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RESUMO  

O objetivo deste artigo é aplicar a lógica da cadeia de valor como suporte para melhor 
subsidiar o emprego de método de custeio baseado em atividades(ABC) no processo de 
controle e gestão dos gastos no desenvolvimento de software demandado por uma 
softwarehouse. Este artigo apresenta caráter exploratório, em que a amostra escolhida foi a 
não probabilística e intencional, ou seja, dirigiu-se a pesquisa para um estudo de caso. Como 
resultados, identificou-se que as atividades de maior custo não é caracterizada pela empresa 
como as que mais agregam valor ao produto, pois elas não são as responsáveis pela adequação 
do software personalizado às necessidades específicas do cliente, portanto não representam a 
principal base da estratégia de diferenciação utilizada pela empresa.   
 

1. Introdução 

Atualmente as empresas têm buscado sistemas de custeio que ofereçam melhores alternativas 
para apoiar o processo de definição de custos, com a intenção de aproximá-los da realidade 
que permeia o ambiente produtivo. De acordo com Hansen e Mowen (2001), um sistema de 
custeamento alimenta necessidades relativas a três aspectos quanto ao objetivo gerencial a que 
se destina: registro dos custos; apoio à tomada de decisão e planejamento e controle. Diversas 
decisões tomadas na empresa podem estar associadas à gestão de custos, assim, elas devem 
ser alimentadas pelo registro dos custos. O registro e a informação dos custos favorecem o 
processo de tomada de decisão, pois produzem condições seguras para a escolha de 
alternativas mais adequadas. Processos e atividades podem ser melhorados a partir do 
planejamento e do controle baseados em informações de custos. 

Um sistema de custeio deve relevar o impacto das variáveis no ambiente produtivo para que 
possa gerar informações necessárias à condução de uma gestão de custos mais apropriada às 
condições operacionais e estratégicas da empresa e de seu core business. Para que os dados 
que alimentam um sistema de custos possam ser processados em função de sua importância 
para o custeio de um produto, pode-se associar a lógica da cadeia de valor (PORTER, 1989). 

O levantamento das atividades primárias e secundárias na cadeia de valor de uma empresa se 
constitui num fator chave para a gestão estratégica de custos. Este procedimento fornece as 
informações gerenciais necessárias à identificação e manutenção de vantagens competitivas 
em relação aos concorrentes. De acordo com Faria e Costa (2005), estudar a cadeia de valor 
conduz a compreensão do funcionamento de todo o processo de produção. Sendo assim, o 
mapeamento da cadeia de valor em paralelo com a determinação do sistema de custeamento 
auxilia na identificação de sistemas de gestão adequados à realidade das empresas. Segundo 
Faria e Costa (2005) a lógica da cadeia de valor incorpora o conceito de Cost Drivers 
(direcionadores de custos), que são variáveis estruturais que, de maneira isolada ou 
combinada, influenciam a magnitude e comportamento dos custos. Assim, o objetivo deste 
artigo é aplicar a lógica da cadeia de valor como suporte para melhor subsidiar o emprego de 
método de custeio baseado em atividades (ABC) no processo de controle e gestão dos gastos 
no desenvolvimento de software comercializado por uma softwarehouse (fábrica de 
software). 
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2. Abordagem teórica  

Na seqüência são discutidos alguns temas relevantes à consecução do objetivo proposto, 
destacando o conceito de cadeia de valor e alguns aspectos ligados à gestão de custos.  

2.1 Cadeia de valor 

Para Porter (1989), a cadeia de valor desagrega uma empresa nas atividades estrategicamente 
relevantes no sentido de se projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar o produto, 
para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais 
de diferenciação. Para Silva (2002), a cadeia de valor permite que a empresa conheça como se 
estrutura o processo de formação do valor do bem ou serviço; como se agrega valor no 
processo e como isso é percebido pelo cliente final; quais são as suas relações de mercado 
com outros agentes econômicos e quais seriam os fatores que alterariam o custo ao longo da 
cadeia. Porter (1989) classifica as atividades de valor nessas classes: atividades primárias e 
atividades de apoio e a relação de interdependência entre as atividades é chamada de elo e 
associa às atividades de valor.  A figura 1 mostra a cadeia genérica de valor (PORTER, 1989). 

