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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Gestão de custos é uma preocupação crescente nas empresas, impulsionada num contexto de 

recursos escassos e concorrência cada vez mais acirrada (MARTINS, 2000, p.316). A maior 

dinâmica dos mercados, nos quais a globalização faz com que vantagens competitivas sejam 

mantidas cada vez mais por menor período de tempo, obriga as empresas a buscar sempre 

formas de preservar sua lucratividade e aprimorar seu desempenho dentro de sua capacidade 

disponível.   

 

Os custos indiretos relativos às atividades de apoio têm representado uma parcela cada vez 

mais relevante na estrutura de gastos das empresas. Sabendo-se que esses custos, conhecidos 

como de overhead, não estão diretamente associados a volumes de vendas ou produção 

(HANSEN; MOWEN, 2000, p.441), torna-se necessária uma especificação que permita uma 

melhor mensuração e identificação dos agentes influenciadores de seu comportamento.  

 

O aumento verificado na complexidade dos mercados e, como um reflexo, no incremento de 

linhas de produtos e serviços oferecidos pelas empresas aos seus clientes, tornou a 

mensuração dos custos um grande desafio, segundo Martins (2000, p.195). A tarefa de 

determinar desde uma política comercial por segmento até a definição do preço de venda 

depende fundamentalmente da correta mensuração dos custos sob diversas perspectivas, 

especialmente por cliente. 

 

Braithwaite e Samakh (1998, p.83) mencionam sua estranheza perante o fato de que as 

empresas se esforçam para saber em detalhe o custo de produção de seus produtos, mas têm 

pouca idéia de quanto custa servir um cliente. Se considerarmos que é o cliente quem gera o 

lucro, e não apenas o produto, fica clara a importância da correta identificação desse custo de 

atendimento. 

 

Vários autores reforçam essa visão da importância da mensuração do custo para servir aos 

clientes. Anderson et al. (1997, p.59) consideram que a relevância dessa apuração está 

associada basicamente a fatores como o aumento das necessidades dos clientes, as mudanças 

no poder de barganha ao longo do canal e na criação de alianças e relacionamentos 
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colaborativos. Kaplan e Narayanan (2001, p.1) seguem nessa linha de avaliação, mas 

destacam que há uma dificuldade por parte das empresas em entender o custo para servir, 

fruto de um histórico de relatórios financeiros inadequados para essa mensuração por cliente, 

além de processos demorados e dispendiosos.  

 

Através de uma mensuração mais precisa do custo e da rentabilidade dos clientes, os esforços 

comerciais podem ser focados, permitindo um alinhamento mais eficiente da estratégia da 

empresa e otimização dos recursos disponíveis. 

 

 

1.1 Justificativas 

 

Como forma de medir a rentabilidade de seus clientes, muitas empresas utilizam a margem de 

contribuição ou o lucro bruto (SHARMAN, 1996, p.24). No caso da margem, consideram que 

esse resultado irá “contribuir” para a cobertura da estrutura de gastos fixos. Assim, não 

avançam na identificação de quanto seus clientes interferem na definição e composição de sua 

estrutura de custos fixos. A visão do custo para servir proporciona um avanço nessa 

mensuração e colabora na identificação de como cada perfil de atendimento interfere na 

rentabilidade de cada cliente.  

 

Segundo Blattberg e Deighton (1996, p.137), nesta era centrada no cliente, as empresas 

devem focar a construção do relacionamento e seu gerenciamento como patrimônio, e não 

apenas a marca. Para tal, é necessário poder mensurar, selecionar e estabelecer políticas de 

relacionamento com cada tipo de comprador dos produtos da empresa. 

 

Uma das principais preocupações das organizações atualmente é dimensionar o impacto do 

seu nível de serviços visando atender às expectativas de seus clientes de uma forma lucrativa 

(BRAITHWAITE; SAMAKH, 1998, p.69). Neste contexto, os autores afirmam que o custo 

para servir pode colaborar com informações que permitem obter uma melhor avaliação do 

desempenho de seus clientes, dados os custos específicos demandados. Assim, pode-se 

substituir uma visão intuitiva, com idéias a respeito da existência de diferenças, pela 

mensuração efetiva que permita fazer ajustes na política comercial e de atendimento. 
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Outra justificativa para o desenvolvimento do presente estudo se deve à constatação de haver 

reduzido número de pesquisas acadêmicas nacionais com enfoque específico no custo para 

servir, embora o tema Custeio Baseado em Atividade (ABC - Activity Based Costing) seja o 

assunto mais presente em recentes trabalhos acadêmicos de custos (CARDOSO et al., 2004, 

p.4).  

 

O presente trabalho desenvolve um estudo de caso numa indústria de alimentos que atende 

uma variada gama de tipos de clientes. Uma das principais características do mercado da 

indústria de alimentos, destacada por estudo da consultoria McKinsey (1999, p.208), é o fato  

do  consumidor ser atendido tanto por um varejo de uma grande empresa, quanto por um 

comerciante ambulante. Esta heterogeneidade e conseqüente dinâmica do setor representam 

um grande desafio para a indústria de alimentos no momento de decidir e gerenciar os canais 

de distribuição responsáveis pela condução de seus produtos aos consumidores finais. 

