003), estas ferramentas tendem
a valorizar o aumento da produção, numa tentativa de rentabilizar as horas de trabalho direto, o
que se pode revelar um erro, no caso de não conseguirem vender a produção excedentária.
Para além disso, devido às semelhanças entre as estruturas dos sistemas de custeio tradicionais
e a demonstração de resultados por natureza, alguns autores defendem que a sua principal
função consiste não só em fornecer informação que vise o controlo do inventário, como também
em apoiar a contabilidade financeira e o apuramento de impostos (Zimmerman, 2003).
Refira-se que os sistemas de custeio tradicionais foram criados há muito e, por esse motivo, não
acompanharam a complexidade operacional exigida ao longo dos anos. Assim, ao serem mal
implementados e interpretados, podem tornar-se num fator de risco para as empresas. Em suma,
os sistemas de custeio tradicionais são ferramentas acessíveis a qualquer gestor e suscetíveis
de lhe proporcionar informação relevante sobre alguns comportamentos operacionais. No
entanto, devem ser utilizadas como métodos complementares e com algumas precauções.
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2.6 Activity Based Costing
2.6.1 Introdução
Face às limitações dos sistemas de custeio tradicionais, apresentadas no capítulo anterior, em
meados dos anos 80, foi concebido por Cooper e Kaplan o método Activity-Based Costing (ABC),
que surge como uma alternativa aos sistemas de custeio tradicionais.
O método ABC tem como finalidade determinar o custo dos produtos ou serviços, com base na
alocação de custos diretos e indiretos. Por um lado, os custos diretos são facilmente alocados,
uma vez que se trata de custos exclusivos de um determinado objeto de custeio. Por outro lado,
os custos indiretos pertencem a vários objetos de custeio, dificultando a forma como devem ser
alocados. Cooper e Kaplan desenvolveram o sistema de custeio ABC que permite alocar os
custos indiretos de forma mais rigorosa (Kee & Schmidt, 2000; Hutchinson, 2007). Este facto é
extremamente importante, na medida em que oferece aos gestores informação operacional
relevante, como o preço a aplicar a um produto, o lucro real, a capacidade utilizada ou os setores
onde estão a ser consumidos determinados recursos (Boyd & Cox, 2002). Informação essa que
é essencial para os gestores na tomada de decisão (Boyd & Cox, 2002).

2.6.2 Definições relevantes
O sistema de custeio ABC assume que os recursos não são consumidos pelos produtos ou pelos
serviços prestados, mas sim pelas atividades que dão origem a esses produtos e serviços
(Franco, et al., 2005). No fundo, o modo como os custos indiretos são imputados ao objeto de
custeio divide-se em duas fases. A primeira consiste em imputar os recursos consumidos às
atividades, através do conceito de cost drivers, isto é, a unidade de medida que permite converter
os recursos em custos para uma determinada atividade (Franco, et al., 2005; Ferreira , et al.,
2014). A segunda reside em alocar as atividades por objeto de custeio (ver figura 1).
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Figura 1 - Esquema do funcionamento do Activity-Based Costing (Stout & Propri, 2011)

Para melhor compreensão deste método convém ter presente alguns conceitos relevantes,
nomeadamente o de atividade, cost pools, cost drivers de recursos e cost drivers de atividades.
Neste contexto, a palavra “atividade” adotou vários significados distintos ao longo dos anos,
dependendo do autor que a descreve. Todavia, neste projeto utilizar-se-á a definição mais
recente elaborada em Bhimani, et al. (2011), que define atividade como “um acontecimento,
tarefa ou unidade de trabalho com um objetivo específico” (Ferreira , et al., 2014).
A identificação das atividades pode ser uma tarefa difícil, principalmente em empresas de grande
dimensão e com processos complexos (Ferreira , et al., 2014). Nestes casos, devem-se utilizar
cost pools, que consistem em grupos homogéneos de custos indiretos associados a atividades
(Cooper & Kaplan, 1991; Ferreira , et al., 2014). Naturalmente, estas atividades têm de ser
semelhantes.
Por este motivo, Cooper e Kaplan (1991) propuseram quatro categorias de atividades: unit-level,
batch-level, product/service-level e facility-level activities.
As unit-level activities consistem nas de atividades associadas com o número de unidades
produzidas, o que significa que os custos variam de forma proporcional com os custos destas
atividades. Alguns dos exemplos encontram-se na matéria-prima ou na mão-de-obra direta.
Já as batch-level activities dizem respeito às atividades relacionadas com a produção ou
execução de um serviço, no entanto, não dependendo dos volumes produzidos. Exemplos deste
tipo de atividades encontram-se no planeamento de produção, na preparação (set up) ou limpeza
de equipamentos (Franco, et al., 2005; Ferreira , et al., 2014). Estes casos devem ser
contabilizados, na medida em que são atividades que consomem tempo e recursos.
As product/service-level activities são atividades que permitem suportar a produção ou a
realização de serviços e que se enquadram, por exemplo, em seções como a da manutenção ou
das alterações nos processos de determinados produtos (Franco, et al., 2005; Ferreira , et al.,
2014). No fundo, trata-se de atividades que acrescentem valor aos produtos.
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Por último, as facility-level activities dizem respeito a atividades que não estão associadas à
produção, mas sim à empresa. Exemplos deste tipo de atividades são a segurança ou a limpeza
de instalações (Ferreira , et al., 2014).
O conceito de cost driver surge com o método ABC, embora tivesse sido já utilizado nos sistemas
de custeio tradicionais, com a denominação de base de imputação (Franco, et al., 2005; Cokins
& Capusneanu, 2010). No fundo, pode-se referir que cost drivers e bases de imputação seguem
o mesmo princípio, que consiste em medirem a quantidade de trabalho despendido na realização
de uma atividade (Franco, et al., 2005; Ferreira , et al., 2014). Contudo, existe uma clara diferença
quando os conceitos são aplicados, uma vez que as bases de imputação dependem da relação
causa-efeito entre os recursos e os objetos de custeio, enquanto que os cost drivers refletem,
primeiramente, a relação causa-efeito entre recursos e atividades e, só depois, a relação causaefeito entre atividades e objetos de custeio (Cokins & Capusneanu, 2010). Neste sentido, podese referir que existem dois tipos de cost drivers: os que representam a primeira relação são
denominados por cost drivers de recursos e os segundos por cost drivers de atividades (Franco,
et al., 2005; Ferreira , et al., 2014).
A utilização dos cost drivers apresenta vantagens, como a do aumento de desempenho, de
melhor controlo das variações dos custos e de melhor capacidade de eliminar custos, na medida
em que a identificação destes se torna mais acessível (Cokins & Capusneanu, 2010).

2.6.3 Metodologia
A metodologia que permite a implementação do sistema de custeio ABC obedece a um processo
lógico. Inicialmente, é essencial identificar os objetos de custeio que o gestor pretende analisar
(Franco, et al., 2005; Karuppuchamy , 2005). De seguida, realiza-se um levantamento das
atividades da empresa e procede-se à identificação dos cost drivers de recursos, isto é, dos
fatores que contribuem para a presença dos custos indiretos nas atividades (Ferreira , et al.,
2014). Realiza-se então a imputação dos custos indiretos por cada atividade. Posto isto, procedese à atribuição dos custos das atividades aos objetos de custeio (Ferreira , et al., 2014), através
dos cost drivers de atividades. Por último, analisam-se os resultados.

2.6.4 Crítica
O sistema Activity-Based Costing é considerado um excelente método de contabilização de
custos, pela sua capacidade de alocar corretamente os custos indiretos (Major & Vieira, 2009;
Barros & Simões , 2014), fornecendo informação relevante aos gestores (Balakrishnan, et al.,
2012a; Franco, et al., 2005). Esta informação permite-lhes não só analisar fatores externos à
organização, nomeadamente perceber quais os clientes mais e menos relevantes (Dalci, et al.,
2010), mas também é capaz de identificar falhas internas, como a capacidade de produção não
utilizada (Cooper & Kaplan, 1992). Ainda neste ponto de vista, o ABC proporciona um controlo
de custos rigoroso e um entendimento profundo das causas dos custos (Innes & Mitchell, 2000).
Assim, pode-se referir que estas vantagens auxiliam os gestores na tomada de decisão, tratandose aqui de uma metodologia credível e bem estruturada.
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Contudo, apesar desta metodologia apresentar claras melhorias em relação aos sistemas de
custeio tradicionais, o método apresenta algumas desvantagens.
Em primeiro lugar, a sua implementação é muito exigente (Stratton, et al., 2009; Barros & Simões
, 2014), pois requer muito trabalho e esforço, envolvendo muitos recursos humanos e financeiros
(Innes & Mitchell, 2000). Torna-se então, relevante referir que os resultados alcançados podem
não ser os desejáveis face ao investimento realizado (Argyris & Kaplan, 1994; Karuppuchamy ,
2005).
Um segundo aspeto prende-se com empresas cujos processos produtivos são complexos.
Nestes casos, encontram-se dificuldades na identificação das atividades e dos cost drivers (Innes
& Mitchell, 2000) que podem afetar o rigor e a precisão desejada no modelo.
Uma outra perspetiva está relacionada com a recolha de dados. Normalmente, uma das etapas
da recolha de dados consiste na realização de questionários aos trabalhadores (Kaplan &
Anderson, 2004; Demeere, et al., 2009) que, no ponto de vista de alguns autores, contribuem
para resultados incorretos (Oker & Adiguzel, 2010; Kaplan & Anderson, 2007a; Kaplan &
Anderson, 2007b). Este facto resulta da distorção entre o desempenho real dos trabalhadores
na empresa e a visão que estes dele manifestam nos inquéritos, decorrendo da falta de
capacidade para avaliarem o seu próprio desempenho.
Por último, importa referir que a implementação deste método é facilitada pela presença de um
software informático (Kaplan & Anderson, 2007a; Kaplan & Anderson, 2007b), que representa
um custo adicional em relação aos sistemas tradicionais. Para além disso, o modelo é pouco
flexível, pois exige uma restruturação quase total, quando é feita uma alteração no processo
(Balakrishnan, et al., 2012b).

2.7 Time Driven Activity Based Costing
2.7.1 Introdução
Dados os problemas de implementação do sistema de custeio ABC, Kaplan & Anderson (2004)
decidiram alterar o modelo, com o intuito de o tornar mais simples e aplicável no contexto
empresarial. Por este motivo, surgiu o Time Driven Activity-Based Costing (TDABC), cujo objetivo
consiste em contabilizar e alocar de forma correta os custos indiretos das organizações (Barros
& Simões , 2014). À semelhança do ABC, este método permite fornecer informação relevante,
como a capacidade utilizada ou a rentabilidade dos produtos e dos clientes da empresa (Kaplan
& Anderson, 2007a; Kaplan & Anderson, 2007b).

2.7.2 Princípios do método
Poder-se-á dizer que existem, no fundo, duas diferenças essenciais entre o TDABC e o ABC. No
primeiro caso, os recursos utilizados pela empresa são associados aos objetos de custeio,
enquanto, no caso do ABC, se assume- a alocação dos recursos às atividades sendo estes,
posteriormente, imputados aos objetos de custeio (Kee, 2012; Barros & Simões , 2014; Kaplan
& Anderson, 2007a; Kaplan & Anderson, 2007b). Esta alteração implica que sejam estimados
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grupos de recursos (Ferreira , et al., 2014), na medida em que seria muito exaustivo relacionar
cada recurso ao respetivo objeto de custeio. Assim, admitir esta nova abordagem faz com que a
construção do modelo seja mais simples e intuitiva, permitindo poupar tempo aos gestores na
conceção do sistema de custeio (Kaplan & Anderson, 2007a; Kaplan & Anderson, 2007b; Ferreira
, et al., 2014).
A segunda questão prende-se com o cálculo dos cost drivers que, no caso do TDABC, é realizado
por estimativas do tempo consumido nas diversas atividades (Ferreira , et al., 2014; Kaplan &
Anderson, 2004). De forma contrária, no caso do ABC, cada recurso era imputado segundo uma
unidade lógica que, em casos mais complexos, não era possível realizar.

2.7.3 Metodologia
A metodologia a aplicar requer, primeiramente, o entendimento dos processos da empresa e a
identificação das suas atividades (Ferreira , et al., 2014). Procede-se então ao levantamento dos
recursos necessários para cada objeto de custeio devendo, posteriormente, os recursos serem
agrupados de acordo com as suas semelhanças. Posto isto, segue-se a estimação dos grupos
de recursos com base em dois parâmetros:


O custo da capacidade por unidade de tempo;



Os tempos consumidos por atividade.

O primeiro resulta da razão entre o custo da capacidade fornecida, isto é, o custo total dos
recursos para a atividade (Reddy, et al., 2012), e a capacidade prática dos recursos fornecidos
em unidade de tempo, ou seja, a quantidade de tempo que eles consomem no período de
análise.
Uma vez que os trabalhadores e as máquinas não produzem a totalidade de tempo previsto,
devido às pausas, paragens, limpezas e manutenção, Kaplan & Anderson (2004) sugerem que
o valor da capacidade teórica seja multiplicado por 0,8, no caso de se tratarem de trabalhadores,
e 0,85, se forem máquinas, dando origem à capacidade prática.
𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

(10)

Equação 10 - Cálculo do custo da capacidade

O segundo parâmetro consiste em perceber quanto tempo dura cada atividade. Para que seja
possível estimar este parâmetro os gestores devem analisar os processos da empresa, através
de observação direta, recolha de dados históricos ou entrevistas aos trabalhadores (Reddy, et
al., 2012). Uma das principais vantagens do TDABC, em relação aos sistemas anteriormente
apresentados, prende-se com esta fase, uma vez que não é aí exigida grande precisão (Kaplan
& Anderson, 2004).
Segue-se, depois, o cálculo dos cost drivers, que resulta da multiplicação do tempo estimado
para cada atividade pelo custo da capacidade (Kaplan & Anderson, 2004).
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2.7.4 Equações de tempo
Sabendo já os cost drivers para cada atividade, procede-se à estimação dos custos das
atividades. Kaplan & Anderson (2004) propuseram uma forma inovadora de estimar os custos
das atividades, que denominaram como equações de tempo (time equations). Estas equações
consistem em somas algébricas entre o tempo mínimo de realização dessa atividade (𝛽0 ) e a
relação de multiplicação do tempo estimado da atividade incremental 𝑖 (𝛽𝑖 ) com a quantidade da
atividade incremental 𝑖 (𝑋𝑖 ).
𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 × 𝑋𝑖

(11)

𝑖=1

Equação 11 - Estrutura das equações de tempo

Por último, o cálculo do custo das atividades é o resultado da multiplicação do resultado da
equação de tempo da atividade pelo respetivo cost driver.