 

Infra-estrutura da empresa - Apoio 
Gestão de RH - Apoio 

Tecnologia - Apoio 
Aquisição - Apoio 

Logística Interna Operações Logística Externa Marketing e Vendas Serviço 
Atividades Primárias 

Figura 1 – A cadeia de Valor de Porter, 1989 

Para a sustentabilidade de uma empresa, faz-se necessário que a cadeia de valor seja 
compreendida, bem como forneça suporte para a definição do funcionando dos níveis 
estratégico, tático e operacional. A vantagem competitiva tão mencionada por Porter (1989), 
estabelece a compreensão da cadeia de valor como fator fundamental para sua manutenção, 
dado que a vantagem competitiva diferencia a empresa de seus competidores. A cadeia de 
valor, assim como todos os processos de uma organização, deve ser monitorada através de 
indicadores que mostrem sua evolução (SILVA, 2002). Sendo assim, a cadeia fornece 
informações básicas para a formação e análise de custos, permitindo as empresas obterem 
vantagem em custo de modo sustentável. 

2.2 Aspectos gerais da gestão de custos 

De acordo com Martins (2000) “gasto é o sacrifício financeiro com que a entidade arca para a 
obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou 
promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro)”. Ainda segundo o autor, custo “é um 
gasto relativo a um bem ou a um serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços”. 
Para o objetivo deste trabalho são empregadas as definições básicas apresentadas no quadro 1.  

Item Definições básicas 

Custos fixos 
Permanecem constantes e indiferentes, no curto prazo, aos diferentes volumes de 
unidades produzidas.  

Custos variáveis 
Aqueles constantes por unidade produzida, mas que variam no seu total, em forma 
proporcional às variações no volume de atividade.  

Custos diretos São aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. 

Custos Indiretos 
São aqueles que não oferecem condições de uma medida objetiva e qualquer tentativa 
de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. 

Desperdícios 
São considerados os gastos incorridos, consumidos em atividades/funções que não 
possibilitam qualquer adição de valor ao produto e ao resultado. 

Fonte: Kopittile (1995) e Martins (2000) 

M
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Quadro 1 – Definições básicas sobre os custos 

As definições descritas no quadro 1 serão utilizadas no princípio e método de custeio como 
base para defini-los. Martins (2000) define princípio “como um método derivado da aplicação 
dos princípios de contabilidade. Que consiste na apropriação de todos os custos de produção 
aos bens elaborados, e só de produção; todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são 
distribuídos para todos os produtos feitos”. Para os autores tradicionais princípios de custeio é 
um método derivado dos princípios de contabilidade. Eles possuem uma visão diferente da 
que será utilizada neste artigo. 

Já na visão de Bornia (1995) princípios de custeio são diretrizes teóricas a serem seguidas 
pelos sistemas de custos, de acordo com o objetivo e/ou o período de tempo no qual se realiza 
a análise. Os princípios de custeio são classificados como: custeio variável ou direto, custeio 
por absorção integral ou total e custeio por absorção ideal. O princípio de custeio reflete a 
informação necessária a ser catalisada pelo sistema de custeio.  

Com relação aos métodos de custeio, a atribuição dos custos a um bem, serviço, processo ou 
cliente, por exemplo, é realizada por meio da aplicação de um método de custeamento. 

Para Faria e Costa (2005) os métodos de custeio estão associados à forma de atribuir os custos 
aos produtos ou outros objetos. O fundamento conceitual do método corresponde a como a 
informação de custo será processada ou operacionalizada ao objeto de custeio escolhido. Na 
literatura os métodos são classificados em tradicionais ou clássicos e os modernos ou 
alternativos. Um dos métodos convencionais mais abordados é o RKW (Reichskuratorium fur 
Wityschaftlichkeit), chamado comumente de centro de custos. Dentre os métodos modernos, 
destacam-se o ABC (Activity Based Costing) e o UEP (Unidade de Esforço de Produção). Em 
face das já discutidas limitações dos métodos tradicionais de custeio, o quadro 2 aborda 
algumas características dos métodos ABC e UEP. 

Aspectos ABC UEP 
Conceito Mensura os custos dos produtos e serviços por 

meio de processos, atividades e tarefas que 
consomem os recursos e que são distribuídos 

pelos direcionadores de custo (FARIA e 
COSTA, 2005).  

Unificador dos controles de gestão produtiva 
das empresas, e que, por meio de uma única 

unidade de medida, permite medir toda e 
qualquer produção, por mais diversificada 
que seja (GANTZEL e ALLORA, 1996). 

Objetivo Rastrear gastos de uma empresa para analisar e 
monitorar as diversas rotas de consumo dos 
recursos diretamente identificáveis com suas 
atividades mais relevantes, e destas para os 
produtos e serviços (NAKAGAWA, 2001). 

Determinar uma unidade de medida comum a 
toda produção da empresa considerando os 

esforços necessários gerado por cada produto 
no processo de transformação (GANTZEL e 

ALLORA, 1996). 
Elementos Recursos, atividades, objetos de custo, 

direcionadores de recurso e de custo (CHING, 
2006). 