 

O perfil dos clientes da indústria de alimentos tem sofrido profundas modificações. Após o 

fim da inflação em níveis elevados, o varejo mudou seu foco de ganhos financeiros para 

ganhos oriundos da eficiência operacional (McKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 1999, 

p.188). Com a introdução de níveis superiores de tecnologia e práticas operacionais mais 

produtivas, surgiram demandas por melhorias em toda a cadeia de valor, atingindo as 

indústrias de alimentos. As grandes redes de supermercados, por exemplo, através de 

aquisições e fusões, aumentaram a concentração do mercado e mudaram a situação de 

negociação anteriormente estabelecida.  

 

Além da maior dificuldade de definição de preços por parte das indústrias, o varejo passou a 

transferir atividades para seus fornecedores em geral (MILONE, 2003, p.1). Novas práticas 

operacionais implicaram em, por exemplo, maior número de entregas fracionadas, pois os 

estoques no varejo foram drasticamente reduzidos. Isso elevou os custos operacionais das 

indústrias, especialmente para as de portfolio com maior variedade de produtos. 

 

Paralelamente às características de diversidade e dinâmica do perfil dos clientes da indústria 

de alimentos, o aspecto baixa rentabilidade merece destaque. A menor rentabilidade do setor 

de alimentos em relação a outros, de acordo com pesquisa da Revista Melhores e Maiores 

(SANTOS; CARVALHO, 2005, p.132), demonstra a importância do gerenciamento dos 
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custos de forma eficiente, pois cada ponto percentual pode significar a diferença entre um 

resultado “azul ou vermelho”.  

 

Num setor de baixa rentabilidade, mas de grande representatividade na economia nacional, de 

acordo com as informações da Tabela 1, é notável o potencial de melhoria existente na 

utilização eficiente dos recursos disponíveis.  

 

Tabela 1 - Importância do Setor de Alimentos e Bebidas 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

                  

PIB (Preços de Mercado) (R$ Bilhões)  913,7 960,9 1.089,7 1.184,8 1.353,1 1.574,3 1.763,8 

           

Valor Produção Industrial          

Indústria Geral (R$ Bilhões) 442,9 496,4 581,1 651,2 715,2 909,8 1092,6 

Indústria de Transformação (R$ Bilhões) 426,9 476,9 557,3 637,3 700,1 869,6 1038,9 

           

Indústria de Alimentação          

(Produtos Alimentares+Bebidas)          

Faturamento Líq. Imp. Indiretos (R$ Bilhões) 85,8 92,3 100,2 112 130,4 157,8 176,1 

Part. no PIB % 9,4% 9,6% 9,2% 9,5% 9,6% 10,0% 10,0% 

Part. na Ind. De Transformação % 20,1% 19,4% 18,0% 17,6% 18,6% 18,1% 17,0% 

FONTE: ABIA, 2005. 

 

Tendo esses aspectos em conta, o que motivou o presente trabalho foi o interesse em 

identificar se realmente haveria benefícios pelo uso de uma nova abordagem para mensuração 

de resultados dos clientes, bem como quais seriam as etapas para sua elaboração. 

Conseqüentemente configurou-se a questão de pesquisa. 

 

 

1.2 Questão de pesquisa 

 

Como o conhecimento do custo para servir pode colaborar para a melhoria na análise 

da rentabilidade dos clientes? 
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1.3 Objetivos 

 

O objetivo principal do estudo é o de verificar se o uso do conceito de custo para servir 

melhora a informação para o gerenciamento dos resultados dos clientes. 

 

Um dos objetivos secundários da pesquisa é o de fornecer uma abordagem consolidada em 

referências teóricas e práticas encontradas sobre a conceituação de custo para servir, ou seja, o 

que é? 

 

Outro objetivo secundário é o de apontar as necessidades básicas e maiores dificuldades de 

obtenção de dados para a mensuração do custo para servir, ou seja, como fazer?  

 

A suposição básica do estudo é a de que há um relevante incremento na qualidade da 

informação, permitindo uma gestão dos clientes mais direcionada e focada na rentabilidade, 

em relação ao resultado calculado por sistemas de custos tradicionais, especialmente através 

de margem de contribuição. 

 

Atingidos os objetivos, é esperado que o presente estudo auxilie com uma metodologia de 

mensuração do custo para servir, evidencie a importância da mensuração da rentabilidade dos 

clientes e colabore para melhor definir uma política comercial diferenciada, tendo em conta os 

custos específicos de cada segmento atendido pela empresa. Assim, podem-se equacionar os 

recursos alocados aos clientes (nível de atendimento) de acordo com uma estratégia de 

rentabilidade esperada.  

 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo está dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo caracteriza-se pela 

introdução ao tema e apresentação das justificativas, questão de pesquisa e objetivos. No 

capítulo 2 é descrito e conceituado o método de pesquisa adotado. No terceiro capítulo são 

revisados e destacados aspectos conceituais teóricos considerados importantes para as 

definições e procedimentos adotados na pesquisa. No capítulo 4 desenvolve-se mais 

especificamente a conceituação do custo para servir através de uma revisão bibliográfica. O 
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quinto capítulo apresenta a parte empírica do trabalho, por meio de um estudo de caso de uma 

empresa, partindo da descrição de suas características até a discussão dos resultados 

encontrados, sendo também evidenciados os procedimentos adotados para a elaboração das 

informações. Por fim, o capítulo 6 expõe as considerações finais do estudo. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 Tipo e método de pesquisa 

 

Segundo Trujillo apud Marconi e Lakatos (2003, p.80), “[...] o conhecimento científico é real 

(factual) porque lida com ocorrências ou fatos, isto é, com toda forma de existência que se 

manifesta de algum modo.” Portanto, ao contrário dos conhecimentos filosóficos, populares e 

religiosos que são valorativos, o conhecimento científico é verificável, podendo ser submetido 

à observação.  