2.7.5 Crítica
O Time-Driven Activity Based Costing surge com o intuito de resolver algumas das desvantagens
apresentadas na implementação do sistema de custeio ABC.
Pelo que se pode referir que uma das principais vantagens do TDABC consiste em ser um
método simples, fácil de implementar e com custos de aplicação e de manutenção reduzidos
(Tse & Gong, 2009; Reddy, et al., 2012).
De outro ponto de vista, esta metodologia pode ser aplicada em casos complexos, na medida
em que a dimensão do problema apenas faz aumentar linearmente as equações de tempo
(Kaplan & Anderson, 2007a; Everaert, et al., 2008a; Barros & Simões , 2014).
Outra vantagem muito relevante em relação ao ABC prende-se com uma maior precisão nos
cálculos da capacidade utilizada (Stout & Propri, 2011) e dos recursos consumidos (SiguenzaGuzman, et al., 2013), uma vez que esta metodologia permite identificar as origens dos tempos
excessivos (Barros & Simões , 2014; Everaert, et al., 2008a). Esta consequência provem da
forma como são recolhidos os dados, nomeadamente pelo motivo das entrevistas se basearem
em factos, ao contrário do que se passa com o ABC, em que se apoiavam no desempenho dos
trabalhadores (Stout & Propri, 2011).
Contrariamente ao ABC, o TDABC é um método flexível, pois permite que sejam feitas alterações
de forma simples (Stout & Propri, 2011), tanto nos parâmetros, como nas equações de tempo,
permitindo atualizar o sistema de custeio sem recorrer a novas entrevistas (Kaplan & Anderson,
2007a). Para além disso, é uma metodologia compatível de implementar com ERPS (enterprise
resource planning system), ou CRM (costumer relationship management) (Siguenza-Guzman, et
al., 2013), que consistem em softwares de gestão.
Contudo, pelo facto do TDABC ser uma metodologia recente, existem ainda poucos estudos
práticos que comprovem algumas das suas vantagens apresentadas anteriormente (Barros &
Simões , 2014). Assim, são feitas algumas críticas relacionadas com o erro do modelo e o
tratamento dos dados.
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Relativamente ao erro associado ao modelo, Barrett (2005) refere que a estimação do tempo de
cada atividade está sujeita a elevada subjetividade, assim como Siguenza-Guzman, et al. (2013)
questiona os resultados das entrevistas realizadas aos trabalhadores, alegando que os
resultados devem ser semelhantes aos dos casos do ABC.
No que toca ao tratamento de dados, defende-se que é necessário uma elevada quantidade de
informação para estimar os custos das atividade através das equações de tempo (Varila, et al.,
2007). Para além disso, de acordo com o estudo de Ruiz de Arbulo, et al. (2012), observa-se que
os resultados do modelo estão dependentes da qualidade dos dados obtidos, o que em casos
de elevada complexidade pode impedir a implementação do modelo.

2.8 Casos de Estudo
Depois de uma apresentação teórica dos métodos mais relevantes no âmbito da contabilidade
de gestão, pensa-se ser relevante citar alguns casos práticos, com o objetivo de auxiliar e
fundamentar a escolha da metodologia para este trabalho. Como vimos anteriormente, a
empresa contabiliza os seus custos através de sistemas de custeio tradicionais. Uma vez que
este trabalho se propõe estudar um método alternativo, parece fazer sentido apenas apresentar
casos de estudo relacionados com o Activity-based Costing e com o Time-drivens activity-based
costing.

2.8.1 Caso de estudo I: Activity based costing for E-Commerce
O estudo efetuado por Roztocki (2002) revela a implementação do sistema de custeio ABC numa
start-up, cujo negócio consiste em vender produtos de elevada qualidade com preços muito
competitivos, através da internet. Dado que a empresa está numa fase embrionária e como os
seus recursos são escassos, os gestores optaram por implementar um modelo ABC, com o
objetivo de analisar a rentabilidade dos seus clientes e definir uma estratégia com foco nos mais
lucrativos. Após a execução deste método, percebeu-se que os clientes que compram há mais
tempo na plataforma eletrónica são, de facto, os que contribuem para o aumento das receitas e,
por sua vez, também os que consumiam menos recursos. Neste sentido, os gestores da empresa
decidiram adotar estratégias de marketing direcionadas para os clientes mais fiéis e leais à
empresa. Assim, conclui-se que a aplicação do activity-based costing, para além de contabilizar
de forma precisa os custos, também fornece aos gestores informações relevantes, que podem
contribuir para o desenvolvimento de várias áreas da empresa.

2.8.2 Caso de estudo II: Activity-based costing applied to automobile manufacturing
Este estudo de Jurek, et al. (2012) refere-se à conceção e implementação de um modelo Activitybased costing, aplicado na General Motor (GM), tendo como objetivo analisar os custos
energéticos do processo de pintura. Depois de uma apresentação teórica desta metodologia, os
autores recolheram informação sobre os recursos e chegaram à conclusão que existem quatro
recursos principais: eletricidade, água, gás natural e ar comprimido. Procedeu-se depois, ao
mapeamento do processo de pintura, levando à conclusão que existem 55 atividades. Todavia,
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uma vez que se tratava de um número elevado, decidiu-se agrupá-las, alcançando 11 principais.
Foram, então, atribuídos os cost drivers e executou-se o modelo.
Apesar de se terem identificado, desde o início da conceção do modelo, algumas ineficiências
evidentes, esta metodologia fornece informação que dá a conhecer, de forma detalhada, as
causas de utilização dos recursos, permitindo reduzir os custos gradualmente. Os resultados
obtidos sugeriam a otimização de duas atividades principais, embora reconhecessem que outras
pudessem ser intervencionadas.

2.8.3 Caso de estudo III: Application of activity-based costing: some case experiences
Os autores Gunasekaran et al. (1999) elaboraram um estudo que, para além da sua vertente
teórica sobre esta estrutura de custos Activity-based costing, também apresenta quatro casos de
empresas onde esta metodologia foi aplicada.
O primeiro caso diz respeito à Milkcom S.A, que se trata da maior produtora de lacticínios na
Bélgica. A implementação do ABC surgiu da necessidade de monitorizar os custos dos processos
de produção e de perceber quais as causas dos mesmos. Assim, é sabido que os resultados
obtidos auxiliaram a empresa no seu desenvolvimento, nomeadamente no que toca ao
planeamento de produção, ainda que o modelo tenha sido suportado por um sistema informático.
Não obstante, os autores referem que esta estrutura de custos demorou dois anos a desenvolver
e custou cerca de três milhões de francos belgas.
O segundo estudo apresentado envolve a Wagda, que se trata de uma empresa belga
especializada na produção de componentes metálicos, utilizados em máquinas de têxtil. Dada a
exigência da qualidade das peças produzidas, os gestores da empresa optaram por implementar
um sistema de custos ABC com o objetivo de identificar ineficiências e alocar os recursos de
melhor forma. Após a conceção e aplicação do modelo, os autores referem que não só a
capacidade utilizada pelas máquinas foi aumentada, como também alguns recursos foram
alocados noutras atividades, fatores estes que contribuíram para melhorar o desempenho dos
processos. No decurso desta perspetiva ainda é referido que a informação fornecida foi essencial
para a realização de investimentos, o que demonstra a importância do método. Contudo, houve
alguns aspetos menos positivos, como os elevados custos de recolha e de manutenção de
dados, ou o desconforto sentido, por parte dos trabalhadores, durante as visitas dos gestores às
instalações da empresa.
Um outro caso estudado é o da implementação do activity-based costing na Bosk, que consiste
numa empresa produtora de escapes de carros, de camiões e de autocarros, para muitas e
variadas marcas. Dado que tinha uma elevada diversidade de produtos, esta organização
precisou de substituir a sua estrutura de custos que, até então, era denominada por volumebased costing. Assim, os autores referem que o ABC foi fundamental na definição de estratégias
de preços, apesar da implementação ter sido morosa e ter exigido muitos recursos.
O último caso apresentado diz respeito à Panana, uma empresa que produz bicicletas. Neste
caso, o ABC foi estudado, mas não aplicado, dada a complexidade de mapear processos muito
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flexíveis, vindo a concluir-se que o esforço de implementação não era compensado pelos
resultados.

2.8.4 Caso de estudo IV: Measuring the value of process improvement initiatives in a
preoperative assessment center using time-driven activity-based costing
O estudo realizado por French et al. (2013) apresenta-nos a implementação do sistema de
custeio Time-driven Activity-Based Costing num serviço de saúde, mais precisamente no
processo que antecede uma cirurgia.
O objetivo do estudo é medir o desempenho desta metodologia e compreender de forma mais
esclarecida as relações entre benefício, custo, tempo e utilização de recursos que, neste ultimo
caso, diz respeito aos trabalhadores (enfermeiros e médicos).
Numa primeira abordagem ao problema, os responsáveis pelo trabalho confrontaram-se com um
processo muito complexo, em que qualquer redução de custos poderia comprometer a eficiência
e a eficácia do tratamento. Por este motivo, foi decidido mapear e identificar a sequência de
atividades do processo. A cada uma foi atribuído um valor de 1 a 3, como referência ao seu grau
de complexidade, sendo 1 menos complexo e 3 mais complexo. Para além desta distinção, a
cada atividade foi associada uma duração, com base nos valores históricos recolhidos e nos
recursos consumidos.
Os autores perceberam facilmente que os tempos e os recursos consumidos eram exagerados
para três das atividades do processo, conseguindo desde logo atuar sobre elas. Elaboraram
então, um novo mapa do processo com as alterações desejadas e repetiram este procedimento
mais uma vez, acabando, assim, por aplicar a metodologia Time-Driven Activity-Based Costing.
Os resultados foram muito positivos, na medida em que foi possível reduzir em 46% o custo total
do processo e cerca de 33% em poupança de tempo, tornando o processo mais eficiente. Numa
avaliação efetuada pelos clientes, percebeu-se que as alterações não afetaram o nível de
serviço. Os autores concluíram neste caso que a implementação do referido sistema de custeio
foi bem sucedida, contribuindo para aumentar a eficiência do processo.

2.8.5 Caso de estudo V: Using Time-Driven Activity-Based Costing to Identify Best
Practices in Academic Libraries
Este estudo contempla a implementação do sistema de custeio Time-Driven Activity-Based
Costing em duas bibliotecas situadas na Bélgica (Siguenza-Guzman, et al., 2016). Segundo nele
se refere, as bibliotecas têm sofrido profundas alterações, principalmente pela diminuição de
afluência sentida nos últimos anos, originada por fatores como o desenvolvimento tecnológico
ou as limitações orçamentais. Face as estas questões, surge a necessidade das bibliotecas se
tornarem mais competitivas, inovadores e eficientes para voltarem a atrair o público.
Por estes motivos, foi decidido implementar uma estrutura de custos, que possibilitasse a
identificação das ineficiências dos processos e das causas dos custos, em cada biblioteca. O
método adotado foi o TDABC pelas vantagens apresentadas anteriormente.
A conceção do modelo iniciou-se com a recolha de dados, através de métodos qualitativos, como
o das entrevistas aos funcionários, mas também quantitativos, nomeadamente com a

19

Competindo Globalmente com a Contabilidade de Custos
organização e tratamento de dados. Assim, conclui-se que existem quatro atividades relevantes,
sobre as quais o modelo incide: aquisição, catalogação, circulação e entrega de documentos.
Após esta fase, passou-se ao desenvolvimento do modelo, através do processo enunciado no
capítulo 3.5, que respeita a seguinte ordem lógica:
1. Identificação dos grupos de recursos, que consiste num estudo mais profundo de cada
atividade, originando as sub-atividades;
2. Estimação do custo total de cada um destes grupos;
3. Estimação do tempo prático para cada grupo de recursos;
4. Cálculo do custo unitário de cada grupo, por unidade de tempo;
5. Estimação do tempo de cada atividade;
6. Multiplicação do custo unitário por cada atividade, obtendo-se os resultados finais para
cada um dos casos.
Depois da fase de implementação, cabe aos gestores avaliarem os resultados obtidos em cada
uma das bibliotecas e compará-los entre si. Analisando este procedimento, os autores
apresentam algumas conclusões sobre o modelo seguido. No caso da biblioteca denominada
library 1, percebeu-se que os equipamentos de impressão têm um desempenho fraco, quando
são utilizados para realizar um tipo de serviços (ILL services). Ainda neste caso, identificaramse tempos excessivos na impressão e armazenamento. Por outro lado, na segunda biblioteca
(library 2), notaram-se inventários elevados e sugeriu-se que se devia atribuir maior
responsabilidade aos trabalhadores.
As conclusões viriam assim contribuir para identificar as causas de algumas ineficiências dos
processos e permitir entender e detetar algumas fragilidades no desempenho dos trabalhadores,
dando hipótese aos gestores de atuar no sentido de mitigar estes problemas. Para além disso,
permitiram delinear estratégias diferentes para as duas bibliotecas, uma vez que elas tinham
necessidades distintas.
Contudo, também são apresentadas limitações sentidas durante a implementação do modelo.
Por um lado, é referido que a recolha de dados é morosa e exaustiva, devido à realização de
entrevistas e à observação direta. Por outro lado, os autores notaram algum desconforto por
parte dos trabalhadores durante a recolha de dados, o que pode ter dificultado a comunicação.
Em suma, concluíram que a implementação do TDABC foi realizada com sucesso e que, neste
caso particular, teve interesse poder-se comparar os resultados entre as duas bibliotecas.

2.8.6 Caso de estudo VI: Time-Driven Activity-Based Costing: An Implementation in a
Manufacturing Company
Este estudo consiste na conceção e implementação do Time-Driven Activity-Based Costing numa
indústria que produz peças de metal e plástico, utilizadas no setor automóvel, em equipamentos
eletrónicos e em telecomunicações. Trata-se de uma empresa Turca denominada por Aysan,
cujos principais mercados são a Turquia e a Europa.
Os autores Oker & Adiguzel (2010) começam por apresentar o Activity-Based Costing como a
primeira alternativa a aplicar na empresa. Contudo, depois de exporem alguns dos problemas
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desta metodologia, como as dificuldades de implementação e o elevado custo, decidiram estudar
o Time-Driven Activity-Base Costing.
O modelo foi estruturado de forma organizada, segundo a figura 4, começando pela
apresentação dos níveis de departamentos da empresa, segundo uma lógica hierárquica:
corporate level departments, support departments, operating departments e manufacturing
departments. Foram então descritos os processos para cada departamento e, posteriormente,
identificadas as atividades de cada processo. A recolha de dados foi feita através da observação
dos processos e de questões pontuais colocadas aos trabalhadores.
Seguiu-se uma fase mais exaustiva de recolha de dados, para identificação dos recursos
utilizados e estimativas dos tempos consumidos por cada atividade. Esta etapa pode revelar-se
muito extensa em empresas com processos complexos e com um número elevado de atividades,
uma vez que a recolha de informação é baseada em questionários aos trabalhadores e na
contagem de tempos, no decorrer da produção.