Postos operativos, esforço de produção, 
potencial produtivo, índices de custos 

(GANTZEL e ALLORA, 1996). 
Implantação (1) Construção do dicionário de atividades; (2) 

Levantamento de quanto à empresa gasta em 
cada atividade; (3) Alocação dos custos ao 
objeto de custeio; (4) Seleção dos geradores de 
custo (KAPLAN e COOPER, 1998). 

(1) Definição dos postos operativos; (2) 
Indicação dos índices de custos; (3) Escolha 
do produto-base; (4) Definição dos potenciais 
produtivos; (5) Cálculo dos equivalentes dos 
produtos (GANTZEL e ALLORA, 1996). 

Indicação Avaliar estoques e medir o custo dos produtos 
vendidos; estimar as despesas operacionais, 

produtos, serviços e clientes; oferecer feedback 
econômico sobre a eficiência do processo a 

gerentes e operadores (KAPLAN e COOPER, 
1998). 

Situações em que há grande variedade de bens 
e serviços produzidos por uma empresa e que 
haja dificuldade em estabelecer uma medida 
única específica para os produtos. Limita-se 

apenas ao processo de transformação 
(GANTZEL e ALLORA, 1996). 

Fonte: Adaptado de Faria e Costa (2005), Nakagawa (2001), Ching (2006), Kaplan e Cooper (1998), Gantzel e Allora (1996) 

Quadro 2 – Aspectos conceituais sobre dois métodos modernos de custeio 
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As abordagens apresentadas no quadro 2 podem ser alinhadas às competências centrais 
extraídas de cada empresa em função de sua cadeia de valor interna.  

3. Procedimentos Metodológicos 

Delimitou-se como o objetivo geral do trabalho a seguinte construção: empregar a lógica da 
cadeia de valor como suporte para melhor subsidiar o emprego de método de custeio baseado 
em atividades (ABC) no processo de controle e gestão dos gastos no desenvolvimento de 
software. Etapas complementares ao alcance do objetivo geral do trabalho foram 
desenvolvidas na forma de objetivos específicos:  

− Descrever o ambiente pesquisado; 
− Prospectar as características do processo produtivo da empresa; 
− Definir o objeto de custeamento; 
− Levantar a cadeia de valor da empresa pesquisada a partir do estudo de seu ambiente e do 

seu processo produtivo; 
− Escolher o princípio e o método de custeio apropriado ao levantamento da cadeia de valor 

e ao objeto de custeio;  
− Aplicar o método de custeio apoiado pela cadeia de valor. 

O trabalho desenvolvido no artigo tem caráter exploratório, pois pretende obter critérios para 
desenvolver uma abordagem do problema (MALHOTRA, 2001). A amostra escolhida foi a 
não-probabilística e intencional, ou seja, dirigiu-se a pesquisa para um estudo de caso, cuja 
realização se deu em uma empresa de desenvolvimento de software personalizado. Os dados 
foram levantados entre os meses de julho e outubro de 2007. Preliminarmente realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica com o fim de buscar o conhecimento necessário para desenvolver uma 
contextualização, argumentos e observações, assegurando a qualidade das informações.  

Os dados foram extraídos diretamente na empresa a partir da aplicação de um formulário por 
meio de entrevistas com os gerentes responsáveis pelo setor financeiro, além de três diretores. 
Os dados secundários também foram registrados avaliando-se documentos pertinentes 
contidos na empresa. O quadro 3 demonstra os instrumentos e métodos de coleta de dados 
aplicados na pesquisa. 

Instrumento de coleta de dados Tipos Material de apoio 
Entrevista (1) Semi-estruturada. (1) Correspondência eletrônica; (2) 

Mensagens eletrônicas 
instantâneas; (3) Telefone; (4) 
Anotações. 

Análise de documentos (1) Atas de reuniões; (2) Banco de 
dados; (3) Registro de 
procedimentos da área operacional. 

(1) Fotocópias; (2) Anotações; (3) 
Planilhas eletrônicas; (4) Arquivos 
informatizados em geral. 

Fonte: Elaboração dos autores (2007) 

Quadro 3 – Visão geral dos métodos de coleta de dados 

4. Aplicação do estudo de caso 

Na seqüência, seguem os resultados construídos para o objetivo geral estabelecido no corpo 
deste artigo. A estrutura desta seção discute os desdobramentos dos objetivos específicos que 
foram delimitados no tópico anterior, abordando também observações relevantes para atingir 
a finalidade da pesquisa.  