 

Na visão dos autores (2003, p.83), “[...] não há ciência sem o emprego de métodos 

científicos.” Na sua definição, o método corresponde a um conjunto de atividades sistemáticas 

que conduzirão aos conhecimentos válidos e verdadeiros. 

 

A pesquisa como procedimento formal requer tratamento científico e permite o conhecimento 

da realidade. Para Ander-Egg apud Marconi e Lakatos (2003, p.155), “[...] a pesquisa é um 

procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 

dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento.” 

 

A partir dos diferentes tipos de estudos aplicados em pesquisas sociais levantados por Martins 

(2002, p.33), o presente trabalho pode ser identificado como bibliográfico, exploratório e com 

a elaboração de um estudo de caso. Considera-se bibliográfico por tratar das contribuições 

científicas sobre custos, mais especificamente de custo para servir, visto que objetiva isolar e 

caracterizar o fenômeno da mensuração próprio desta abordagem. Foram pesquisados, de 

forma bibliográfica, diversos estudos, artigos e teorias que pudessem dar suporte às 

conclusões do estudo. 

 

O aspecto exploratório se caracteriza pela identificação da necessidade de maiores 

informações sobre o conceito de custo para servir, e de como ele pode influenciar as 

informações de uma empresa numa situação concreta e desconhecida. Não foi encontrada 

literatura considerada científica em abundância, especialmente no Brasil, reforçando a 

abordagem exploratória da pesquisa.  
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O estudo de caso desenvolvido no presente trabalho empenhou-se em elaborar um estudo 

intensivo de uma indústria de alimentos, validado conforme protocolo estabelecido em 

literatura. 

 

Considerando-se a taxonomia indicada por Vergara (2000, p.46), a pesquisa é qualificada 

quanto aos fins e quanto aos meios. Este estudo pode ser considerado como exploratório e 

descritivo quanto aos fins e, quanto aos meios, como bibliográfico e estudo de caso. O aspecto 

exploratório é relativo ao fato de não haver abundante literatura nacional a respeito do 

conceito de custo para servir. Através de um estudo de caso aplicado a uma indústria de 

alimentos, poder-se-á verificar sua aplicação e eventual relevância à gestão empresarial. A 

abordagem descritiva se manifesta ao expor as características de uma determinada população 

quando utilizada a mensuração do custo para servir aos clientes, a partir de metodologias de 

custeio conhecidas. 

 

A aplicação do conceito de custo para servir descrito será analisada através de um estudo de 

caso único realizado em uma indústria de alimentos, compatível com uma estratégia de 

pesquisa voltada a examinar acontecimentos atuais. 

 

 

2.2 Estratégia de pesquisa: estudo de caso 

 

Vários autores, segundo Eisenhardt (1989, p.532), têm desenvolvido, sob diversos aspectos, a 

literatura a respeito da elaboração de estudos de casos. O autor destaca Yin, por sua 

contribuição mais recente e, especialmente, por definir o estudo de caso como uma estratégia 

de pesquisa, desenvolver uma tipologia e descrever a lógica da replicação que é essencial aos 

estudos de casos múltiplos. Sua abordagem também explora as questões a respeito da validade 

e confiabilidade na pesquisa experimental utilizada pelo estudo de caso. 

 

Yin (2005, p.24) apresenta as cinco principais estratégias de pesquisa nas ciências sociais que 

estão em discussão, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

 

O autor destaca, como condições para se analisar na escolha de cada estratégia, o tipo de 

questão proposta, a extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos 

comportamentais atuais e o grau do enfoque em acontecimentos contemporâneos em oposição 

a acontecimentos históricos. 

 

Segundo Yin, a primeira e mais importante condição para se identificar a estratégia de 

pesquisa, dentre as várias mencionadas, é identificar o tipo de questão de pesquisa que está 

sendo apresentada. Ressalta que (2005, p.26) questões do tipo “como” ou “por que”  podem 

estimular o uso de estudos de caso, experimentos ou pesquisas históricas, ilustrado no  

Quadro 1. 

 

Yin (2005, p.28) afirma que no estudo de caso: “Faz-se uma questão do tipo ‘como’ ou ‘por 

que’ sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem 

pouco ou nenhum controle.”Ao analisarmos a abrangência do controle dos eventos 

comportamentais e o grau de enfoque a acontecimentos contemporâneos, verificamos que o 

estudo de caso é a estratégia escolhida.  

 

O estudo de caso pode ser utilizado para três propósitos (YIN, 2005, p.22) - exploratório, 

descritivo ou explanatório. No presente trabalho, ele tem, como objetivos da análise, um 

caráter exploratório, ao proceder uma sondagem inicial do assunto, e descritivo, pois busca 

descrever uma metodologia de cálculo do custo para servir. 

 

Estratégia 
Forma de Questão de 

Pesquisa
Exige controle sobre 

eventos comportamentais
Focaliza acontecimentos 

contemporâneos

Experimento como, por que sim sim

Levantamento
quem, o que, onde, quantos, 

quanto
não sim

Análise de Arquivos
quem, o que, onde, quantos, 

quanto
não sim/não

Pesquisa Histórica como, por que não não

Estudo de Caso como, por que não sim

FONTE: COSMOS Corporation apud  Yin, 2005, p.24.
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Como definições técnicas importantes de um estudo de caso, como uma estratégia de pesquisa 

abrangente, Yin (2005, p.32) destaca o escopo e os procedimentos de coleta e análise de 

dados: 

 

1. Um estudo de caso é uma investigação empírica que: 
� Investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente 

quando  
� Os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 
2. A investigação do estudo de caso:  
� Enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do 

que pontos de dados, e, como resultado, 
� Baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato 

de triângulo, e, como outro resultado, 
� Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e 

análise de dados. 
 