Figura 2 - Adaptação dos quadros apresentados no estudo

Tendo já todas estas informações acerca dos processos da empresa, procedeu-se à realização
das equações de tempo para cada fase do processo e ao cálculo do custo da capacidade para
cada recurso (figura 2).
Dada a complexidade da empresa e, também, por motivos de confidencialidade, o estudo só
apresenta as tabelas de três departamentos que fazem referência aos recursos humanos,
planeamento de operações e a uma fase do processo de fabrico (pressing).
Depois da implementação do modelo, os autores organizaram a informação de acordo com os
tempos consumidos por cada produto, permitindo a realização de análises de rentabilidade e de
capacidade utilizada.
No primeiro caso, recolheram-se informações sobre os preços de venda, os custos diretos, como
é o das matérias-primas, e foram alocados os consumos por processo, segundo os tempos
despendidos em cada produto, como indica a figura 3.
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Figura 3 - Adaptação da análise de rentabilidade

No caso da análise da capacidade utilizada, esta foi iniciada com o cálculo da capacidade teórica,
ou seja, o tempo que as pessoas e as máquinas trabalham, segundo o horário previsto e, de
seguida, procedeu-se à soma dos tempos estimados para cada departamento. Realizou-se
depois a divisão do segundo pelo primeiro.
Os autores concluíram que o modelo era flexível e organizado, na medida em que possibilitava
a alteração de todos os parâmetros de forma simples, sem ser necessário atualizar o modelo.
Para além disso, referem que o modo como são imputados os custos indiretos é mais acessível
em relação ao Activity-Based Costing. A última vantagem que assinalam nesta metodologia
prende-se com a facilidade como se efetuam análises de rentabilidade e de capacidade, que são
excelentes instrumentos para identificar ineficiências nos departamentos.
Apesar disto, realça-se o facto de ser essencial muita informação para alcançar resultados muito
precisos, o que significava a necessidade de elevado investimento.

2.8.7 Caso de estudo VII: Time-Driven Activity-Based Costing in a small road transport
and logistic company
O estudo de Somapa et al. (2010) dá-nos a conhecer a conceção e implementação do sistema
de custos Time-Driven Activity-Based Costing numa pequena empresa de transportes e logística
Tailandesa que, por razões de confidencialidade, é denominada por RC Transport.
A motivação deste estudo surge em 2009, com a necessidade de redefinir o seu sistema de
custos numa tentativa de tornar os processos mais eficientes, contrariando a tendência do
aumento do petróleo, que muito afetou os seus lucros.
Primeiramente, o estudo explícita os dois sistemas de custos mais recentes: o Activitity-Based
Costing e o Time-Driven Activity-Based Costing, com o intuito de dar a conhecer os fundamentos
teóricos até então desenvolvidos. Contudo, depois de uma análise mais pormenorizada, os
autores decidiram optar pelo segundo, mantendo algumas reservas sobre o facto de estas
metodologias serem utilizadas em empresas de grande dimensão.
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Assim, a implementação do TDABC iniciou-se com a identificação dos departamentos, das rotas
utilizadas e dos grupos de recursos da empresa, nos quais se inserem as pessoas, as
instalações, os veículos, os armazéns e as despesas gerais da empresa.
De seguida, procedeu-se à recolha de dados efetuada com base em entrevistas aos funcionários,
através de dados históricos e observação direta. Com estes procedimentos foi possível
determinar, não só os processos da empresa, como também os recursos e os tempos utilizados
em cada atividade. Tendo reunidas todas as informações acerca da organização, os autores
passaram à conceção do modelo, de acordo com as seguintes etapas:


Cálculo do custo por unidade de recursos consumidos;



Estimação dos tempos consumidos pelas atividades;



Realização das equações de tempo para cada processo.

Embora os resultados não tenham sido divulgados em concreto, por motivos de
confidencialidade, os autores teceram algumas considerações sobre a implementação desta
estrutura de custos. Em primeiro lugar, realçaram dificuldades pelo facto do modelo não
contemplar atividades imprevisíveis, o que, por sua vez, significa que esses custos não foram
devidamente contabilizados. Outro problema evidenciado consistiu na dificuldade de recolha de
informação, na medida em que as metodologias adotadas são exaustivas. Para além disso, os
autores consideram que a implementação do sistema de custos pode não compensar o esforço,
ou seja, o custo de aplicar pode-se tornar superior ao benefício, quando implementado em
empresas de pequena dimensão. Por último, é proposto um estudo que apresente novas formas
para contabilizar os tempos, independentemente de se tratar de softwares ou mecanismos
manuais, em que os funcionários registam os tempos consumidos em determinadas fases dos
processos.
Não obstante, os resultados alcançados apresentam detalhe e rigor e, por isso, consideram que
o TDABC é uma mais-valia para a empresa, uma vez que fornece informações relevantes acerca
do desempenho dos processos.

2.9 Conclusão do Capítulo
O capítulo da revisão de literatura não só permitiu compreender os fundamentos teóricos das
metodologias mais relevantes, como também, através dos casos de estudo abordados, auxiliar
na escolha e conceção do sistema a implementar numa empresa. Como foi referido
anteriormente, neste projeto procura-se desenvolver um modelo de custos alternativo ao utilizado
pela empresa. Por isso, ao analisar-se os resultados dos casos práticos, pode-se concluir que,
tanto o Activity-Based Costing, como o Time-Driven Activity-Based Costing alcançaram
resultados desejados, embora cada um tenha tido algumas limitações e dificuldades ao ser
implementado.
Tendo-se analisado os casos de estudo em que o ABC foi aplicado, é possível referir que se trata
de contextos muito direcionados, cuja complexidade é reduzida, em particular na start-up e no
processo de pintura da GM. Todavia, quando é implementado em grandes empresas, exige
elevados recursos financeiros.
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De forma contrária, o TDABC, por ser um método mais simples e flexível, não exige tantos
recursos e, por isso, dado o contexto e os objetivos deste trabalho, parece ser uma metodologia
mais viável.
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3. Caso de estudo
3.1 Contexto da Empresa
A empresa Alfa em estudo foi constituída em 1994, sendo hoje reconhecida como uma
organização de produtores de hortofrutícolas, encontrando-se estrategicamente instalada na
zona industrial de Casalinhos de Alfaiata, a cerca de 8 km de Torres Vedras, no litoral Oeste. As
razões da escolha desta localização devem-se não só à elevada produção agrícola nesta região,
mas também por se tratar de uma zona no centro de Portugal continental, facilitando a
distribuição dos produtos para os grandes centros urbanos.
As principais instalações ocupam uma área de 10000 m 2 cobertos, onde os alimentos são
armazenados, processados e embalados. Para além disso, também possui pequenos armazéns
nas imediações da instalação principal, cujo objetivo é armazenar os alimentos antes de serem
processados. Nas instalações anteriormente referidas trabalham cerca de 150 trabalhadores e
14 técnicos superiores.
A principal atividade desta empresa prende-se com a venda de produtos agrícolas a grandes
empresas de distribuição alimentar, designadamente o Pingo Doce (Grupo Jerónimo Martins), o
Jumbo (Auchan), Intermarché e o Continente (Grupo Sonae), dedicando-se fundamentalmente
a três áreas de negócio: a batata, a fruta e os produtos denominados de 4ª gama.

3.1.1 Área de negócio da batata
A comercialização da batata é um sector relevante para a empresa, representando cerca de 25%
do valor da receita, ou seja, em valor absoluto, mais de quatro milhões de euros por ano. A
empresa, através dos seus colaboradores nacionais, dispõe de 160 hectares plantados no vale
do Tejo, sendo 45% da batata comercializada de pele branca e os restantes 55% de pele
vermelha. A batata é comprada em época alta (no final do Verão) aos colaboradores nacionais,
uma vez que assim são garantidos alguns parâmetros, como a elevada qualidade, quantidades
fixas nesta fase do ano e independência quanto às oscilações das cotações dos mercados. Pelo
facto de se tratar de um produto perecível, os colaboradores vão distribuído os produtos,
consoante as necessidades da empresa, devido aos elevados constrangimentos de
conservação, a batata adquirida nesta época é vendida para o mercado nacional e exportada.
Em época baixa e depois de escoado todo o inventário, a empresa recorre à importação de batata
proveniente de Espanha e França, devido aos seus preços atrativos, possibilitando o
abastecimento do mercado nacional no período em que a procura é mais reduzida. Embora a
comercialização da batata tenha um peso relevante nos resultados da empresa, por se tratar de
um produto com elevada competitividade e muito dependente das oscilações das cotações dos
mercados, tem-se notado um desinvestimento nesta área de negócio nos últimos anos, devido a
uma opção estratégica.
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3.1.2 Área de negócio da fruta
A área de negócio da fruta tem sido um sector importante para a consolidação da empresa no
mercado nacional. A forte aposta na comercialização de maçã e pera rocha portuguesa contribui,
nos dias de hoje, para uma receita de cinco milhões de euros anuais, representando cerca de
30% das vendas totais da organização. Estas duas frutas são vendidas todo o ano. As sete mil
toneladas vendidas provêm dos colaboradores nacionais, que detêm vastas áreas de produção.
No que toca à maçã, a empresa comercializa os seguintes tipos: Royal Gala, Grammy Smith,
Golden, Starking e Fuji, produzidos na zona Oeste. Os seus colaboradores contam com uma
área plantada superior a 128 hectares. À semelhança da maçã, a pera rocha é também produzida
na zona Oeste, onde os seus colaboradores contam com 165 hectares de área plantada. Para
além disso, e com o objetivo de expandir o negócio, foram realizados investimentos no Brasil,
onde já existem 25 hectares de área de produção que acrescentam os inventários da empresa,
procurando aumentar as vendas e consolidando a posição da organização no mercado.
Em simultâneo com a comercialização destes frutos, a empresa também comercializa melancia
e ameixa, embora só se dedique a esta atividade no período do Verão. Nestes casos, as
quantidades vendidas são muito reduzidas, cerca de 250 Kg.

3.1.3 Área dos produtos 4ª Gama
Recentemente, a empresa decidiu criar e desenvolver os produtos denominados de 4ª gama,
que consistem em produtos prontos a comer. Nesta área de negócio, a instituição oferece uma
vasta diversidade de saladas e preparados para sopas (posteriormente designado como sopas),
cujas hortofrutícolas são selecionadas e lavadas previamente. Este setor é o mais relevante para
a empresa, atingindo receitas no valor de 8 milhões de euros, o que representa quase 50% dos
rendimentos anuais. A aposta estratégica neste sector foi motivada pelas alterações do contexto
familiar que se têm verificado nos últimos anos, resultantes da ausência de tempo para preparar
refeições. Para além disso, as margens de lucro destes produtos são muito atrativas, sobretudo
em comparação com os outros sectores da empresa. Contudo, a decisão de avançar para esta
oportunidade inovadora trouxe muitos desafios, como o do ciclo de vida reduzido das matériasprimas (vegetais) ou a da exigência e flexibilidade imposta pelos principais clientes,
particularmente as grandes cadeias de distribuição alimentares. Desde então, a empresa produz
mais de 100 referências diferentes de saladas e sopas, em que os ingredientes e proporções de
hortofrutícolas são diferentes, dependendo do critério do cliente. Para a aquisição das matériasprimas, a empresa recorre não só aos seus colaboradores, mas também a outros produtores
nacionais e internacionais, garantindo sempre o fornecimento das hortofrutícolas.
Paralelamente, a organização estendeu o conceito à fruta, através de uma parceria com a
McDonald’s, que possibilitou a produção e comercialização de maçã, pera rocha e abacaxi
selecionado e pré lavado. O produto é vendido em pacotes individuais e já sai da produção
embalado com os requisitos do cliente.
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3.2 O apuramento de custos
De acordo com a primeira visita às instalações, constatou-se que o apuramento de custos é
realizado através de relatórios mensais, elaborados por cada setor de negócio: fruta (pera,
maçã), batata e 4ªgama.
Assim, a forma como são contabilizados os custos dos produtos consiste numa adaptação aos
sistemas tradicionais de custeio, na medida em que se aplica o sistema de custeio total completo
com a estrutura da demonstração de resultados por natureza. Neste sentido, pode-se referir que
o cálculo do custo dos produtos vendidos é realizado em duas fases distintas. A primeira
corresponde aos custos variáveis que, neste caso, são imputados de forma direta, pelo facto de
estarem relacionados com o número de produtos vendidos e com o preço de aquisição (figura
4).

Figura 4 - Cálculo mensal dos custos diretos

A segunda fase incide na alocação dos custos indiretos aos três setores de negócio, segundo
uma percentagem teórica atribuída pelos gestores. Esta consiste numa estimativa do grau de
utilização dos recursos que tem como base o conhecimento experimental adquirido pelos
responsáveis da empresa, ao longo dos anos. Assim, esta percentagem é multiplicada pelos
custos totais dos gastos com pessoal e de algumas rubricas dos fornecimentos e serviços
externos (FSE), nomeadamente o consumo de energias (figura 5).

Figura 5 - Cálculo mensal dos custos indiretos

O cálculo do custo dos produtos resulta da soma destas rúbricas com o valor das depreciações
no final de cada período.