4.1 Descrição do ambiente pesquisado 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa, cuja identidade não foi permitida revelar. A 
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organização foi criada em 1995 no estado do Mato Grosso. Empresa de desenvolvimento de 
software para automação comercial que iniciou suas atividades com o objetivo de trazer ao 
estado o que havia de mais moderno em sistemas de gestão empresarial. Apresenta-se como 
uma empresa de porte médio com faturamento bruto mensal de R$ 466.000,00. Possui em seu 
quadro de recursos humanos 42 funcionários, distribuídos segundo o organograma (Figura 2), 
tendo uma carga horária semanal de 44 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Organograma da empresa 

A empresa trabalha com produtos personalizados com o intuito de maximizar a adaptação do 
software às próprias necessidades de cada cliente. Para isso conta com o apoio de dois setores: 
O setor de suporte representado por uma equipe de profissionais especializados que 
proporcionam atendimento às necessidades dos clientes e o setor de desenvolvimento, cuja 
equipe é qualificada para criações de soluções e inovações tecnológicas nos softwares 
personalizados. As definições apresentadas no quadro 4 representam a estratégia geral da 
empresa. A partir de um estudo dirigido levantou-se que a empresa busca se posicionar 
competitivamente usando a estratégia de diferenciação. Isto pode ser explicado tendo em vista 
que a organização manufatura seus produtos sob a ótica da personalização, ou seja, a 
produção de artigos tecnológicos que são direcionados e adequados às necessidades foco de 
cada cliente específico.  

 

Aspectos Definição 
Missão Fornecer soluções em tecnologia da informação, com diferenciais de 

mercado e foco na qualidade e no resultado do cliente. 
Visão Ser reconhecida em todo o país como uma empresa de tecnologia da 

informação, com soluções inteligentes e inovadoras. 
Política de Qualidade Oferecer produtos e serviços de qualidade, com o objetivo de promover 

soluções inteligentes através do comprometimento dos colaboradores e 
melhoria contínua, sempre buscando a satisfação dos clientes. 

Fonte: Extraído da empresa (2007) 

Quadro 4 – Missão, visão e política da empresa 

Com base no item 4.1 entende-se que a empresa buscou se posicionar segundo uma das três 
estratégias competitivas de Porter (1989), escolhendo a estratégia de diferenciação. 
Pressupõe-se, então, que a aplicação gerencial no controle dos custos não é prioridade para a 
empresa, fato comprovado pelo processo de gestão de custos pesquisado. 
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4.2 Características do processo produtivo da empresa 

O processo produtivo da empresa está representado no macro-fluxograma (Figura 3), uma 
exemplificação do detalhamento realizado nas etapas do processo é mostrada na figura 4. 

Figura 3 – Macro-fluxograma do processo 

A primeira fase do processo produtivo é o levantamento de processos, no qual são 
identificados o funcionamento da empresa, detalhamento das rotinas internas, reunião com o 
setor estratégico da empresa para criação e modificação das rotinas. Em seguida é realizada a 
instalação de banco de dados e pré-configurações. 

A próxima fase do processo consiste em verificar se a empresa possui banco de dados. Caso 
ela possua algum software será necessária a conversão do banco de dados para a nova 
ferramenta. Caso contrário, o procedimento seguirá para a próxima fase. 

Em configurar e personalizar, o software será parametrizado com os principais dados da 
empresa, os procedimentos levantados na primeira fase serão implementados e o software já 
personalizado será instalado na empresa. Posteriormente é realizado o treinamento, no qual os 
funcionários serão instruídos para utilização do software personalizado. 

Finalmente, na reunião de implantação serão apresentados os resultados do software 
personalizado, detalhando todas as rotinas implementadas e justificativas das possíveis 
restrições do sistema. 

 
Figura 4 – Exemplo de detalhamento de uma etapa do macro-fluxograma 

A figura 4 representa algumas das etapas que compõem o levantamento de processo, a qual é 
considerada crítica e tem duração total de aproximadamente 83 horas, em que cada uma das 
atividades possui durações distintas. 

4.3 O objeto de custeamento 

Para Silva (2000) esta etapa é considerada simples, porém importante. Para identificar se a 
organização está sendo adequadamente remunerada para executar suas atividades, é preciso 
que os custos das atividades sejam associados aos produtos que são os beneficiários finais das 
atividades da organização. 

A empresa deseja conhecer o custo do software personalizado no que se refere aos custos das 
seguintes etapas: levantamento de processo, instalação de banco de dados e 
pré-configurações, processo de conversão de dados, configuração e personalização, 
treinamento e reunião de implantação.    