 

Keating (1995, p.66) destaca a importância do estudo de caso no desenvolvimento da pesquisa 

em contabilidade gerencial. Dado o grande volume de pesquisas apoiadas em estudos de caso, 

o autor apresenta uma classificação quanto ao escopo da pesquisa, ou seja, seus limites e o 

que se espera encontrar no estudo.  

 

Segundo o autor, o estudo de caso pode colaborar para o desenvolvimento de uma teoria nas 

etapas de seu desenvolvimento, refinamento ou refutação. Em cada fase, o estudo de caso 

desenvolve um papel distinto e estabelece o que se espera encontrar em seus resultados. 

 

Em sua visão, o estudo de caso aplicado na etapa de desenvolvimento da teoria tem o objetivo 

básico de mapear um fenômeno ignorado ou inadequadamente explicado por teorias 

existentes. Sua maior força reside na capacidade de surpreender e costuma produzir os 

“tijolos” de uma teoria ao invés de confirmar teorias especificadas. 

 

O estudo de caso como refinamento teórico busca estabelecer a razoabilidade de uma 

definição teórica inicial. O autor apresenta uma subdivisão em ilustrativos e de especificação. 

O estudo de caso ilustrativo tem o objetivo de demonstrar a teoria sob uma perspectiva 

específica, buscando ilustrar o fenômeno de uma forma nova ou melhor. Sua importância 

concentra-se no papel da criação de evidências analíticas de suporte de uma teoria. Por outro 

lado, há o aspecto desfavorável de poder desenvolver uma explicação única de um caso 

particular. Sempre que possível, segundo o autor, o estudo de caso deverá empregar 

perspectivas comparativas para demonstrar o poder interpretativo sobre outras teorias ou 
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identificar aspectos ilustrativos da teoria que demandem reformulação ou especificação mais 

rigorosa. Nos estudos de casos com escopo de especificação, segundo o autor, os 

pesquisadores partem com um modelo com o qual buscam avaliar e especificar uma teoria 

através de um estudo prático. Enquanto o objetivo do escopo ilustrativo é o de estabelecer 

uma perspectiva teórica, o escopo de especificação é mais operacional, pois busca refinar e 

encontrar proposições testáveis de uma teoria. Como conseqüência possível, este tipo de 

estudo pode produzir conclusões que vão contra a aceitação e admissibilidade da teoria. 

 

O estudo de caso com o escopo de refutação de uma teoria é desenhado para negar ou falsear 

teorias bem especificadas. A evidência negativa encontrada deve provocar danos irreparáveis 

à validade da teoria ou, de forma mais realista, deve demandar uma nova especificação das 

partes problemáticas da teoria. 

 

Na visão de Keating (1995, p.66), as fronteiras entre os escopos dos estudos de casos são 

permeáveis e o pesquisador, muitas vezes, não consegue definir o caminho que a pesquisa irá 

tomar. Entretanto, a partir de um certo momento, identifica-se a predominância de um escopo 

que, ao ser focado, auxilia na definição mais clara das expectativas de resultados do estudo. 

 

O presente trabalho desenvolve um estudo de caso com escopo de refinamento teórico, pois se 

baseia numa teoria já conhecida, apresentando aspectos ilustrativos e operacionais. 

 

Os estudos de casos podem ser de projeto único ou de casos múltiplos. Optou-se pelo 

primeiro tipo por diversas razões que serão comentadas a seguir. 

 

Como primeira razão para a utilização de caso único de estudo, deveu-se à necessidade de 

aprofundamento maior, dado que o conceito de custo para servir pode variar para cada 

empresa, dependendo dos níveis de serviços oferecidos e sua relevância.  

 

Outro aspecto considerado importante para a decisão de projeto único deu-se em função da 

dificuldade de acesso amplo aos dados necessários e discussão dos resultados obtidos, pois o 

assunto envolve informações consideradas pelas empresas como confidenciais e não 

disponíveis ao público em geral. Houve uma séria restrição no número de empresas dispostas 

a servir de fonte de dados. Adicionalmente, a empresa escolhida já contava com uma visão 
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interna de custos e margens para a elaboração de política comercial por canal de distribuição, 

permitindo uma comparação e discussão dos resultados da metodologia do custo para servir.  

 

Finalmente, a escolha por conveniência especificamente do caso de uma indústria de 

alimentos se deveu ao fato de esta ser integrante de um segmento que vem sofrendo com 

grandes mudanças nas relações com seus canais de distribuição e muito demandado por 

serviços aos clientes, fornecendo um campo fértil de pesquisa para o estudo de custo para 

servir. 

 

Sobre os critérios para se julgar a qualidade dos projetos de pesquisa, Yin (2005, p.54) 

recomenda o uso dos testes lógicos para os conceitos de fidedignidade, credibilidade, 

“confirmabilidade” e fidelidade dos dados. O autor destaca que quatro testes vêm sendo mais 

utilizados para a determinação da qualidade de uma pesquisa social empírica, por 

conseqüência, aplicáveis também para os estudos de caso. Esses testes destacados pelo autor 

são a validade do constructo, a validade interna, a validade externa e a confiabilidade.  