3.3 Introdução metodologia
À luz da bibliografia consultada, chega-se à conclusão que a metodologia mais flexível e simples
de implementar é o Time-Driven Activity-Based Costing. Numa análise feita aos estudos
apresentados anteriormente, torna-se relevante referir que em todos os casos, a implementação
desta metodologia foi efetuada com sucesso, na medida em que fornece informações relevantes
sobre os processos, motivando os gestores a melhorar e a desenvolver determinados aspetos
operacionais. Para além disso, trata-se de um modelo versátil, dado que pode ser aplicado em
serviços, indústrias e logística. Por todos estes motivos, foi decidido construir um modelo TDABC
e aplicá-lo ao contexto da empresa Alfa.
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Assim, para que este sistema de custos seja concebido com sucesso, começar-se-á pelo
mapeamento e descrição dos processos de produção, para cada área de negócio. Numa fase
inicial da recolha de informação, torna-se necessário efetuar algumas visitas às instalações da
empresa, com o intuito de observar e questionar, de forma pontual, os colaboradores que estão
envolvidos nos processos.
Seguidamente, procede-se ao estudo de cada processo individualmente, no qual se identificam
as atividades, ou seja, as tarefas ou as fases de cada processo. Para a realização deste aspeto
é exigida uma reflexão sobre todos os fatores envolvidos em cada etapa.
Desde logo, já com os processos e as respetivas atividades definidas, faz-se uma nova recolha
de informação, que reside em identificar os recursos e os tempos consumidos em cada atividade.
Segundo a revisão de literatura, esta fase do trabalho é considerada, pela maioria dos autores,
a mais crítica da conceção do modelo, por ser morosa, exaustiva e por existirem dificuldades em
reunir informação detalhada. Normalmente, esta etapa não só exige a inquirição dos
trabalhadores, como também a contagem de tempos no decorrer da produção.
Para concluir a recolha de dados, resta apenas determinar os dois parâmetros enunciados
anteriormente: o custo da capacidade por unidade de tempo e os tempos consumidos por
atividade. Para este segundo, é necessário recorrer, mais uma vez, à realização de perguntas
aos colaboradores, embora não seja exigida elevada precisão.
Finalmente, são elaboradas as equações de tempo que, tal como foi referido, são equações
lineares que possuem os parâmetros para cada atividade, concluindo-se deste modo a estrutura
do modelo.
Com o modelo completo, torna-se necessário experimentá-lo, o que implica a introdução de
dados acerca das quantidades produzidas para cada área de negócio. Contudo, uma vez que,
nesta fase, o modelo ainda não estará validado, pensa-se que a utilização de dados históricos
da produção poderá ser uma solução a aplicar. No caso dos resultados serem credíveis,
proceder-se-á à realização de análises de rentabilidade de cada produto, à semelhança do caso
de estudo VI, com o intuito de identificar as causas de algumas falhas (se existirem),
possibilitando atuar sobre elas. Se os resultados não forem os desejados, então o modelo será
reavaliado.
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3.4 Recolha de dados
3.4.1 Introdução
Pretende-se com este capítulo exibir e explicar a forma como são recolhidos os dados acerca
dos processos, dos recursos consumidos e dos tempos despendidos no decorrer da
transformação das hortofrutícolas. Para que a conceção do modelo seja realizada de modo
organizado e simples, decidiu-se dividir este capítulo em duas fases. A primeira tem como
objetivo expor os produtos que serão analisados, as quantidades produzidas, os valores das
vendas e das compras, permitindo dar a conhecer uma visão geral de cada área de negócio da
empresa. Com a segunda fase deseja-se apresentar uma visão operacional, através da
descrição dos processos de produção da empresa, da identificação das atividades e da
apresentação dos recursos consumidos em cada atividade. O ano estudado corresponde a 2014.

3.4.2 Primeira fase
Tendo em conta a informação recolhida junto da empresa, decidiu-se estudar a totalidade dos
produtos comercializados pela empresa nas áreas de negócio da fruta e da batata que, no
primeiro caso, consistem na pera rocha portuguesa e das seguintes espécies de maças: Royal
Gala, Fuji, Golden, Granny Smith, Starking e outras. Por outro lado, no setor da batata
analisaram-se as espécies de pele branca e vermelha. No que respeita aos produtos de 4ª gama,
devido ao elevado número de referências (mais de 150), apenas foi possível estudar de forma
agregada as saladas e as sopas, ou seja, não foram tidos em conta os produtos em concreto.
Assim, de seguida, serão apresentados os dados referentes às quantidades transformadas de
cada produto na respetiva área de negócio, acompanhados por comentários acerca das
flutuações da procura ao longo do ano.
Ao observar-se as quantidades produzidas no setor da fruta ao longo do ano, percebe-se, na
figura 6, que a pera rocha é o produto mais comercializado, tendo um elevado pico de vendas
no Outono e no início do Inverno que, depois desse período, decresce significativamente. Já as
maçãs, analisadas de uma forma agregada, são produtos com uma procura mais constante ao
longo do ano, apesar de uma ligeira subida no Outono e Inverno.
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Quantidades produzidas na área de negócio da fruta
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Figura 6 - Quantidades produzidas na área de negócio da fruta

De forma mais concreta, a figura 7 exibe as variações de produção das diversas espécies de
maçã, ao longo do ano. Como é possível observar, a Royal Gala e a Fuji são as espécies de
maças mais vendidas e as que também têm uma maior variação no decorrer dos meses, sendo,
por isso, as responsáveis pelas flutuações detetadas no gráfico anterior. Para além disso, é
relevante notar que as outras espécies têm uma produção reduzida e constante ao longo do ano.
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Figura 7 - Quantidades produzidas para todas as espécies de maçãs

Quanto ao setor de negócio da batata, pode-se referir que tanto os tubérculos de pele vermelha
como branca têm uma procura elevada mas constante ao longo do ano, apesar de ambos os
casos terem uma ligeira tendência decrescente na Primavera e Verão. Na figura 8 estão
representadas as quantidades transformadas para as duas espécies de batata, ao longo do ano.
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Quantidades produzidas na área de negócio da batata
600

Toneladas

500
400
300
200
100
0

pele branca

pele vermelha

Figura 8 - Quantidades produzidas na área de negócio da batata

No que diz respeito aos produtos de 4ª gama, concretamente em relação às sopas e saladas,
chega-se à conclusão que as quantidades produzidas de sopa são muito superiores às
quantidades comercializadas de salada, em todo ano. Para além disso, ambos os produtos têm
uma procura contante durante o ano, embora as sopas tenham um ligeiro decréscimo nos meses
mais quentes e, de forma contrária, as saladas têm um pequeno crescimento nessa mesma
época, como é verificável na figura 9.

Quantidades produzidas na área de negócio de 4ª Gama
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Figura 9 - Quantidades produzidas na área de negócio da 4ª gama

Sabendo as quantidades que são transformadas nos diversos meses do ano, para os produtos
que se decidiram analisar, procedeu-se à recolha de informação acerca dos preços de venda e
de compra. Em primeiro lugar, é relevante referir que os preços utilizados para a construção do
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modelo são preços médios, na medida em que tanto os preços de venda como os de compra
diferem consoante os contratos com clientes e com fornecedores, com a qualidade dos produtos
e com a época do ano, tornando a complexidade do trabalho mais exigente. Também por motivos
de confidencialidade, a empresa pediu que se alterassem os preços médios, para evitar conflitos
entre a empresa e os seus clientes ou fornecedores, uma vez que são obrigados a respeitar a
confidencialidade dos contratos celebrados com os seus stakeholders.
Neste sentido, na tabela 2 são apresentados os preços médios de venda e de compra que serão
utilizados neste trabalho.
Tabela 2 - Preços médios de venda e de compra para todos os produtos em estudo.

Produto

Preço médio de venda (€/Kg)

Preço médio de compra (€/Kg)

Pera Rocha

0,53

0,47

Maça R. Gala

0,65

0,52

Maça Fuji

0,71

0,56

Maça Golden

0,64

0,51

Maça Granny

0,72

0,52

Maça Starking

0,54

0,49

Outros Maças

0,56

0,45

Batata pele branca

0,43

0,29

Batata pele vermelha

0,38

0,24

Salada

3,04

0,39

Sopa

1,07

0,53

3.4.3 Segunda fase
3.4.3.1 Descrição dos processos
A metodologia adotada para a realização do levantamento dos processos partiu de visitas às
instalações, acompanhadas pelo responsável da empresa. À medida que se observava o
processo, foram formuladas algumas questões pontuais, permitindo o esclarecimento de
aspetos, não só relacionados com as diversas atividades, como também de alguns recursos
utilizados.
Consequentemente, a informação recolhida possibilitou mapear os processos de produção das
várias áreas de negócio. Na figura 10 distinguem-se as três áreas de negócio e a forma como
estão organizadas nas instalações.
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Figura 10 - Ilustração das instalações da empresa.

Na empresa existem dois pontos distintos de entrada de matérias-primas, o cais de entrada de
vegetais e fruta (hortofrutícolas) e o cais de entrada de batata. No primeiro cais, o processo de
receção das matérias-primas inicia-se com a descarga, onde se efetua uma verificação da
encomenda, uma pesagem dos produtos e uma avaliação, com os objetivos de, por um lado,
perceber se as encomendas estão de acordo com os pedidos e, por outro, se preenchem os
critérios de qualidade definidos. Quando estes requisitos são satisfeitos, procede-se à impressão
de um código de barras com informação sobre cada lote de encomenda, nomeadamente o tipo
de produto, o peso do lote e o dia de chegada. Uma vez que a fruta e os vegetais têm diferentes
durabilidades, os seus processos são distintos. Por um lado, as frutas, como a maçã e a pera,
são colhidas em época alta, no fim do Verão, e transportadas para as instalações da empresa,
onde permanecem nos armazéns de frio durante alguns meses. Devido às características destes
alimentos, a empresa necessita de elevada capacidade de inventários nas suas instalações, uma
vez que recebe quantidades elevadas numa fase do ano, para responder à procura ao longo
desse mesmo ano. Por outro lado, os vegetais são alimentos muito perecíveis, ou seja, não têm
tanta capacidade de conservação, o que implica que, quando os alimentos chegam à empresa,
devem ser processados o mais depressa possível, para evitar que se estraguem.
Para além das matérias-primas diretas, é também por este cais que entram os materiais de
empacotamento, como as caixas de cartão, os sacos de rede e os plásticos para a conceção de
sacos.
O segundo cais de entrada é apenas direcionado à batata, dadas as características robustas
deste alimento. Contudo, neste caso também é realizada uma análise rigorosa à qualidade das
encomendas, para além da sua pesagem.

3.4.3.2 Processo da fruta
Para o processo de transformação da fruta existem duas linhas de produção, semelhantes às
ilustradas na figura 11, sendo uma direcionada apenas para a pera rocha e a outra para as
diversas espécies de maçãs.
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O processo de transformação inicia-se com a introdução dos alimentos num tanque para serem
lavados e, depois de algum tempo, entram numa correia transportadora (conveyor belt) com
cavidades individuais, para que cada unidade seja transportada numa cavidade. A razão pela
qual cada peça de fruta é movimentada individualmente prende-se com a fase que se segue,
consistindo na separação dos alimentos, consoante os critérios pretendidos. Está fase implica a
utilização de um calibrador que permite identificar o tamanho, a espécie e o peso, quer das
maçãs, quer das peras. Tratando-se de uma linha de transformação automatizada, a própria
correia transportadora encaminha cada unidade para a respetiva linha de empacotamento. Neste
seguimento, a fase de empacotamento pode ser realizada de forma manual ou automática,
dependendo das características da fruta. Normalmente é utilizado o empacotamento automático
para produtos que são transformados em elevadas quantidades, pois pretende-se uma maior
eficiência e rapidez no processamento. Noutra perspetiva, por exigir mão-de-obra, o
empacotamento manual torna-se mais dispendioso, acabando por ser usado ou em casos muito
particulares ou para complementar o empacotamento automático.
A última fase do processo consiste em organizar os sacos de rede ou as caixas com a fruta por
paletes e etiquetá-las com um código de barras. Depois, estas paletes são encaminhadas para
o cais de saída, de onde são transportadas para os respetivos clientes. Na figura 11 encontra-se
uma ilustração do processo de transformação da pera e da maçã.

Figura 11 - Ilustração da zona de transformação da fruta.

3.4.3.3 Atividades do processo de transformação da fruta
De acordo com a revisão de literatura, realizada no capítulo 3, adotou-se a definição de atividade
elaborada por Bhimani et al. (2011), que consiste num “acontecimento, tarefa ou unidade de
trabalho com um objetivo específico”. Deste modo e depois da descrição pormenorizada dos
processos para as respetivas áreas de negócio da empresa, foi possível identificar as atividades
e os recursos consumidos em cada setor de negócio. Mais uma vez, os dados foram obtidos
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através de visitas às instalações da empresa, acompanhadas pelo diretor. À medida que se
observavam os processos, realizaram-se questões pontuais, com o intuito de compreender os
fluxos das matérias-primas e os recursos envolvidos em cada processo.
A primeira atividade do processo de transformação da fruta consiste no controlo de qualidade
dos alimentos, que é realizado no cais de hortofrutícolas, onde é retirada uma pequena amostra
de cada encomenda para ser analisada e avaliada por 2 técnicos superiores, com o objetivo de
verificar a qualidade dos produtos. Pelo facto de ser um produto sazonal que, neste caso, é
colhido no início do Outono, isso implica que a atividade de controlo de qualidade apenas se
realize nessa época, mais concretamente nos meses de Setembro e Outubro.
Segue-se depois a atividade movimento 1, cuja finalidade é transportar as encomendas para os
armazéns de fruta. Com base nas descrições dos trabalhadores da empresa, os recursos
envolvidos nos transportes são o trabalhador que conduz o empilhador e o consumo de
combustível do veículo.
A atividade que se segue é o armazenamento, sendo que o único recurso despendido é a energia
elétrica utilizada pelos refrigeradores para conservar a fruta.
Ao surgir uma ordem, as frutas são deslocadas do armazém para o processamento,
denominando-se esta atividade por movimento 2.
A atividade processamento inicia-se com a lavagem dos produtos, sendo, por isso, a água o
único recurso consumido. Segue-se, então, o calibrador que seleciona e distribui a fruta pelas
linhas de empacotamento. Por se tratarem de máquinas, o único recurso a elas associado é a
energia elétrica consumida. Já a fase de empacotamento tem como recursos associados os
trabalhadores e o material de empacotamento.
Por último, dá-se o transporte dos produtos finais para o cais de empacotamento, atividade
denominada por movimento 3. À semelhança das anteriores, esta envolve um trabalhador e o
consumo energético do empilhador.
Na figura 12 são representadas as atividades identificadas para a área de negócio da fruta e, na
tabela 3, os recursos utilizados em cada atividade.

Figura 12 - Ilustração das atividades para a área de negócio da fruta
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Tabela 3 - Tabela com as atividades e respetivos recursos utilizados no setor da fruta.

3.4.3.4 Processo da Batata
O processo de transformação da batata é simples devido à cooperação entre a empresa e os
seus fornecedores, uma vez que estes preparam e selecionam as batatas, consoante a espécie
e a sua qualidade, permitindo à empresa apenas processar os tubérculos e empacotá-los.
De modo geral, as batatas chegam ao respetivo cais de entrada em “big bags”, que consistem
em sacos de grande dimensão, muito utilizados para o transporte de produtos agrícolas. Faz-se,
então, a verificação, a pesagem das encomendas e o controlo de qualidade, certificando-se que
não existem falhas e que os produtos respeitam os critérios exigidos.
Por vezes, quando não há uma necessidade imediata de fornecer os clientes, os tubérculos são
colocados numa zona específica do cais, onde podem ficar armazenados até 8 dias. Ao surgir
uma encomenda, as batatas são introduzidas num tanque com água, para serem lavadas, e
entram numa correia transportadora comum (conveyor belt), que encaminha os alimentos para
os pontos de empacotamento. Nestes, as batatas são embaladas em sacos de rede de acordo
com o peso requerido pelos clientes. Por último, os sacos de rede são colocados em paletes e
transportados até ao cais de saída.
Embora este processo seja simples, tem como desvantagem o facto de ser pouco flexível, pois
não é possível processar tipos diferentes de tubérculos em simultâneo. Por isso, exige um
planeamento de produção rigoroso, para cumprir com as necessidades dos clientes. Na figura
13, está ilustrado o processo de transformação da batata.
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Figura 13 - Ilustração da zona de transformação da batata.