4.4 Levantamento da cadeia de valor da empresa  

De acordo com Porter (1989) o ponto de partida para a análise dos custos é definir a cadeia de 
valores de uma empresa, cada atividade na cadeia de valores envolve custos operacionais e 
ativos na forma de capital de giro ou fixo. 
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Para diagnosticar a cadeia de valor é necessário segregá-la em suas atividades relevantes, em 
todos os estágios importantes. Não é tarefa fácil, pois se necessita de uma forte integração 
entre os agentes da cadeia. Depois de identificar os estágios, fases e atividades relevantes, 
deve-se identificar e mensurar os ativos a elas relacionados, as receitas e os custos 
correspondentes. Isso possibilita a apuração da margem de lucro de cada atividade, de cada 
estágio ou de cada entidade, bem como das suas taxas de retorno sobre o investimento 
(ROCHA; BORINELLI, 2006). 

A figura 5 apresenta a cadeia de valor da empresa em estudo, tipificando suas atividades de 
apoio e atividades primárias. Essa matriz de informações deve ser entendida como sendo o 
cruzamento de linhas (atividades de apoio) e colunas (atividades primárias).  

 

Figura 5 – Cadeia de valor da empresa 

A gerência de recursos humanos provê recrutamento, seleção, palestras e treinamento como 
atividades de apoio às atividades primárias operações, marketing/vendas e serviços. 

Os setores de suprimentos e desenvolvimento de tecnologia provêm diferentes e específicas 
necessidades às atividades primárias. 

Todo o fornecimento de materiais, equipamentos/ferramentas, estações de trabalho, energia e 
demais insumos para a perfeita realização das atividades primárias do setor operações como o 
desenvolvimento de softwares, personalizações, módulos integrados, ajustes, testes e 
validações são providos pelo setor de suprimentos. Idem para o setor de desenvolvimento e 
tecnologia com suas atividades de projetos, design e procedimentos de testes/validação. 

Os setores de vendas/marketing e serviços utilizam-se das atividades de apoio do setor de 
desenvolvimento de tecnologia como embasamento/fundamento para a execução de suas 
atividades primárias e assim por diante. 

Esse cruzamento linha-coluna depois de realizado expõe a cadeia de valor da empresa com as 
atividades que de fato agregam valor aos seus produtos ou serviços, convergindo então aos 
valores constantes e apurados em sua margem de lucro. 

4.5 Definir o princípio e o método de custeio, considerando-se a cadeia de valor e o 
objeto de custeio; 
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Considerando-se que o sistema de produção da empresa é caracterizado como uma produção 
por encomenda, pois o produto é personalizado e a fabricação não é constante sendo iniciada 
através da solicitação do cliente. Logo, o sistema de acumulação de custos por ordem ou 
encomenda é o mais apropriado para ser aplicado na empresa em estudo. 

Com isso, foram identificados (quadro 4) e, posteriormente, quantificados (tabela 1) os 
recursos consumidos no processo produtivo de desenvolvimento do software personalizado.  

 

 Recursos 
CUSTOS 
DIRETOS 

(1) Mão-de-obra utilizada na concepção do software; (2) Custo do software padrão;  
(3) Materiais (mídia para a gravação, manuais impressos), representam custo ínfimo. 

CUSTOS 
INDIRETOS  

(1) Depreciação de máquinas e equipamentos, incluindo-se software, hardware, ar-
condicionado, mobiliário, automóveis, imóvel; (2) Salários de supervisores, gerentes, 
todo o staff necessário à produção e os respectivos encargos trabalhistas; (3) Energia 
elétrica (utilizada no desenvolvimento do software); (4) Valores gastos com 
manutenção e substituição de peças e equipamentos. 

CUSTOS FIXOS 
(1) Salário por função, depreciação, treinamentos, material de expediente (mídia, 
manual do cliente), literatura especializada. 

CUSTOS 
VARIÁVEIS  

Neste caso, consideram-se nulos por questões de simplicidade e devido ao fato dos 
valores serem ínfimos quando comparados aos outros custos/despesas. 

DESPESAS FIXAS 

(1) Salários e encargos da parte administrativa; (2) Energia elétrica da área 
administrativa; (3) Telefone, água, segurança, aluguel, seguros, combustível, viagens, 
dados, comunicação, profissionais terceirizados, cursos / treinamentos, leasing, 
financiamentos, empréstimos. 

DESPESAS 
VARIÁVEIS  

(1) ICMS, PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda, Comissão, ISS, 
dentre outros tributos e impostos. 