 

Quanto à validade do constructo, trata-se de uma forma de estabelecer medidas operacionais 

corretas para os conceitos que estão sob o estudo. Yin (2005, p.55) sugere três táticas para 

aumentar a sua validade: (1) utilização de várias fontes de evidências; (2) estabelecer um 

encadeamento de evidências, e (3) fazer com que o rascunho do relatório do estudo de caso 

seja revisado por informante-chave. 

 

A validade interna estabelece uma relação causal, em que o pesquisador busca determinar se o 

evento x levou ao evento y. Essa é uma preocupação apenas dos estudos de caso causais ou 

explanatórios. No presente trabalho, por se tratar de um estudo exploratório e descritivo no 

qual não é necessário o estabelecimento de relação causal, este teste não foi considerado, 

conforme recomenda a literatura. 

 

A validade externa consiste em delimitar o domínio ao qual as descobertas do estudo podem 

ser generalizadas. O estudo de caso baseia-se no método de generalização analítica, tentando 

aplicar um conjunto particular de resultados a alguma teoria mais abrangente. Não é adequada 

a analogia com amostragens e universos, baseando-se numa generalização estatística. 
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A confiabilidade demonstra que os procedimentos do estudo podem ser repetidos, 

apresentando os mesmos dados, fazendo-se chegar às mesmas conclusões e descobertas. Yin 

(2005, p.60) recomenda, como táticas específicas, o uso de um plano formal de estudo 

(protocolo) e o desenvolvimento de um banco de dados do estudo de caso.   

 

 

2.3 Procedimentos adotados na pesquisa 

 

Consoante a natureza e os objetivos do presente estudo, a pesquisa volta-se para a formulação 

do conceito de custo para servir, a partir de uma análise crítica da literatura relativa ao tema e 

do estudo de caso que permite verificar se o conceito contribui de forma relevante para a 

gestão da empresa. 

 

O estudo de caso teve como universo de pesquisa o conjunto de produtos e serviços 

oferecidos no Estado de São Paulo pela empresa selecionada, uma indústria de alimentos. 

Serão descritos todos os critérios e técnicas que caracterizem a mensuração realizada. 

 

A coleta de dados segue um plano formal denominado protocolo. Segundo Yin (2005, p.92), o 

protocolo tem o papel de orientar o pesquisador para realizar a coleta de dados de forma a 

aumentar a confiabilidade da pesquisa. Deverá conter as regras gerais a serem seguidas. Para 

o presente estudo, foi estabelecido o seguinte protocolo (inspirado em Relvas, 2003, p.24): 

 

a. Visão Geral – Introdução ao Estudo de Caso e objetivo do protocolo: 

I. Do Estudo: questões e proposições contidas na introdução do presente estudo. 

II. Da Empresa: informações fornecidas diretamente pela empresa e outras de publicações 

de acesso público (revistas, jornais e internet). 

III. Do Referencial Teórico: utilizada a estrutura teórica contida no capítulo 3. 

IV. Procedimentos de Campo - Coleta de Dados: foram preparadas listas de informações 

necessárias antes das visitas. As visitas não tiveram tempo predeterminado de duração, 

mas o cronograma considerou uma freqüência semanal. 

V. Credenciais: aprovação do escopo do estudo de caso com presidência da empresa para 

posterior acesso aos demais departamentos. 

VI. Recursos: uso de notebook pessoal e espaço reservado pela empresa para a condução das 

entrevistas. 
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VII. Agenda: programação de entrevistas com pessoas-chave de acordo com orientação 

inicial da presidência para uma visão geral da empresa e sua forma de operar. 

Posteriormente, solicitação de documentos adicionais e esclarecimentos à medida que as 

informações eram fornecidas. 

VIII. Fontes de informação: arquivos eletrônicos de dados, documentos contábeis e de outras 

áreas relativas ao estudo, entrevistas e observações. Buscou-se obter diversas formas de 

verificar a veracidade das informações por cruzamento de dados contábeis com os 

demais. 

 

b. Questões do Estudo de Caso: 

I. Descrição da organização, incluindo aspectos específicos da estrutura da força de 

vendas, promoção, logística, cobrança, canais de distribuição, entre outras. 

II. Descrição do processo de mensuração de custos. 

III. Descrição do modelo de gestão de resultados adotado pela empresa. 

IV. Descrição da forma de operar sua política comercial, controles de limites e negociações 

especiais. 

 

c. Fontes de Coleta de Dados: 

I. Entrevistas com pessoas-chave. 

II. Documentos internos e de acesso público (revistas, jornais e internet). 

III. Registros dos clientes em arquivos eletrônicos. 

IV. Banco de Dados eletrônico da força de promoção, vendas e logística.  

V. Observações in loco. 

 

d. Avaliação - Análise dos Dados e Relatórios: 

I. Organização de dois bancos de dados, um com as informações por clientes e outro com 

os dados totais da empresa. 

II. Análise dos dados e estabelecimento das evidências, confrontando os modelos utilizados 

e o proposto no estudo. 

 

e. Redação das conclusões. 
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Os entrevistados pelo pesquisador foram os responsáveis pelas seguintes áreas: presidência, 

controladoria, administração de vendas, logística e suprimentos, vendas e promoção. As 

entrevistas ocorreram nas instalações da empresa localizadas em São Paulo. 

 

Como meios para obter os dados necessários, quanto ao referencial teórico, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica e a análise crítica dos textos selecionados (artigos científicos 

apresentados em congressos, conteúdo de páginas da internet de domínio de instituições 

especializadas, dissertações, livros, revistas técnicas e teses). Quanto ao estudo de caso, foram 

utilizadas: entrevistas não estruturadas com pessoas-chave, análise de dados e documentos, e 

a observação participante. 