3.4.3.5 Atividades do processo de transformação da batata
O processo de transformação da batata inicia-se com a entrada dos tubérculos nas instalações
da empresa. Nesta etapa ocorre o controlo de qualidade, cujo objetivo é avaliar se as
encomendas estão de acordo com os critérios exigidos pela empresa, e que é realizado por um
técnico superior.
Ao surgir uma encomenda, as batatas são introduzidas na linha de transformação, dando inicio
à atividade processamento. Este começa com a lavagem dos alimentos, cujo recurso utilizado é
a água. Procede-se, então, ao empacotamento, que tem como recursos relevantes os
trabalhadores e o material de empacotamento e, para além disso, pelo facto da linha de
transformação ser composta por vários motores elétricos, energia elétrica consumida, que
também é necessário contabilizar.
Por último, identificou-se a atividade movimento, sendo à semelhança dos casos anteriores,
utilizados um trabalhador e o combustível.
Nas figuras 14 e na tabela 4 estão apresentadas, respetivamente, as atividades identificadas
para a área de negócio da batata e os recursos utilizados em cada uma.

Figura 14 – Ilustração das atividades para área de negócio da batata.
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Tabela 4 - Tabela com as atividades e respetivos recursos utilizados no setor da batata.

3.4.3.6 Processo 4ª Gama
Como referido anteriormente, os produtos denominados por 4ª gama são produtos lavados,
prontos a comer e, por isso, o seu processo de transformação é o mais exigente e complexo da
empresa. Na medida em que as matérias-primas diretas são muito perecíveis, o controlo de
qualidade é muito rigoroso e tanto mais complexo que se efetua sobre uma grande variedade de
produtos, envolvendo mais etapas que os processos anteriormente descritos.
Com base nas visitas às instalações da empresa, observou-se a utilização de dois processos
distintos, o primeiro direcionado para a produção de sopas pré lavadas, já o segundo é destinado
à salada pronta a comer.
A primeira etapa do processo da sopa pré lavada consiste no corte dos alimentos que é realizado
de forma automática por máquinas, seguindo-se a introdução dos alimentos na linha de
transformação. O processamento inicia-se com a lavagem dos produtos num tanque com água,
só depois são encaminhados por via de uma correia transportadora para uma máquina de
secagem, com o intuito de retirar a água dos alimentos. Posteriormente, os produtos são dirigidos
para a etapa de empacotamento. Mais uma vez, as hortícolas são colocadas em paletes que são
movimentadas para o cais de saída, onde aguardam pelo transporte para os clientes. Na figura
15 surge representado o processamento de 4ª gama para as frutas e sopas.

Figura 15 - Ilustração da zona de transformação da sopa.
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De forma contrária aos produtos anteriores, os vegetais para as saladas são cortados
manualmente devido à fragilidade das folhas de alface, de rúcula e das couves. Depois do corte
dos vários alimentos, as matérias-primas são introduzidas num tanque para serem lavadas. À
semelhança dos processos anteriores e de modo a evitar deslocações, os tanques estão ligados
a correias transportadoras que encaminham os alimentos lavados para uma centrifugadora. Esta
etapa tem como objetivo retirar a água e misturar as matérias-primas segundo as percentagens
de vegetais ou legumes pedidas pelos clientes. Posto isto, procede-se ao empacotamento, que
é realizado por máquinas automáticas. Para evitar contaminações e por motivos de
regulamentação, as operações de centrifugação e empacotamento são realizadas numa sala
distinta, com condições de esterilização muito rígidas. Por fim, os produtos são colocados em
paletes já com um código de barras e movimentados até ao cais de saída.

Figura 16 - Ilustração do processo de transformação da salada

3.4.3.7 Atividades do processo de transformação dos produtos 4ª gama
Através da descrição do processo de transformação dos produtos 4ª gama, chega-se à
conclusão que existem seis atividades essenciais, tanto para os casos da sopa, como também
para a transformação das saladas. O processo inicia-se com o controlo de qualidade que envolve
vários técnicos superiores, mais concretamente 2 no setor da sopa e 2 nas saladas, sendo que
estes dados são relativos a cada turno diário (os produtos de 4ª gama têm dois turnos por dia,
cada um de oito horas).
De seguida, os produtos são movimentados para a zona de transformação da 4ª gama, cuja
atividade é denominada por movimento 1, implicando o consumo do combustível dos
empilhadores e os trabalhadores que os conduzem.
Na zona de transformação de 4ª gama inicia-se o corte dos alimentos que, no caso das sopas,
é realizado de forma automática, ou seja, através de máquinas e, no caso das saladas, é
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realizado manualmente. Os recursos utilizados nestas atividades são os trabalhadores
envolvidos e a eletricidade consumida pelas máquinas de corte.
Segue-se, então, a transformação dos produtos, na qual se verifica a utilização de água,
eletricidade, material de empacotamento e o custo com trabalhadores.
Por último, os produtos são transportados para o cais de saída, cuja atividade é o movimento 2,
em que são contabilizados os custos dos trabalhadores e dos combustíveis. Na figura 17, estão
identificadas as atividades para o processo de transformação 4ª gama.

Figura 17 - Ilustração das atividades para a área de negócio da 4ª Gama

Na tabela 5, são apresentadas as atividades identificadas no setor da 4ª gama e os respetivos
recursos utilizados.
Tabela 5 - Tabela com as atividades e respetivos recursos utilizados no setor da 4ª gama.
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3.5 Tratamento de dados
Pretende-se com este capítulo apresentar a informação detalhada sobre os recursos consumidos
pelas atividades, como são os casos dos custos com os trabalhadores, com os técnicos
superiores, com a água, com a eletricidade, com os combustíveis, com o material de
empacotamento e com a renda. Os dados que se seguem foram recolhidos através de questões
colocadas a alguns trabalhadores e ao responsável da empresa em estudo, para além da
consulta do relatório de contas e dos balancetes para o ano em análise.

3.5.1 Técnicos superiores
Os técnicos superiores têm um papel preponderante no processo de transformação, na medida
em que são responsáveis por garantir a qualidade dos produtos, atuando na primeira atividade
de todas as áreas de negócio (controlo de qualidade). Nesta atividade é analisada uma pequena
amostra de cada encomenda, independentemente da sua dimensão. Na empresa trabalham 14
técnicos superiores, tendo em média um salário de 1081 euros por mês cada um. Através das
informações concedidas pelos responsáveis pela empresa, conclui-se que dois desses técnicos
trabalham na área da fruta, um na área da batata e os restantes na área de negócio da 4ª gama.
Pelo facto do tempo de trabalho dos técnicos que se dedicam ao setor da fruta ser reduzido
(apenas dois meses por ano), estes acabam por ser alocados a outros departamentos, como o
do planeamento de produção, permitindo otimizar os recursos da empresa.

3.5.2 Trabalhadores
No caso dos trabalhadores, a empresa conta, no total, com 139, dos quais 106 estão alocados a
funções diretamente relacionadas com a transformação dos produtos. Para além disso, sabe-se
que em média auferem um ordenado médio de 585 euros por mês, embora haja alguns
trabalhadores subcontratados em fases específicas do ano. De acordo com a informação
recolhida, existem 4 trabalhadores que manobram os empilhadores, apesar de um deles operar
num turno diferente (a área de transformação de 4ª gama tem dois turnos de 8 horas cada). Os
restantes trabalhadores estão distribuídos segundo a figura 18.

Figura 18 – Gráfico com a distribuição de técnicos superiores e trabalhadores em cada zona de
transformação, para cada turno. O setor da 4ª gama tem dois turnos de 8 horas.
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3.5.3 Eletricidade
Para a alocação do consumo elétrico pelas diferentes áreas de negócio da empresa, decidiu-se
fazer um levantamento do número de linhas de transformação e das respetivas potências dos
motores elétricos, através da consulta de catálogos, uns disponibilizados pela empresa e outros
pela consulta na internet. Para a área do negócio da fruta conclui-se que existem duas linhas de
transformação, uma para o processamento da pera rocha e outra destinada às várias espécies
de maçã, tendo potências de 3,37 e 3,75 Kw, respetivamente. Quanto à potência disponível de
cada uma das 16 camaras frigoríficas, onde são armazenadas as frutas, soube-se que é de cerca
de 11 Kw. No que toca à potência instalada da linha de transformação da batata, determinou-se
que tem 2,2 Kw. A área da 4ª gama tem duas linhas de transformação, cada uma com 6 máquinas
distintas que, no total, contam com 12,2 Kw de potência. Por último, no setor das sopas
identificaram-se 3 máquinas com um total de 5,25 Kw de potência. Para além dos custos com a
energia elétrica associados à produção, sabe-se que existem outras despesas com estes
recursos, como os consumos elétricos do escritório ou de climatização das instalações. No
entanto, por não estarem diretamente relacionados com a transformação dos produtos, decidiuse não os contabilizar.
Na figura 19, estão representadas as potências para cada setor de negócio, em Kw.

Figura 19 - Distribuição das potências das máquinas elétricas nas diversas áreas de negócio

Para além da identificação das potências para cada área de negócio, determinou-se que o preço
do Kw hora industrial é de 0,1402 euros.

3.5.4 Água
A alocação da água pelas diversas áreas de negócio é um exercício exigente porque, embora
existam contadores para os vários setores de negócio, uma grande percentagem de utilização
de água está relacionada com a lavagem das linhas de transformação, após a sua utilização. De
outro ponto de vista, o controlo do consumo de água também é um fator crítico, na medida em
que a substituição da água dos tanques depende de uma avaliação visual realizada pelos
trabalhadores de cada área de negócio. Apesar destes constrangimentos, a empresa estima que
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32% da água seja utilizada na área de negócio da fruta, 43% no setor da batata e, por último,
25% no setor da 4ª gama.

3.5.5 Combustíveis
À semelhança da alocação dos custos da água, nos combustíveis também não existe uma forma
de contabilização direta e precisa. Importa, em primeiro lugar, referir que os combustíveis são
utilizados nos empilhadores e num veículo que a empresa adquiriu para transportar algumas
matérias-primas de fornecedores específicos, um caso particular de menor expressão que, por
isso mesmo, não será considerado neste estudo.
Após o levantamento de questões ao responsável da empresa, obteve-se a informação de que
a despesa anual em combustível para os empilhadores é de cerca de 56 mil euros e, através da
consulta dos catálogos da marca dos empilhadores, estima-se que o consumo médio de
combustível por hora de trabalho seja de 3,3 litros. No entanto, a alocação dos custos aos
diferentes setores é complexa, uma vez que a utilização dos empilhadores não contempla
apenas o transporte dos produtos, mas também o transporte do material de empacotamento e a
realização de viagens não destinadas a transportar produtos ou, ainda movimentos para
organizar a disposição dos inventários.

3.5.6 Material de empacotamento
A gestão e a aquisição do material de empacotamento são definidas de acordo com as previsões
das vendas mensais. Ao analisar-se as contas da empresa, notaram-se variações significativas
nos inventários do material de empacotamento, uma vez que, por um lado, estes materiais têm
elevada durabilidade e, por outro, a empresa aproveita os descontos incidindo sobre grandes
quantidades de aquisições, propostos pelos fornecedores. Por estes motivos, não é possível
aferir com precisão o custo do material de empacotamento para cada setor de negócio. Contudo,
estima-se que 31% do custo total seja alocado ao setor da fruta, 26% seja alocado à área de
negócio da batata e 43% ao setor da 4ª gama.

3.5.7 Transporte
O transporte dos produtos para os armazéns das grandes empresas de distribuição (Pingo doce,
Continente, Jumbo, etc.) é realizado por uma empresa de logística contratada. Naturalmente, o
custo com o transporte dos produtos varia consoante o número de encomendas, quantidades a
transportar ou, o tipo de produto. Contudo, não é possível referir em concreto o valor de
transporte só para um produto, na medida em que um camião pode movimentar simultaneamente
batatas e peras. Apesar disso, a empresa estima que 22% do custo do transporte seja alocado
na área de negócio da fruta, cerca de 30% no setor da batatas e 48% no setor da 4ª gama, pelo
motivo de necessitar de transporte refrigerado.
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3.5.8 Renda
Neste contexto, a renda é um custo fixo que, embora faça parte do custo do produto, apenas
será contabilizado no fim da alocação. De acordo com o estudo das áreas ocupadas por cada
área de negócio, conclui-se que dos 10000 𝑚2 do espaço ocupado pelas instalações da
empresa, 3400 𝑚2 são relativos ao armazenamento e transformação da fruta, 1900𝑚2 são
utilizados no processamento da batata e 1400 𝑚2 destinam-se à produção dos produtos de 4ª
gama, sendo que o restante espaço é ocupado pelo escritório, pela seção de armazenamento e
de preparação do material de empacotamento, ou se destina a áreas comuns, como os cais de
entrada e saída.
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3.6 Modelo
3.6.1 Custo da capacidade
Depois da descrição dos processos operacionais, da identificação das atividades e respetivos
recursos, pode-se referir que estão reunidas condições para desenvolver o modelo.
De acordo com o capítulo de revisão de literatura, a primeira fase para a implementação do TimeDriven Activity-Based Costing consiste no cálculo do custo da capacidade. Como referido
anteriormente, este valor, que deve ser calculado para todos os recursos que intervêm nos
processos, resulta da divisão entre o custo total com o recurso e o seu tempo de utilização.
Dado o contexto específico da empresa, só foi possível determinar, de forma direta, este
indicador para os custos com os técnicos superiores, trabalhadores, eletricidade e combustíveis,
na medida em que os outros recursos ou não estão diretamente relacionados com o tempo, como
nos casos da renda, do material de empacotamento e do transporte, ou não dispõem de
informação, como por exemplo no que respeita à água. Na tabela 6, encontram-se representados
os custos de capacidade para os recursos enunciados anteriormente.
Tabela 6 - Apresentação dos valores do custo de capacidade.