Fonte: Extraído da empresa (2007) 

Quadro 4 – Identificação de recursos 

 

Descrição Mensal Despesa Fixa Custo Fixo Custo Direto Custo Indireto 

Salários + Encargo R$ 39.281,22 R$ 9.459,44 R$ 35.443,90 R$ 22.555,00 R$ 14.522,72 
Energia Elétrica R$ 638,48 R$ 455,59  R$ 49,53 R$ 133,36 
Manutenção preventiva R$ 133,86    R$ 133,86 
Água R$ 23,94 R$ 23,94    
Limpeza e Conservação R$ 89,24 R$ 89,24    
Seguros R$ 439,51 R$ 439,51    
Depreciação R$ 3.908,25  R$ 3.908,25  R$ 3.908,25 
Software de Produção Investimento     
Treinamentos  R$ 260,28  R$ 260,28  R$ 260,28 
Pró-labore  R$ 13.386,00 R$ 13.386,00    
Advogado R$ 339,11 R$ 339,11    
Contador R$ 339,11 R$ 339,11    
Segurança R$ 267,72 R$ 267,72    
Material de expediente R$ 223,10 R$ 156,17 R$ 66,93 R$ 66,93  
Literatura especializada R$ 74,37  R$ 74,37  R$ 74,37 
Telefone fixo R$ 133,86 R$ 133,86    
Telefone celular R$ 1.249,36 R$ 1.249,36    
Correios R$ 89,24 R$ 89,24    
Empréstimos R$ 1.784,80 R$ 1.784,80    
Financiamentos R$ 7.436,67    R$ 7.436,67 
Combustíveis R$ 2.231,00 R$ 2.231,00    
Publicidade R$ 1.115,50 R$ 1.115,50    
TOTAL R$ 73.444,62 R$ 31.559,59 R$ 39.753,73 R$ 22.671,46 R$ 26.469,51 
Fonte: Extraído da empresa (2007) 
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Tabela 1 – Mensuração dos recursos utilizados 

O sistema de custos irá definir quais informações são importantes, ou seja, o princípio de 
custeio, e qual a forma utilizada para obter essas informações, ou seja, o método de custeio 
utilizado. O princípio adotado foi o custeio por absorção integral ou total, que considera os 
custos diretos e indiretos e o método aplicado foi o ABC. 

Analisando a cadeia de valor da empresa identificou-se que a maior parte das atividades que 
agregam valor ao produto se concentra na atividade primária de operações e na atividade 
apoio de desenvolvimento e tecnologia. Além disso, no processo produtivo de 
desenvolvimento do software personalizado identifica-se a diversidade na demanda de 
atividades por parte dos produtos e os altos custos indiretos envolvidos, por isso a utilização 
do princípio de absorção integral ou total e o método de custeio ABC são apropriados, pois 
proporcionam uma melhor análise dos custos indiretos, um modelo de apoio a decisões de 
longo prazo.  

4.6 Aplicação do ABC  

Para a aplicação do ABC utilizou-se as seguintes etapas (KAPLAN E COOPER, 1998): 

a) Desenvolvimento do dicionário de atividades: 

Inicialmente foram identificadas as atividades que são executadas pelos recursos indiretos e 
de apoio da empresa (quadro 5), posteriormente foi realizado um detalhamento do 
mapeamento das atividades (quadro 6), e a partir dessas informações foi criado o dicionário 
de atividades (quadro 7) que relaciona e define cada grande atividade executada na instalação 
da produção. 

 

Departamento Atividades 

Gerência comercial 
(1) Telemarketing; (2) Desenvolvimento de Contrato; (3) Venda de 
Produto. 

Gerência financeira 
(1) Folha de Pagamento; (2) Cobrança; (3) Contas a pagar; (4) Contas a 
Receber. 

Gerência suporte 

(1) Levantamento de Processo; (2) Instalação de Banco de dados e 
pré-configurações; (3) Conversão de dados; (4) Configuração do 
sistema; (5) Personalização do sistema; (6) Treinamentos e implantação; 
(7) Reunião de implantação. 

Gerência de desenvolvimento 
(1) Configuração de Regra de bloqueios; (2) Configuração de cadastro; 
(3) Configuração de scripts; (4) Certificação do projeto. 

Fonte: Elaboração dos autores (2007) 

Quadro 5 – Mapeamento das Atividades 

 

Gerência de Desenvolvimento 
Regra de bloqueio ao 
consultar cliente 
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Fonte: Elaboração dos autores (2007) 

Quadro 6 – Exemplo do mapeamento no detalhamento das atividades 
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Atividades Significado 

VENDER PRODUTO 
Definição do público alvo, contato com o cliente através do telemarketing, 
agendamento de visitas, visita ao cliente e apresentação do produto.  