 

Sobre a entrevista como processo de coleta de dados, Martins (2002, p.52) destaca: 

 

Nas entrevistas não estruturadas o pesquisador busca obter dados mais relevantes através da 
conversação objetiva. Eis algumas considerações para condução da entrevista: 
a. Planejar a entrevista, delineando cuidadosamente o objetivo a ser alcançado. 
b. Quando possível, obter algum conhecimento prévio do entrevistado.  
c. Atentar para os itens que o entrevistado deseja esclarecer, sem manifestar as suas opiniões. 
d. Criar condições favoráveis ao bom desenvolvimento da entrevista. Obter e manter a confiança 
do entrevistado. Ouvir mais do que falar. Evitar divagações.  
e. Registrar os dados e informações durante a entrevista. Se não for possível, registrá-los 
imediatamente após a entrevista.  
f. Se a entrevista não for conduzida pelo próprio investigador, é imprescindível exaustivo 
treinamento para os entrevistadores, bem como atento controle do trabalho de campo. 

 

As recomendações do autor para a elaboração e condução das entrevistas foram seguidas, com 

destaque para o fato de todas elas terem sido feitas pelo próprio pesquisador, não havendo 

necessidade de orientação a outros entrevistadores. 

 

As definições operacionais serão apresentadas na medida em que forem sendo abordados os 

diversos conceitos utilizados no presente estudo.  

 

 

2.4 Limitações e dificuldades do método de pesquisa 

 

Como dificuldades e limitações relativas aos métodos de pesquisa escolhidos para a 

realização do estudo, são destacados aspectos relativos à pesquisa bibliográfica, entrevistas e 

sobre o uso de estudo de caso único. 

 



 22

Salomon apud Marconi e Lakatos (2003, p.48) apresenta os aspectos relativos ao problema de 

interpretação do material bibliográfico em sua afirmação: “A crítica externa é feita sobre o 

significado, a importância e o valor histórico de um documento, considerado em si mesmo e 

em função do trabalho que está sendo elaborado.” Essa crítica externa abrange a do texto, da 

autenticidade e da proveniência. Sobre a crítica interna, os autores destacam as limitações e 

dificuldades com relação ao sentido e valor do conteúdo. Compreende a crítica de 

interpretação ou hermenêutica e a do valor interno do conteúdo. As limitações e dificuldades 

da pesquisa bibliográfica são as relativas à interpretação do pesquisador na busca pelo 

verdadeiro significado de seus achados. 

 

No método de entrevistas, as limitações podem ocorrer tanto em função do entrevistador 

quanto do entrevistado. Do entrevistador, pela dificuldade de captar aspectos relevantes não 

claramente explícitos durante a conversa, mas que devem ser inferidos. Por parte do 

entrevistado, no caso deste fornecer informações falsas que não correspondam à versão 

correta dos fatos. Como forma de neutralizar esta limitação buscou-se utilizar diversas fontes 

de evidências, garantindo a validade do constructo através do confronto delas. 

 

A maior restrição potencial do estudo de caso único se refere à generalização dos achados. 

Seguindo a orientação de Yin (2005, p.64), procurou-se reduzir essa vulnerabilidade através 

de uma investigação cuidadosa do caso e otimizar o tempo necessário para se coletar as 

evidências. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO GERAL 

 

 

Para Selltiz et al. (1974, p.559), o significado da contribuição do cientista aumenta com seu 

entendimento dos processos que ligam os resultados de estudos isolados às formulações 

teóricas. A relação entre teoria e pesquisa é de contribuições mútuas e contínuas. Segundo o 

autor, “[...] a pesquisa estimulada por considerações teóricas pode propor novas questões 

teóricas, que por sua vez conduzem a outras pesquisas, e assim por diante, indefinidamente.” 

Neste capítulo serão abordados os conceitos teóricos considerados fundamentais para 

estabelecer as relações com a pesquisa e colaborar para a compreensão deste estudo.  

 

 

3.1 Contextualização do campo de estudo 

 

O presente estudo se desenvolve no campo da contabilidade de custos, com o objetivo de 

prover informações para os gestores, como apoio às decisões, mais especificamente 

relacionado aos seus clientes.  

 

Hansen e Mowen (2001, p.28) destacam que o sistema de informações contábeis dentro de 

uma organização é dividido em dois subsistemas principais, um sistema de contabilidade 

financeira e um sistema de contabilidade gerencial. O primeiro se dedica a prover 

informações para usuários externos, como investidores, agências do governo e bancos. A 

contabilidade gerencial busca especificamente compatibilizar as informações sobre custos e 

outras informações financeiras e não-financeiras com o planejamento, controle e tomada de 

decisão. A contabilidade de custos fornece subsídios a ambos os sistemas, financeiro e 

gerencial. Quando mensura e avalia custos para a contabilidade financeira, segue os 

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (PCGA). Quando usada com propósitos internos 

fornece informações de custos sobre produtos, clientes, serviços, atividades, processos entre 

outros de interesse da gerência, nem sempre seguindo os PCGA, mas sempre com o objetivo 

de apoiar a contabilidade gerencial. 