Custo de capacidade 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠

6,14 €/hora

Custo de capacidade 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

3,32 €/hora

Custo de capacidade 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
Custo de capacidade 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

0,1402 €/Kwhora
4,3 €/hora

Os dois primeiros valores apresentados resultam da divisão dos ordenados mensais, quer dos
técnicos superiores, quer dos trabalhadores, pelo número de horas de trabalho por mês, ou seja,
os 22 dias de trabalho multiplicados pelas 8 horas diárias. O custo da capacidade da eletricidade
baseia-se no preço tabelado para o consumo energético. No caso dos combustíveis, o custo da
capacidade provem da multiplicação do consumo, em litros, apresentado no catálogo de
empilhadores disponibilizado pela empresa, pelo preço médio do gasóleo no ano em estudo.
Para os recursos como a água, o material de empacotamento e o transporte, não é possível
determinar o custo da capacidade, uma vez que estes recursos não estão associados a um
tempo definido. No entanto, estão diretamente relacionados com um número de quantidades
produzidas, motivo pelo qual se decidiu ter em conta as percentagens de utilização estimadas
pela empresa. Neste sentido, a percentagem de utilização estimada para cada área de negócio
foi multiplicada pelo custo total anual com estes recursos, a fim de se determinar o custo anual
de cada recurso para cada área de negócio. O valor resultante foi então dividido pelo número de
toneladas produzidas, alcançando-se assim, o cost driver para cada recurso em cada área de
negócio.
Na tabela 7, estão representadas as percentagens de utilização estimadas e os respetivos cost
drivers para as respetivas área de negócio.
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Tabela 7 - Apresentação dos cost drivers para cada recurso na respetiva área de negócio.

Recurso

Água

Material de
empacotamento

Transporte

Percentagem de utilização estimada

Cost driver (€/ton)

Fruta

32%

4,86

Batata

58%

6,73

4ª Gama

10%

2,3

Fruta

31%

31,33

Batata

26%

20,06

4ªGama

43%

66,36

Fruta

22%

25,72

Batata

30%

26,76

4ª Gama

48%

85,67

Área de negócio

3.6.2 Equações de tempo
Como foi referido no capítulo da revisão de literatura, a conceção das equações de tempo são
uma fase essencial para o sucesso do modelo, na medida em que são somas algébricas entre
as durações das sub-atividades, possibilitando determinar o tempo total de cada atividade. Neste
sentido, decidiu-se explicar e organizar o modelo de acordo com as atividades, dadas as
semelhanças entre elas nas várias áreas de negócio.

3.6.2.1 Controlo de Qualidade
A atividade de controlo de qualidade não depende das quantidades que chegam às instalações
da empresa, estando antes relacionada com o número de encomendas. De acordo com a
experiência dos técnicos superiores, a duração desta atividade é de cerca de 10 minutos para
cada encomenda, independentemente da área de negócio, pois o tamanho das amostras e as
metodologias de análise são semelhantes. O tempo despendido na execução desta atividade
(10 minutos) contempla o tempo de recolha da amostra e o de análise. Neste caso, apenas deve
ser contabilizado do tempo, pois a atividade não depende das quantidades produzidas.
Equação 12 – Equação de tempo para a atividade de controlo de qualidade

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑇𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒

(12)

Equação 12 - Equação de tempo para a atividade de controlo de qualidade

3.6.2.2 Movimentos
Os movimentos são definidos, neste contexto, como as atividades cujo objetivo é deslocar as
matérias-primas para as zonas de transformação e os produtos finais para o cais de saída. Ao
analisar-se a disposição das zonas de transformação nas instalações, foi possível compreender
que os custos de transporte para as áreas de negócio são diferentes, o que justificou a
necessidade de se contabilizar os tempos das várias deslocações.
As equações de tempo para os movimentos contemplam a duração de cada viagem e do
descarregamento dos produtos, embora este segundo aspeto seja apenas significativo na área
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de negócio da fruta, concretamente no movimento 1, uma vez que a introdução das matériasprimas no armazém envolve alguma organização na forma como são dispostos os produtos.
Os dados que se apresentam resultam das respostas a questões colocadas a dois operadores
que só trabalham com empilhadores, associando, desse modo, o fator da experiência ao do
desempenho.

𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎çã𝑜 𝑋3 + 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑋3

(13)

Equação 13 - Equação de tempo para a atividade de movimento.

Na figura 20, encontra-se representada a instalação da empresa, realçando-se os percursos
efetuados pelos empilhadores para a área de negócio da fruta. Concretamente, o movimento 1
refere-se à atividade de transporte das matérias-primas para os armazéns, o movimento 2 diz
respeito ao deslocamento das matérias-primas para a zona de transformação e, por último, o
movimento 3 está relacionado com o transporte dos produtos finais para o cais de saída.
Os tempos obtidos foram, respetivamente, de 65, 55 e 40 segundos.

Figura 20 - Ilustração dos movimentos dos empilhadores no setor da fruta.

Na figura 21, está, novamente, representada a instalação industrial com o único movimento
desempenhado no setor da batata, cujo transporte diz respeito ao deslocamento do produto final
para o cais de saída. De acordo com a informação recolhida junto dos trabalhadores, o tempo
estimado para esta atividade é de cerca de 40 segundos.
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Figura 21 - Ilustração dos movimentos dos empilhadores no setor da batata.

Por último, na representação da figura 22 encontram-se os dois movimentos que os
empilhadores executam no setor da 4ª gama. O movimento 1 ilustra o percurso desempenhado
pelos empilhadores no transporte das matérias-primas até à zona de transformação da 4ª gama,
enquanto, o movimento 2 reproduz o caminho dos produtos para o cais de saída.

Figura 22 - Ilustração dos movimentos dos empilhadores no setor da 4ª gama.

3.6.2.3 Processamento
A atividade “processamento” surge em todas as áreas de negócio como fulcral na transformação
das matérias-primas em produto final. Embora existam algumas diferenças entre cada processo,
ela aparece neste contexto tratada como uma única operação, devido aos problemas de
alocação e de contabilização dos tempos.
Inicialmente, pensou-se que a aplicação do Time-Driven Activity-Based Costing a esta atividade
pudesse trazer precisão ao modelo, pois as equações de tempo teriam a capacidade de
descriminar as várias etapas, como a do tempo de lavagem ou de empacotamento. No fundo, o
objetivo seria determinar o tempo destas atividades através da equação que se segue:
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.

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇𝑙𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑋2 + 𝑇𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑋2 + 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑋2

(14)

Equação 14 - Equação de tempo para a atividade de processamento

De forma bem explícita, a equação permite determinar o tempo do processamento obtido pela
soma do tempo de lavagem com o tempo despendido na correia transportadora, mais o tempo
de empacotamento.
Todavia, não é possível determinar os tempos de processamento por duas razões principais: por
um lado, o tempo de transformação não é diretamente proporcional às quantidades produzidas,
fazendo assim com que a equação deixe de ser linear e passe a ser logarítmica; por outro lado,
trata-se de um processo contínuo, o que impossibilita a alocação dos custos a uma unidade
padrão, sendo o custo real diferente para todos os lotes. De forma mais simples, orientada para
a prática, dá-se um exemplo que consiste no facto de pouco tempo depois do início desta
atividade, se encontrem, simultaneamente, alimentos no tanque a serem lavados e outros a
serem empacotados, obrigando, por isso, à utilização do tempo médio com um elevado desviopadrão.
Como alternativa ao TDABC, decidiu-se experimentar o Activity-Based Costing, dado não ser
necessário contabilizarem-se os tempos para a alocação dos recursos e, depois de uma análise
aos recursos consumidos por esta atividade, percebeu-se que eles também são independentes
do tempo despendido, criando um cost driver para cada recurso.
No caso dos trabalhadores, sabe-se que estão sempre alocados à mesma função, o que
possibilita a alocação direta dos seus custos, salvo raras exceções. A água é um recurso muito
variável, pois, como foi referido anteriormente, a sua substituição depende de uma avaliação
visual dos tanques, sendo apenas alterada quando necessário. Quanto à utilização do material
de empacotamento, sabe-se que depende das quantidades produzidas, existindo uma relação
de proporcionalidade.

3.6.2.4 Corte
A atividade “corte” tem duas vertentes distintas: o corte automático, frequentemente utilizado no
processo de transformação da sopa, e o corte manual, usado no setor das saladas.
Por um lado, o corte automático é uma atividade muito relacionada com o processamento,
podendo, na maioria dos casos, ser interpretada como uma atividade contida na que se segue,
dificultando a contabilização dos tempos. Por outro lado, a determinação dos tempos para a
atividade de corte manual também é muito exigente, na medida em que a velocidade de corte
depende do tipo de produtos e da experiência dos trabalhadores.
Pelos motivos enumerados e pelo facto do principal recurso, o dos trabalhadores, ter uma
alocação fixa às suas atividades, optou-se pela aplicação direta dos custos com os
trabalhadores.
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3.6.3 Alocação
Concluída a preparação dos dados para a realização do modelo, torna-se relevante explicar o
modo como se alocaram os custos em cada área de negócio e a forma como se alcançaram os
resultados. Para que se compreenda com maior facilidade a construção do modelo, decidiu-se
recorrer a um exemplo, representado na tabela 8, que diz respeito à análise dos 4 primeiros
meses (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) do produto pera rocha portuguesa.
A primeira fase de construção da estrutura do modelo consistiu na representação das atividades
para este produto, que se encontram expostas na coluna da esquerda e a introdução dos meses
do ano na primeira linha. Iniciando-se a análise com a primeira atividade, o controlo de qualidade,
sabe-se que os únicos recursos são os dois técnicos superiores que desempenham esta
atividade nos dois primeiros meses (Setembro e Outubro). Assim, o cálculo do custo do controlo
de qualidade resulta da multiplicação do custo da capacidade dos técnicos superiores (6,14
€/hora), pelo número de horas de trabalho (8 horas), vezes o número de dias de trabalho por
mês (26 dias, pois o único dia de descanso é o domingo). Para além disto, o valor anteriormente
obtido é multiplicado por 0,8, uma vez que, de acordo com a revisão de literatura, os
trabalhadores não trabalham a totalidade de horas previstas, pois existem sempre pausas para
descansar, trocas de turnos e outros fatores.
No que diz respeito à atividade “empilhador 1”, sabe-se que é uma operação que apenas ocorre
nos primeiros dois meses, pois tem como objetivo transportar a fruta que chega às instalações
para os armazéns de frio. Depois de se questionar o responsável da empresa sobre este assunto,
concluiu-se que nesta fase do ano há um trabalhador e um empilhador responsável por esta
atividade. Neste sentido, o cálculo do seu custo resulta da soma entre o custo da capacidade de
um trabalhador (3,32 €/hora) e o custo da capacidade do combustível para o empilhador (4,3
€/hora) multiplicado pelo número de horas de produção diárias (8 horas/dia) e os dias de trabalho
por mês (26 dias). Neste caso, não foi multiplicado pelo índice 0,8, uma vez que o trabalhador
só acaba o trabalho quando todas as encomendas são introduzidas nos armazéns, o que muitas
vezes obriga à realização de horas extraordinárias.
A alocação dos custos como o da eletricidade para o armazenamento foi calculada de forma
simples, dado que os armazéns têm de estar sempre a funcionar, ou seja, 24 horas por dia, 30
dias por mês. Assim, a determinação deste custo para a pera rocha corresponde ao número de
Kw utilizados. Como metade dos armazéns são dedicados à maçã e a outra metade à pera rocha,
dos 176 Kw instalados, apenas 88 Kw é que são utilizados neste último produto. Posto isto, a
determinação do custo resulta da multiplicação do custo da capacidade da eletricidade (0,1402
Kw/hora), pelo número de Kw utilizados (88 Kw), vezes o número de horas (24 horas), vezes o
número de dias (30 dias).
As atividades “empilhador 2” e ”empilhador 3” envolveram alguns cálculos adicionais,
comparativamente com a determinação das outras atividades. Em primeiro lugar, dividiram-se
os valores dos custos da capacidade do trabalhador e do combustível por 60, obtendo-se o custo
da capacidade por minuto e procedeu-se então à sua soma. Sabendo-se, em média, que
transportam aproximadamente 0,5 toneladas (de acordo com os trabalhadores), decidiu-se dividir
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este valor pelo custo da capacidade por minuto, determinando-se o custo de um empilhador por
minuto. Assim, através dos tempos recolhidos, basta multiplicar-se esse tempo de cada viagem,
pelo custo do empilhador por minuto, para se saber o custo da viagem. Posto isto, assumindose que o empilhador transporta sempre as 0,5 toneladas e conhecendo-se o número de
toneladas produzidas, torna-se possível saber o número de viagens para cada produto. Por
último, ao multiplicar-se o número de viagens pelo custo de cada viagem, alcançam-se os valores
representados na tabela 8.
No que diz respeito ao cálculo da atividade de processamento, decidiu-se apresentar de forma
distinta os quatro recursos utilizados, ou seja, a água, os trabalhadores, a eletricidade e o
material de empacotamento. O cálculo do consumo de água resulta da multiplicação do custo da
capacidade estimada para a área de negócio em questão pela percentagem das quantidades
transformadas para o produto, ou seja, é o valor para o setor da fruta (4,86 €/tonelada), vezes a
o quociente entre o número de toneladas produzidas de pera rocha e o número de toneladas
totais de fruta. Por fim, faz-se a multiplicação entre esse valor e o número de toneladas
produzidas por mês. Esta metodologia também se aplica ao cálculo do custo para o material de
empacotamento.
A alocação dos custos com os trabalhadores é realizada de forma semelhante à contabilização
dos técnicos superiores, isto é, resulta do custo da capacidade dos trabalhadores (3,32 €/hora),
vezes o número de horas de trabalho (8 horas), vezes o número de dias de trabalho por mês (26
dias), vezes o coeficiente 0,8.
Por último, o cálculo do valor da eletricidade é obtido através da multiplicação do número de Kw
da linha de transformação, vezes o custo da capacidade para a eletricidade (0,1402 €/Kw), vezes
o número de horas de produção mensal (8 horas por dia, vezes 26 dias por mês). De acordo com
a revisão de literatura, devido às paragens da linha de transformação para a realização de
manutenções e lavagens, ao resultado da alocação para a energia elétrica, decidiu-se multiplicar
por 0,85, como sugerido por Kaplan e Anderson (2004).
Neste sentido, a determinação dos custos de produção mensal advém da soma destes valores.
Tabela 8 - Exemplo do modelo para a pera rocha nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e
Dezembro (os valores apresentados são em euros).
Controlo de qualidade
Empilhador 1
Electricidade para armazenamento
Empilhador 2
Água
Trabalhadores
Processamento
Electricidade
Material de empacotamento
Empilhador 3
Total

Setembro
1022
1586
8883
68
1284
8424
84
8271
42
29663

Outubro
1022
1586
17766
203
3853
8424
84
24813
125
57876

Novembro
0
0
26649
252
4770
8424
84
30720
155
71054

Dezembro
0
0
35532
213
4036
8424
84
25994
131
74415

O raciocínio e o método acima explicado foi realizado para todos os produtos mencionados
anteriormente.