COBRANÇA 
Levantamento das contas em atraso, contato com o cliente, cobrança e 
negociação da parcela devida.  

LEVANTAR PROCESSO 

Reuniões com empresa-cliente, distribuir tarefas para personalização, avaliação 
do ambiente operacional; reuniões com departamentos do cliente para 
verificação dos processos; estudo dos dados levantados e relatório de 
levantamento de processos.  

CONVERTER DADOS 
Avaliação dos dados para conversão; examinar a estrutura existente dados: 
formatações, nomenclaturas e relacionamentos entre tabelas, ajustes e 
adequação no banco de dados atual, conversão do banco de dados e validação. 

CONFIGURAR SISTEMA 
Gerenciar os processo de personalização e configurar todos os processos em 
relação à necessidade do cliente. 

PERSONALIZAR SISTEMA 
Definir o conjunto de parâmetros de processo, para que atenda às exigências da 
empresa cliente em que os processos estão diretamente ligados a todos os 
departamentos da empresa. 

CONFIGURAR SCRIPTS 
Atividade responsável pelos desenvolvimentos de instruções escritas numa 
linguagem própria para o emprego em determinado aplicativo. 

CONFIGURAR REGRA DE 
BLOQUEIOS 

Atividade responsável pelos desenvolvimentos dos critérios de cadastro, 
alteração, consulta e exclusão de informações inseridas. 

CERTIFICAR PROJETO 
Conferir o projeto, testar com os responsáveis pelo processo as funcionalidades, 
interações e identificar possíveis erros de processo. 

TREINAMENTOS E 
IMPLANTAÇÃO 

Instruir o cliente sobre o software personalizado e a instalação do produto na 
empresa do cliente e acompanhamento das atividades de utilização do software.    

IMPLANTAR SISTEMA  Ratificar o produto personalizado com o cliente. 
Fonte: Elaboração dos autores (2007) 

Quadro 7 – Dicionário de atividades 

b) Custeio das atividades 

Nesta etapa realizou-se a determinação de quanto a empresa gasta em cada atividade. Para 
atendê-la, relacionou-se primeiramente quais atividades que consumiam cada item de custo 
(quadro 8) e posteriormente, classificou-se por atividade os itens consumidos e rateou-se estes 
através de direcionadores de custos.  A tabela 2 exemplifica alguns itens de custos e seus 
direcionadores em relação às atividades. 

 

ITENS DE 
CUSTO 

ATIVIDADES 
ITENS DE 

CUSTO 
ATIVIDADES 

E
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Configuração do sistema 
Cadastros Básicos 
Regras de Bloqueio 
Relatórios/Impressos 
Scripts 
Personalizações Sistema 
Personalização de Regras 
Consultas Personalizadas 
Relatórios/Impressos 
Personalizados 
Cobrança 

C
O

M
B

U
S

T
ÍV

E
IS

 

Levantamento de Processos; 
Instalação de Banco de Dados e 
Pré-Configurações; 
Conversão de Dados; 
Validação Conversão - 
Responsabilidade do Cliente; 
Usuários/Senhas/Permissões; 
Treinamentos Implantação; 
Reunião Finalização de Implantação; 
Vender produto; 
Cobrança; 

Fonte: Elaboração dos autores (2007) 

Quadro 8 – Exemplo da relação de itens de custos e atividades 

 

Direcionadores utilizados Direto 
Tempo de 
utilização 

Qtdº de 
computadores 

Kilometragem  
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Atividade 
Itens de Custos 

Salário Energia Manutenção 
preventiva 

Combustível Total 

Levantamento de Processos R$ 2.018,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147,92 R$ 2.166,87 
Instalação de Banco de 
Dados e Pré Configurações 

R$ 372,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202,15 R$ 574,19 

Conversão de Dados R$ 1.121,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202,15 R$ 1.323,67 
Validação Conversão - 
Responsabilidade do Cliente 

R$ 231,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202,15 R$ 434,03 

Usuários/Senhas/Permissões R$ 722,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202,15 R$ 924,60 
Configuração do sistema R$ 1.423,26 R$ 95,20 R$ 20,08 R$ 0,00 R$ 1.538,54 
Cadastros Básicos R$ 958,00 R$ 61,93 R$ 20,08 R$ 0,00 R$ 1.040,01 
Regras de Bloqueio R$ 1.234,69 R$ 91,86 R$ 13,39 R$ 0,00 R$ 1.339,94 
Relatórios/Impressos R$ 903,49 R$ 58,04 R$ 6,69 R$ 0,00 R$ 968,22 
Scripts R$ 154,06 R$ 5,01 R$ 13,39 R$ 0,00 R$ 172,46 
Personalizações Sistema R$ 675,73 R$ 41,75 R$ 20,08 R$ 0,00 R$ 737,56 
Personalização de Regras R$ 382,66 R$ 23,38 R$ 13,39 R$ 0,00 R$ 419,43 
Consultas Personalizadas R$ 174,84 R$ 6,68 R$ 13,39 R$ 0,00 R$ 194,91 
Relatórios/Impressos 
Personalizados 