 

Martins (2000, p.22) destaca que o papel da contabilidade de custos tem se expandido, 

passando nas últimas décadas de “[...] auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para 
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importante arma de controle e decisão gerenciais.” Como controle e decisão considera o 

conhecimento da realidade, sua comparação com o que deveria ser, as origens das 

divergências e a ação para a correção das disparidades. Para tal, novos conceitos e 

metodologias têm sido desenvolvidos como forma de permitir melhor gerenciamento de 

custos. Desta forma, esta nova abordagem da contabilidade de custos esta associada à 

contabilidade gerencial. 

 

Nas palavras de Iudícibus (1998, p. 21): 

 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque especial 
conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na contabilidade 
financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de balanços, etc., colocados numa 
perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e 
classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo 
decisório. A contabilidade gerencial, num sentido mais profundo, está voltada única e 
exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir informações que se 
“encaixem” de maneira válida e efetiva no modelo decisório do administrador. 

 

O autor conclui que qualquer procedimento, técnica, informação ou relatório contábil 

elaborado de forma específica para apoio à decisão é relativo à contabilidade gerencial. 

Assim, segue evidenciando que as informações nem sempre estão restritas aos demonstrativos 

da contabilidade financeira, avançando em várias outras áreas do conhecimento, como 

métodos quantitativos, microeconomia, etc. 

 

Para o propósito do trabalho, a amplitude de visões é fundamental para identificar variáveis 

importantes que forneçam subsídios para o entendimento dos fenômenos, mas também tem 

um caráter específico ao atender as necessidades do modelo decisório de uma determinada 

empresa.  

 

 

3.2 Gestão estratégica de custos 

 

A gestão estratégica de custos, na visão de Martins (2003, p.297) representa uma integração 

entre o processo de gestão de custos e o processo de gestão da empresa como um todo. Essa 

integração derivou-se da necessidade das empresas sobreviverem num ambiente de negócios 

crescentemente competitivo e globalizado, onde há uma constante busca por altos níveis de 

qualidade, eficiência e produtividade. 
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Shank e Govindarajan (1997, p.5) consideram “[...] que uma compreensão sofisticada da 

estrutura de custos de uma empresa pode ir bem longe na busca de uma vantagem competitiva 

sustentável.” Elaboram três importantes generalizações sobre a forma de ver a contabilidade 

gerencial: 

 

• A contabilidade não é um fim em si mesma, mas apenas um meio de a empresa obter 

êxito – o sucesso das técnicas de contabilidade depende do êxito proporcionado à 

empresa, e não do juízo da qualidade das práticas contábeis; 

• A análise contábil que não é útil para algumas metas pode ser extremamente importante 

para outras – a contabilidade gerencial oferece informações que atendem uma variedade 

de demandas, cada qual com sua especificidade; 

• É fundamental que o sistema contábil esteja alinhado com a estratégia da empresa, 

permitindo suprir as necessidades de forma adequada. 

 

Shank e Govindarajan (1997, p.15) destacam como temas-chave para uma eficaz gestão de 

custos: as análises da cadeia de valor, do posicionamento estratégico e dos direcionadores de 

custos.  

 

Sobre o primeiro tem-chave, os autores definem “[...] a cadeia de valor para qualquer empresa 

em qualquer setor é o conjunto de atividades criadoras de valor, desde as fontes de matérias-

primas básicas, passando por fornecedores de componentes e até o produto final entregue nas 

mãos do consumidor” (SHANK; GOVINDARAJAN, 1997, p.14). 

 

Numa conceituação mais completa, Rocha e Mário (2004) consideram que “[...] cadeia de 

valor é uma seqüência de atividades que se inicia com a origem dos recursos e vai até o 

descarte do produto pelo último consumidor.” 

 

Ambas as definições reforçam o conceito de integração através de processos ou atividades, 

dentro e fora da empresa, denotando o relevante papel da visão estratégica das informações da 

contabilidade de custos na identificação do valor de cada componente da cadeia. Ou seja, a 

contabilidade deve prover os gestores da empresa com informações adequadas para a 

determinação dos custos a serem gerenciados num conceito integrado de cadeia de valor.  
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O segundo tema-chave para a gestão estratégica de custos, destacada por Shank e 

Govindarajan (1997, p.18), está relacionado com o papel da análise de custos em função de 

como a empresa decide competir. Seguindo a definição de Porter (1980), a empresa escolhe 

uma estratégia básica de competição através de menores custos (liderança de custos) ou 

oferecendo produtos melhores (diferenciação de produto). Nessa visão, fica claro que o 

modelo conceitual da gestão de custos será determinado pela forma de atuação da empresa, 

mesmo que não haja uma clara definição entre uma estratégia ou outra. Outros autores, como 

Braithwaite e Samakh (1998, p.69), consideram que as empresas devem desenvolver 

competências tanto na redução de custos, quanto na diferenciação de produtos. Assim, as 

perspectivas de análise de custos serão influenciadas pelo modelo estratégico adotado pela 

empresa.  

 

De forma ilustrativa e resumida, Shank e Govindarajan (1997, p.20) apresentam o Quadro 2 

com as diferenças de ênfases de gestão de custos, conforme a estratégia básica da empresa. 

 

Quadro 2 - Diferenças na Gestão de Custos causadas por diferenças na estratégia 

 

Diferenciação Liderança 
de Produto de Custo 

Papel dos custos planejados Não muito importante Muito importante
dos produtos na avaliação
do desempenho

Importância de conceitos como Moderado a baixo Alto a muito alto
orçamento flexível para controle
de custo de fabricação

Importância observada dos Moderado a baixo Alto a muito alto
orçamentos 

Importância da análise dos Crítico para o sucesso Geralmente não é feito
custos de marketing numa base formal 

Importância do custo de produto Baixo Alto 
como um dado de decisão
de preço

Importância da análise de custo Baixo Alto 
do concorrente

FONTE: SHANK; GOVINDARAJAN, 1997, p.20.