3.6.4 Tratamento de resultados
O tratamento de resultados foi estruturado de forma a contabilizar, para cada mês, os valores
das vendas, das compras, dos custos de produção, de transporte e de renda. Para que se
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perceba com clareza esta fase do trabalho, recorreu-se mais uma vez ao exemplo da pera rocha
portuguesa, representado na tabela 9.
Em primeiro lugar, calcularam-se os valores das vendas e das compras, que resultam da
multiplicação das quantidades comercializadas por mês pelos preços de venda e de compra,
respetivamente, apresentados na primeira fase do capítulo de recolha de dados. Surgem, então,
os custos de produção que provêm da soma dos valores representados na tabela 8. Os
montantes apresentados na rubrica dos custos de transporte foram determinados através da
multiplicação do cost driver relativo a cada área de negócio (25,72 €/tonelada) pelas quantidades
comercializadas em cada mês, enquanto a alocação do custo com a renda advém do espaço
ocupado por esse produto nas instalações da empresa, sendo por isso, sempre igual ao longo
do ano. No caso especifico da maçã, uma vez que todas as espécies são transformadas no
mesmo local, para cada mês calculou-se a percentagem produzida de cada espécie e
multiplicou-se pelo valor do custo fixo total da respetiva área.
Posto isto, o lucro operacional de cada produto resulta da subtração das vendas e pelas restantes
rubricas indicada na tabela 9.
Tabela 9 - Exemplo do modelo para determinar os resultados da pera rocha, nos meses de Setembro,
Outubro, Novembro e Dezembro (os valores apresentados são em euros).

Vendas
Compras
Custos de pro
Transporte
Renda
Total

Setembro
139889
124052
29663
6788
3800
-24415

Outubro
419667
372157
57876
20363
3800
-10366

Novembro
519588
460766
71054
25212
3800
-12233

Dezembro
439651
389879
74415
21333
3800
-24643
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3.7 Resultados
3.7.1 Introdução
Com este capítulo pretende-se expor e comentar os resultados da aplicação do modelo, numa
perspetiva estratégica e operacional. Numa primeira instância, decidiu-se realizar uma análise
da evolução dos resultados operacionais ao longo do ano de 2013/2014, para cada produto nas
diversas áreas de negócio. Por conseguinte, construíram-se dois modelos relevantes para
analisar o desempenho e o impacto de cada produto nas receitas da empresa Alfa: o ponto crítico
de vendas e o ponto crítico de quantidades.
O primeiro tem como objetivo determinar o preço de venda por kg de cada produto para que o
lucro seja zero, permitindo não só perceber a rentabilidade dos produtos, como também saber
quais os departamentos que mais contribuem para o aumento dos custos. Neste sentido, a
determinação deste valor foi contabilizado tendo em conta os custos e quantidades produzidas
em cada mês, com o intuito de perceber qual o preço necessário a aplicar para que o lucro
operacional fosse zero.
O segundo, relativo ao ponto crítico de quantidades, tem como intuito conhecer o número de
toneladas necessárias para que o lucro operacional seja zero, possibilitando analisar, numa ótica
operacional, os custos fixos ou variáveis dos respetivos processos de produção que contribuem
para a rentabilidade dos produtos. Para a determinação das quantidades críticas foram
utilizados, como custos fixos, a atividade de controlo de qualidade, o custo com eletricidade do
processamento e o custo com os trabalhadores, uma vez que nenhum destes custos dependem
das quantidades produzidas. Contrariamente, os custos das atividades de movimentos e os
custos dos recursos como a água e o material de empacotamento foram considerados como
custos variáveis, pois variam com a produção. Em relação aos custos não operacionais, alocouse o custo da renda como um custo fixo e o custo de transporte como variável, dado que este
último, depende do número de toneladas movimentadas para os clientes.

3.7.2 Apresentação de Resultados
Iniciando-se esta análise pelo setor de negócio da fruta, conclui-se que os resultados foram muito
negativos, atingindo perdas muito significativas principalmente na pera rocha. Este desfecho
resultou de uma campanha fraca no decorrer do ano em estudo, motivada pelo aumento
considerável da oferta e, como consequência, a diminuição da qualidade da fruta.
Numa análise mais pormenorizada, apresenta-se no gráfico 23 a evolução do resultado
operacional registado ao longo do ano para a pera rocha. Pode-se notar que houve uma ligeira
redução dos prejuízos no início do Outono, relacionada com o aumento das quantidades
comercializadas nessa época. No entanto, as perdas foram aumentando ao longo do ano, até
Julho e Agosto, quando a empresa deixa de transformar este produto.
Há duas razões essenciais que levaram à obtenção destes resultados. Numa perspetiva
estratégica, sabe-se que o preço de compra dos alimentos foi elevado, tendo em conta a
campanha deste ano. Contudo, uma vez que os preços de compra aos fornecedores são
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acordados no ano anterior, os responsáveis da empresa não poderiam prever estes resultados.
Num ponto de vista operacional, a razão do aumento das perdas ao longo do ano deve-se aos
custos elevados com os inventários, em particular, às despesas com eletricidade que foram
consideradas como um custo cumulativo.
Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a pera
rocha
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Figura 23 – Evolução do resultado operacional ao longo do ano para o produto pera rocha

Relativamente à análise do preço crítico, na figura 24 são apresentadas duas linhas e uma barra
com informações distintas. A verde estão representados o preço médio praticado e o preço
crítico, ou seja, o que deveria ser aplicado para que o lucro operacional fosse zero. As barras a
laranja apresentam a diferença entre os valores anteriores. No fundo, pode-se verificar que o
preço de venda foi sempre inferior ao preço crítico, o que significa que a empresa teve prejuízo
em todos os meses do ano com comercialização a pera rocha. Destaca-se ainda o aumento da
diferença entre os preços de venda e crítico ao longo do ano, resultado do aumento dos custos
operacionais.
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Figura 24 - Análise da relação entre o preço médio de venda e o preço crítico para a pera rocha.

No gráfico 25 estão representadas as quantidades necessárias de produção para que o lucro
operacional seja zero, tendo-se em conta os mesmos preços de compra, de venda e os custos
fixos e apenas se alterando os custos variáveis proporcionalmente à produção. Ao observar o
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gráfico percebe-se, desde logo, que as quantidades produzidas são muito inferiores às
necessárias, o que sugere que os custos fixos têm pouco impacto nos custos totais, pois, ao
variar a produção, nota-se um crescimento quase proporcional aos custos.
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Figura 25 - Ilustração das quantidades produzidas e das quantidades críticas para a pera rocha.

Em relação às maçãs, observa-se um padrão idêntico comparativamente à pera rocha, pois ao
longo do ano nota-se um crescimento acentuado nos prejuízos da empresa. À semelhança do
caso anterior, o principal fator que contribui para estes resultados é o consumo de energia elétrica
utilizada para armazenar os alimentos. Para além disso, ao analisar-se a relação entre o preço
de venda e o de compra, para quase todas as espécies de maçã, percebe-se que o valor da
aquisição é muito elevado, originando uma margem bruta reduzida. No gráfico 26, que se segue,
estão representados os resultados operacionais para os diversos meses do ano.
Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a maça
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Figura 26 - Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a maçã.

Na figura 27 surge representado o preço médio de venda das várias espécies de maçãs e o
preço desejado para que o lucro fosse zero. Como é possível compreender, o preço médio é
sempre inferior ao preço crítico, o que indica que em todos os meses do ano a empresa sofreu
prejuízos com a venda destes alimentos. À semelhança da pera rocha, nota-se um aumento
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significativo dos prejuízos que está relacionado com a diminuição da produção e com o aumento
dos custos operacionais, nomeadamente o custo em eletricidade para armazenamento.
Análise do ponto crítico de vendas para a maçã
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Figura 27 - Análise da relação entre o preço médio de venda e o preço crítico para a maçã.

No que diz respeito à análise das quantidades críticas, percebe-se pela figura 28 que o número
de toneladas necessárias para evitar prejuízo é consideravelmente superior ao da produção real,
tendendo para aumentar ao longo do ano, devido ao aumento dos custos enunciados
anteriormente.
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Figura 28 - Ilustração das quantidades produzidas e das quantidades críticas para a maçã.

Com o intuito de ser mais preciso em relação à área de negócio da fruta, decidiu-se apresentar,
detalhadamente, a diferença entre o preço médio de venda e o preço critico, para todas as
espécies de maçã analisadas, permitindo perceber quais as mais lucrativas e as que mais
contribuíram para os prejuízos deste setor.
Na figura 29 surge representados os valores do lucro operacional por Kg para cada espécie de
maçã entre os meses de Setembro e Fevereiro. Como é possível de observar, a maçã Fuji foi a
única que teve resultados positivos, nos meses de Novembro e Dezembro. Em contrapartida, a
maçã Starking foi a que mais contribui para os prejuízos sentidos nesta área de negócio. De
outra perspetiva, nota-se uma tendência decrescente ao longo do ano, exceto do mês de Outubro
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para Novembro, pois neste período deixa de existir a atividade de controlo de qualidade, que
pelos vistos, tem influência em alguns cêntimos no preço de cada Kg vendido.
A razão pela qual não são apresentados os restantes meses no gráfico, prende-se com a falta
de espaço, tornando ilegível os valores apresentados. Contudo, nesses meses os prejuízos
aumentaram consideravelmente em todas as espécies de maçãs, pelos motivos enunciados
anteriormente.
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Figura 29 - Diferença entre o preço de venda e o preço crítico para todas as espécies de maçã.

A área de negócio da batata apresentou resultados operacionais positivos em todos os meses
do ano, devido à boa qualidade dos tubérculos e à sua abundancia apropriada, o que permitiu a
venda destes alimentos por preços significativos e, simultaneamente, possibilitou a aquisição dos
produtos por preços atrativos, conseguindo uma margem bruta elevada. De seguida, serão
apresentadas as análises anteriormente referidas para as duas espécies de batatas distintas: as
de pele branca e vermelha.
Na figura 30, está representada a evolução do lucro operacional para a batata de pele branca,
ao longo do ano. Como se verifica, este produto foi sempre lucrativo no decurso temporal em
análise, embora com um decrescimento nos proveitos entre os meses de Março e Agosto,
causado pela ligeira diminuição de produção, referida no capítulo de recolha de dados.
As principais razões que contribuíram para estes resultados prendem-se com o facto de os
processos serem simples, exigindo poucos recursos para transformação dos tubérculos e por
serem produtos não armazenáveis pela empresa. Neste sentido, a principal preocupação dos
gestores visa garantir a compra dos alimentos aos fornecedores a preços muito competitivos.
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Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a batata
de pele branca
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Figura 30 -Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a batata de pele branca.

Através do gráfico 31, sabe-se que o preço médio de venda foi sempre superior ao preço crítico,
indicando-se, por isso, que houve sempre lucro operacional em todos os meses do ano, mais
precisamente, que o preço oscilou entre os 7,2 e 7,4 cêntimos a mais por Kg.
A linearidade deste gráfico resulta de se tratar de um produto com uma procura constante e, por
esse motivo, com a utilização dos recursos semelhante durante todo o ano.
Análise do ponto crítico de vendas para a batata de pele branca
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Figura 31 - Análise da relação entre o preço médio de venda e o preço crítico para a batata de pele
branca.

O gráfico 32 indica as quantidades necessárias a vender para que o lucro seja zero e a produção
que se verificou no ano em estudo. De acordo com os resultados anteriores, verifica-se que as
quantidades produzidas foram muito superiores às necessárias. Porém, com este gráfico é
possível apurar que a ligeira redução do lucro operacional se deve à queda da procura no período
da Primavera e Verão.
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Análise das quantidades críticas para a batata de pele branca
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Figura 32 - Ilustração das quantidades produzidas e das quantidades críticas para a batata de pele
branca.

Quanto à análise da batata de pele vermelha, obtiveram-se praticamente os mesmos resultados
e conclusões comparativamente com a batata de pele branca. No gráfico 33, torna-se notório
que foi um produto lucrativo durante todo o ano, até mais do que no caso apresentado
anteriormente. Ainda assim, é necessário referir que se trata de um produto com procura
constante, que apresenta ligeiras flutuações no resultado operacional, comparativamente com
os outros meses.
Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a batata
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Figura 33 - Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a batata de pele vermelha

Relativamente à análise do preço crítico de venda, na figura 34, identificaram-se algumas
diferenças relevantes, em comparação com a batata de pele branca. Neste caso, a margem bruta
foi bastante inferior em relação ao caso anterior, um pouco superior a 2 cêntimos por Kg, o que
implica que a margem bruta foi mais reduzida. Assim, este indicador aponta para que a
campanha da batata de pele vermelha não tenha sido tão boa como a de pele branca.

59

Competindo Globalmente com a Contabilidade de Custos

Análise do ponto crítico de vendas para a batata de pele vermelha
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Figura 34 - Análise da relação entre o preço médio de venda e o preço crítico para a batata de pele
vermelha.

Dado que este produto tem menor margem bruta, mas sabendo que contribui mais para o
aumento das receitas, era expectável que a relação entre as quantidades críticas e as reais fosse
muito superior à do caso da batata de pele branca. Como é possível observar no gráfico 35, o
fator que mais contribuiu para estes resultados positivos encontram-se nas quantidades
produzidas ao longo do ano.
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Figura 35 - Ilustração das quantidades produzidas e das quantidades críticas para a batata de pele
vermelha.

A última área de negócio estudada foi a dos produtos de 4ª gama, mais concretamente as
saladas e as sopas. Para ambos os casos, verificou-se que são os produtos mais lucrativos da
empresa, embora também sejam aqueles com processos de transformação de maior
complexidade e utilização de recursos.
Em relação às saladas, percebe-se pela figura 36 que a evolução do lucro operacional tem uma
tendência crescente na Primavera e Verão, apresentando valores positivos e muito elevados em
todos os meses do ano, comparativamente com os produtos das outras áreas de negócio. Estes
resultados provêm das margens brutas elevadas, uma vez que, em determinadas fases do ano,
o preço de venda pode ser até sete vezes superior ao preço de compra.
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Evolução do resultado operaccional ao longo do ano para a salada
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Figura 36 - Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a salada.

No gráfico 37 surgem representados os preços de venda e os preços críticos, sendo que, em
todos os meses do ano, os primeiros foram sempre superiores aos segundos, indicado que este
produto foi sempre lucrativo. Para além disso, é percetível que a margem de lucro operacional
chega a ser três vezes superior (a partir do mês de março) ao valor do ponto crítico, com os
custos de produção, transporte e renda já incorporados.
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Figura 37 - Análise da relação entre o preço médio de venda e o preço crítico para a salada.

Quanto à análise das quantidades críticas, verifica-se que os valores produzidos são muito
superiores aos necessários para não gerar prejuízos, notando-se uma subida nas épocas mais
quentes do ano, que contribuíram para o aumento das receitas neste período. Na figura 38, estão
representadas as quantidades produzidas e as críticas.
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Análise das quantidades críticas para a salada
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Figura 38 - Ilustração das quantidades produzidas e das quantidades críticas para a salada.