R$ 1.306,46 R$ 86,85 R$ 6,69 R$ 0,00 R$ 1.400,00 

Treinamentos Implantação 
(38 usuários) 

R$ 5.707,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 295,58 R$ 6.003,54 

Reunião Finalização de 
Implantação 

R$ 208,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147,92 R$ 356,44 

Vender Produto  R$ 3.616,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 535,40 R$ 4.152,10 
Cobrança R$ 2.768,92 R$ 118,26 R$ 6,69 R$ 295,58 R$ 3.189,45 

Total R$ 23.982,16 R$ 588,95 R$ 133,87 R$ 2.231,00 R$ 26.935,98 
Fonte: Adaptado por Kaplan e Cooper (1998) e Silva (2000) 

Tabela 2 – Análise de categoria de gastos versus atividades executadas 

c) Selecionar direcionadores da atividade: 

Ainda segundo Silva (2000) as atividades são associadas aos produtos através dos 
direcionadores de custo da atividade. Entretanto nesta pesquisa essa etapa foi simplificada 
pelo fato da empresa possuir apenas um produto.  

5. Discussão dos resultados e considerações finais  

Considerando-se as informações do item 4 deste artigo apresenta-se os custos totais  de cada 
atividade (Tabela 3) e o custo total do software personalizado foi de R$ 341.288,74. 

 

ATIVIDADE 
TOTAL POR 
ATIVIDADE 

Levantamento de processos R$ 2.292,06 
Instalação de banco de dados e pré-configurações R$ 606,62 
Conversão de dados R$ 1.413,42 
Validação Conversão - responsabilidade do cliente R$ 455,74 
Usuários/senhas/permissões R$ 994,82 
Configuração do sistema R$ 2.648,87 
Cadastros básicos R$ 2.150,35 
Regras de bloqueio R$ 3.379,64 
Relatórios/impressos R$ 1.503,74 
Scripts R$ 2.212,16 
Personalizações sistema R$ 1.847,90 
Personalização de regras R$ 2.459,13 
Consultas personalizadas R$ 2.223,62 
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Relatórios/impressos personalizados R$ 1.957,49 
Treinamentos implantação (38 usuários) R$ 6.461,40 
Reunião finalização de implantação R$ 420,22 
Vender produto R$ 4.948,04 
Cobrança R$ 4.671,73 
Total de alocação R$ 42.646,96 
Fonte: Criado pelos autores 

Tabela 3 – Custo de cada atividade 

O cálculo do custo unitário do software personalizado foi realizado da seguinte forma:  
• Custos direto composto principalmente pela mão-de-obra direta; 
• Custos das atividades obtidas através do ABC; 
• Tempo utilizado para produção de um software personalizado.   

341.288,74 R$  FABRICAÇÃO  UNITÁRIOCUSTO

5,225*) 42.646,96 R$  22.671,46 (R$ FABRICAÇÃO  UNITÁRIOCUSTO

TEMPO * )ATIVIDADES DAS CUSTO  DIRETO (CUSTO  FABRICAÇÃO   UNITÁRIOCUSTO

=
+=

+=
 

Em uma softwarehouse poder-se-ia imaginar que o custo direto seria muito superior ao custo 
indireto, já que na fabricação do produto exigi-se mão-de-obra direta qualificada e que teria 
um baixo custo indireto, pois a estrutura da empresa é pequena. Entretanto, através da 
aplicação do método de custeio ABC pôde-se verificar a importância dos custos indiretos.      

Analisando a tabela 3, conclui-se que as atividades de maior custo são: treinamento, venda do 
produto e cobrança. Entretanto, as atividades de personalizações de sistema, personalização 
de regras, consultas personalizadas e relatórios/impressos personalizados são as que agregam 
de fato valor ao produto, pois elas são responsáveis pela adequação do software personalizado 
às necessidades específicas do cliente, portanto compõem a principal base da estratégia de 
diferenciação utilizada pela empresa.   

Os resultados desse artigo reproduzem parte do esforço de pesquisa desenvolvido pelo grupo 
de pesquisa Complexidade & Organizações instalada no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da Universidade Federal da Paraíba. 
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