A sopa pré-lavada também foi um produto que se revelou muito rentável no ano em estudo,
tornando-se, assim, o segundo produto mais lucrativo da empresa. Ao observar-se o gráfico 39,
é percetível um crescimento moderado a partir do mês de Setembro, até atingir o lucro
operacional máximo em Fevereiro. Posteriormente, nota-se uma descida nos resultados
operacionais entre os meses de Março e Junho.
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Figura 39 - Evolução do resultado operacional ao longo do ano para a sopa.

Ao observar-se o gráfico 40, constata-se que o preço médio de venda é sempre superior ao preço
crítico, confirmando-se, assim, que o produto foi lucrativo em todos os meses do ano. Para além
disso, a diferença entre esses dois valores é superior a 30 cêntimos por Kg, uma diferença
elevada em relação aos produtos das outras áreas de negócio.
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Análise do ponto crítico de vendas para a sopa
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Figura 40 - Análise da relação entre o preço médio de venda e o preço crítico para a sopa.

Por último, no gráfico 41, pode visualizar-se a relação entre as quantidades produzidas e as
críticas, podendo concluir-se que as quantidades produzidas foram sempre superiores. De outro
ponto de vista, através deste gráfico percebe-se que a diminuição da receita nos meses
posteriores a Março se deve à redução da produção.

Análise das quantidades críticas para a sopa
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Figura 41 - Ilustração das quantidades produzidas e das quantidades críticas para a sopa.

3.7.3 Considerações Gerais
Para o ano em análise, observaram-se resultados muito distintos nas três áreas de negócio, não
só relacionados com a rentabilidade dos diversos produtos, como também relativos aos custos
de produção.
As primeiras análises correspondem ao setor da fruta que obteve prejuízos durante todo o ano,
devido aos elevados preços de compra aos fornecedores e aos reduzidos preços de venda às
grandes distribuidoras alimentares. Numa perspetiva operacional, notou-se um aumento de
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custos causado pelo consumo de energia elétrica dos armazéns, que agravou as perdas ao longo
dos meses. Para além disso, um fator relevante que também contribuiu para os prejuízos
elevados foi a redução considerável da produção após Fevereiro, um facto, contudo, expectável,
porque a fruta é um alimento com características sazonais.
Na área de negócio da batata, os resultados foram positivos devido à boa campanha neste ano,
permitindo alcançar um resultado operacional confortável. Do ponto de vista estratégico, a aposta
nesta área de negócio tem menor risco do que no caso da fruta, pois, por um lado, os tubérculos
têm uma procura constante ao longo do ano, permitindo planear e controlar melhor os custos de
produção, por outro lado, estes produtos por não necessitarem de armazenamento têm custos
operacionais consideravelmente mais baixos. Todavia, nem sempre os resultados são os
desejados, na medida em que é um produto com muita oferta e com elevada concorrência
externa, nomeadamente de Espanha e de França, fazendo com que existam flutuações elevadas
de preços, quer nos de venda, quer nos de compra aos agricultores. Do ponto de vista
operacional, o setor das batatas tem custos de produção muito reduzidos, devido à simplicidade
dos seus processos e aos reduzidos recursos consumidos.
Por último, constata-se que o setor de negócio da 4ª gama é, sem dúvida, o mais lucrativo, uma
vez que são produtos com uma procura constante e previsível, com margens de contribuição
muito elevadas e um impacto dos custos de produção muito reduzido, embora seja o setor de
negócio com maiores custos de produção, em valor absoluto. Por estes motivos, a aposta nos
produtos pré-lavados e prontos a comer tem vindo a aumentar todos anos, sendo que, no ano
em análise, já representa 50% das receitas totais da empresa.
Ao comparar os resultados entre a aplicação deste modelo e o sistema de custeio tradicional
utilizado pela empresa, notaram-se algumas diferenças não só relacionadas com os resultados
para as três áreas de negócio, como também sobre a informação que cada modelo permite
fornecer.
Numa primeira instância, pode-se referir que ambos os modelos detetaram as áreas de negócio
que geraram lucro e prejuízo, embora com impactos diferentes. Por um lado, o sistema de custeio
tradicional aferiu que a rendibilidade das vendas em percentagem atingiu perdas no setor da
fruta na ordem dos 15%, enquanto, com este modelo alcançaram-se perdas de 26%. Por outro
lado, no caso do setor da batata o indicador de rendibilidade das vendas foi superior com a
utilização deste modelo, cerca de 16%, enquanto que de acordo com o modelo da empresa a
rentabilidades seria de apenas 10%. Finalmente, no que diz respeito ao setor da 4ª gama, ambos
os modelos identificaram lucros operacionais muito elevados, com um indicador de rendibilidade
superior a 50%, contudo, não é possível comparar os dois modelos, na medida em que não foram
analisados todos os produtos nesta área de negócio.

3.8 Propostas de melhoria
Neste capítulo pretende-se apresentar possíveis medidas a implementar que permitam colmatar
os principais problemas identificados anteriormente, melhorando alguns aspetos operacionais e
de controlo de custos.
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Numa primeira perspetiva, seria relevante standartizar os processos de corte manual, ou seja,
investir na formação dos trabalhadores que desempenham esta função, de modo a que ela seja
realizada sempre da mesma forma. As principais vantagens desta medida seriam as de melhorar
os tempos de corte, diminuir os desperdícios e aumentar a flexibilidade de trabalho.
No que diz respeito aos elevados custos de inventário no setor de negócio da fruta, propõem-se
duas medidas distintas. Por um lado, estudar formas de otimizar o espaço de armazenamento
das câmaras frigoríficas, diminuindo os custos de eletricidade utilizados na refrigeração, por outro
lado, procurarem-se soluções alternativas de produção energética que diminuíssem os custos
de eletricidade, como por exemplo, analisando-se a viabilidade energética e financeira da
implementação de painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica, sobretudo utilizada
para alimentar as câmaras frigoríficas. Apesar de esta sugestão necessitar de um investimento
inicial considerável, poderia, a médio e longo prazo, aumentar a competitividade da área de
negócio da fruta.
Uma outra recomendação corresponde à substituição da água dos tanques em todos os setores
da empresa que, como referido anteriormente, depende de uma avaliação visual realizada pelos
trabalhadores alocados a cada área de negócio. Apesar deste processo ser bastante simples e
rápido, não privilegia nem a qualidade da lavagem, no caso da água não ser substituída se estiver
muito suja, nem a otimização deste recurso, pois pode ser substituída sem necessidade. Por
estes motivos, sugere-se ou a introdução de um equipamento que analise a sujidade da água ou
a realização de um estudo estatístico que defina, em média, o número de lavagens possíveis
para cada produto.
Sugere-se, também, a implementação de algumas metodologias de planeamento, como a
calendarização e o registo de tarefas diárias dos trabalhadores, iria contribuir para uma melhor
organização, melhor utilização dos recursos e para um controlo de custos mais eficiente.
Por último, seria de elevada relevância encontrar soluções de monitorização dos recursos e dos
custos de produção, principalmente, em setores como a fruta e a batata por terem uma
dependência elevada das colheitas anuais, aumentando o risco e a incerteza destas áreas de
negócio. A introdução de sistemas de controlo de custos, quer informáticos, quer manuais, não
só poderiam auxiliar a empresa a ser mais flexível, organizada, eficiente e eficaz a responder às
suas necessidades, como também a gerir melhor os seus recursos, tornando-se mais
competitiva.

3.9 Limitações
Ao longo da realização deste modelo foram identificadas algumas dificuldades relacionadas com
a ausência de informação, com problemas de confidencialidade e com a complexidade do caso
de estudo.
Em primeiro lugar, confirmaram-se algumas dificuldades na recolha de dados, como foi referido
no capítulo de revisão de literatura, dado que os trabalhadores da empresa desconfiavam da
minha presença durante a realização das visitas às instalações. Por outro lado, ao abordar-se
alguns trabalhadores, notou-se um certo desconforto nas suas respostas, como se estivessem a
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ser avaliados. Por estes motivos, algumas informações baseadas nas respostas dos
trabalhadores podem não expor totalmente a realidade, tendo, por isso, implicações na precisão
do modelo.
Relativamente ao modelo time-driven activity-based costing, percebeu-se que existem enormes
dificuldades em contabilizar os tempos, nomeadamente em contextos onde o trabalho é pouco
standartizado, ou que envolva muitos trabalhadores e pouca automação. Um exemplo concreto
presenciado numa das visitas à empresa, foi o de se observar e contar os tempos da atividade
de corte manual, uma tarefa que se verificou ser desnecessária, uma vez que, por um lado, cada
trabalhador corta do modo como acha mais confortável e, por outro, como se constatou, uns têm
mais cuidado com o corte dos alimentos e outros não, demorando mais ou menos tempo de corte
por unidade, respetivamente. Ao analisar-se a amostra retirada, percebeu-se que existiam
trabalhadores que, em média, eram quatro vezes mais rápidos a cortar alimentos do que outros
e, por isso, decidiu-se adotar outra forma de alocar os custos.
De um modo similar, concluiu-se que também não é possível contabilizar os tempos em
processos contínuos, como se verificou com a atividade de processamento. Neste caso, não foi
possível determinar os tempos de empacotamento ou de lavagem, visto que para o mesmo lote
de produção existiam unidades que estavam a ser lavadas, enquanto outras já se encontravam
embaladas. Naturalmente, pensou-se numa primeira instância utilizar tempos médios de
processamento, que tornariam porém, o desvio-padrão muito elevado, o que faria aumentar o
erro.
Para além destes aspetos, a utilização de valores médios para os preços de compra e de venda
em todo o ano, também contribui para resultados menos precisos. As principais razões que
levaram à adoção destes valores prendem-se, não só por motivos de confidencialidade, pois a
empresa optou por não conceder os valores dos contratos, quer com os clientes, quer com os
fornecedores mas, também, devido à complexidade e ao elevado número de produtos diferentes,
essencialmente no setor da 4ª gama. Nesta área de negócio, chegam a existir 3 referências
distintas para a mesma salada, ou seja, para uma salada com alface e rúcula, o cliente A requer
que tenha 30% de rúcula e 70% de alface, enquanto o cliente B exige que tenha 20% de rúcula
e 80% de alface e assim sucessivamente. Dado que existem mais de 150 referências distintas
para o setor da 4ª gama, optou-se por estimar valores que, em conjunto com o responsável da
empresa, são próximos de uma média geral.
Por último, o modelo apresenta algumas falhas relacionadas com as operações que não criam
valor efetivo para o produto, mas são essenciais para a produção. Alguns exemplos que o modelo
não contempla são as viagens em que os empilhadores não transportam carga, os custos de
receção e preparação do material de empacotamento e os custos com as lavagens das linhas
de transformação.
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4. Conclusão
Neste trabalho foi contruído um modelo de custos inovador no contexto do caso de estudo, que
não só apresenta uma visão diferente das metodologias de custeio tradicionais utilizadas pela
empresa, como também permite auxiliar os gestores a tomarem decisões estratégicas e
operacionais. Apesar dos resultados não serem muito precisos, devido aos recursos escassos e
à falta de informação sobre algumas variáveis, o modelo permitiu identificar falhas operacionais
e perceber alguns riscos de determinados setores de negócio sendo, por isso, uma ferramenta
útil para apoiar algumas decisões. Como se verificou, os resultados mostram quais os produtos
que geram lucro e os que geram prejuízo, as quantidades mínimas a produzir e o preço mínimo
a praticar para que o lucro zero, o que se torna muito importante para definir uma estratégia para
a empresa. Por outro lado, é possível identificar os custos que mais contribuem para resultados
menos positivos, o que permite, posteriormente, definir medidas de cariz operacional que
otimizem esses custos exagerados.
Num ponto de vista da alocação, constatou-se que a aplicação do Time-Driven Activity-Based
Costing é muito exigente, principalmente em contextos com muitos trabalhadores, com muita
flexibilidade e com atividades pouco padronizadas, uma vez que o apuramento dos tempos tornase difícil e com elevada variabilidade. Constatou-se ainda, a impossibilidade de aplicar esta
metodologia em processos contínuos, como é o caso do "processamento", uma vez que os
tempos teriam um elevado desvio-padrão, o que iria influenciar a precisão do modelo.
Para além disso, por se tratar de uma empresa com produtos muito perecíveis e com
encomendas urgentes, ocorrem frequentemente alterações ao planeamento de produção,
alterando a organização prévia da disponibilidade dos recursos, o que cria incerteza e
impossibilita a utilização de valores reais. Neste sentido, do ponto de vista de controlo de custos
seria essencial instalar um sistema informático ou outras metodologias, que auxiliassem e
armazenassem a informação sobre as alterações de funções dos recursos da empresa.
Relativamente à experiencia de realizar um estudo num contexto real, confirmaram-se algumas
dificuldades na recolha de dados, tanto no que diz respeito à falta de confiança e disponibilidade
dos trabalhadores, como devido à fiabilidade das respostas obtidas, pois alguns colaboradores
sentiram-se observados e avaliados.
Apesar destes constrangimentos, o diretor ficou particularmente satisfeito com o mapeamento,
descrição e identificação das atividades para os diversos processos, na medida em que permitiu
uma visão global de todas as tarefas realizadas nas instalações.
Ainda do ponto de vista do modelo, pode-se salientar que a utilização de sistemas de custos por
atividades, como são os casos do ABC e do TDABC, permitem uma alocação mais eficiente dos
custos indiretos, nomeadamente dos gastos gerais de fabrico como a eletricidade, a água e os
combustíveis.
Para além disso, estas metodologias estimulam a utilização de outras ferramentas de gestão
para realizar análises posteriores, como é o caso do ponto crítico de vendas em quantidade e em
valor. De facto, a aplicação deste modelo eliminou a limitação das análises multiproduto, dado

67

Competindo Globalmente com a Contabilidade de Custos
que a alocação dos custos surge discriminada para todos os produtos, evitando estimar as
percentagens de utilização dos custos fixos e das margens de contribuição.
Em suma, pode-se referir que a utilização de modelos de custos contemporâneos fornecem
informação mais relevante do que os tradicionais, nomeadamente do ponto de vista operacional
e estratégico, na medida em que existe maior detalhe e organização pela forma como os
processos são descriminados, possibilitando conhecer, com pormenor, os recursos consumidos
e o peso dos custos de produção para os diversos produtos. Apesar disso, estes modelos têm a
desvantagem de exigir muito esforço, quer na conceção, quer na implementação, tendo como
consequência custos elevados. A importância da implementação de modelos de custos como o
Activity-based costing e o Time-driven activity-based costing podem auxiliar as empresas a
tornarem-se mais competitivas, possibilitando não só alargar os seus negócios para outros
mercados, como também de melhorar as suas competências face aos seus concorrentes.
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