Principal Ênfase Estratégica
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Através deste quadro, os autores demonstram as diferentes demandas de informação de custos 

para a sua gestão, dependendo da estratégia adotada. “O papel da informação contábil está 

relacionado com o desenvolvimento e implementação das estratégias gerenciais” (SHANK; 

GOVINDARAJAN, 1997, p.115). Assim, os controles gerenciais dos custos estão 

definitivamente relacionados ao posicionamento estratégico da empresa. 

 

O terceiro tema-chave apontado pelos autores (1997, p.191) para uma eficaz gestão de custos 

é a análise dos direcionadores de custos. Na visão dos autores, a questão básica a ser 

respondida é: qual é a variável que melhor explica as mudanças de custo? 

 

O conceito de que os custos são causados ou direcionados por agentes e inter-relacionamentos 

complexos é um grande desafio para a sua gestão. Considera-se ultrapassada a visão 

generalizada de que os custos são uma função básica dos volumes de produção. A 

complexidade e os inter-relacionamentos dos agentes causadores de custos têm sido motivo 

de interesse de pesquisadores, sendo que cada um apresenta uma lista de direcionadores de 

custos. Segundo Riley apud Shank e Govindarajan (1997, p.22), os direcionadores de custos 

podem ser divididos em duas categorias, os estruturais e os de execução. 

 

Os direcionadores estruturais estão subdivididos de acordo com as definições estratégicas 

escolhidas pela empresa, que irão definir seus custos. Na literatura citada, os principais 

direcionadores estruturais são escala, escopo, experiência, tecnologia e complexidade. Não 

estão associados a desempenho, portanto nem sempre mais significa que é melhor. 

 

A escala está associada basicamente aos investimentos feitos em produção, marketing, 

pesquisa e desenvolvimento. Poderíamos dizer se tratar da plataforma da empresa, onde seu 

tamanho está definido. Vale destacar que no presente estudo, os recursos alocados em força 

de promoção, vendas e logística, são considerados como direcionadores estruturais, pois 

determinam os custos de uma definição estratégica escolhida pela companhia. 

 

O escopo está relacionado com o grau de integração vertical, ou seja, quais atividades de toda 

a cadeia de valor serão desempenhadas pela própria empresa. A integração horizontal está 

associada à escala. 
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A experiência refere-se ao quanto a empresa já adquiriu de conhecimento para a execução de 

suas atividades atuais, em função de já ter feito no passado. 

 

Sobre a tecnologia como direcionador de custo estrutural, os autores consideram que sejam as 

escolhas feitas para cada processo correspondente a cada fase da cadeia de valor da empresa.  

Depreende-se que, por exemplo, a decisão de  menor emprego de automação industrial, do 

tipo com uso de mão-de-obra intensiva, é um direcionador de custo estrutural no aspecto 

tecnológico. Esta decisão causa custos com características específicas desta estrutura. 

 

A complexidade, como direcionador de custo estrutural, se refere à amplitude da linha de 

produtos ou serviços oferecida aos clientes. Este tema tem recebido maior atenção entre os 

pesquisadores, segundo diversos autores (MARTINS, 2000, p.195). O custeio baseado em 

atividades, a ser abordado mais adiante, é um exemplo da busca pela melhoria da qualidade 

das informações demandada pela maior complexidade empresarial. Este aspecto merece ser 

ressaltado em função do objeto de estudo desta pesquisa. A decisão de oferecer maior ou 

menor amplitude de produtos ou serviços direciona os custos estruturais e impacta na sua 

forma de mensuração. 

 

Além dos direcionadores de custos estruturais, temos os de execução, segundo Shank e 

Govindarajan (1997, p.24). Eles estão diretamente relacionados ao desempenho da empresa, 

pois significam quão bem sucedida a empresa é na execução de suas tarefas. Portanto, quanto 

mais sucesso na execução, melhor. A lista básica dos direcionadores de execução apontada 

pelos autores contém participação, gestão da qualidade total, utilização de capacidade, 

eficiência do layout das instalações, ligações com fornecedores e clientes e configuração do 

produto.  

 

A participação, como direcionador de custo, está associada ao grau de envolvimento da força 

de trabalho com a melhoria contínua. Compreende-se que esse envolvimento pode ser 

promovido através de medidas de desempenho aprimoradas e políticas de incentivos 

compatíveis com os objetivos da empresa. Uma melhor informação de custos alinhada com 

objetivos mais específicos pode fornecer subsídios para a elaboração de políticas de 

remuneração a funcionários, promovendo um alinhamento de toda a empresa. 
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A busca pela excelência em qualidade de produto ou processo é um direcionador de custo que 

demonstra as crenças e realizações da empresa.  

 

Sobre a utilização de capacidade, é inegável sua associação à escolha da escala feita pela 

empresa. O equilíbrio entre a escala de produção definida e seu aproveitamento é um fator 

direcionador de custos, não só no âmbito fabril. Por exemplo, na disponibilidade de horas de 

promoção da equipe e sua utilização efetiva na loja do cliente. 

  

Eficiência de layout das instalações pode se referir não apenas à disposição das máquinas num 

dado espaço fabril, como também à decisão a respeito de localização de depósitos para 

distribuição de produtos. A configuração dos custos é absolutamente diferente de uma 

situação com um depósito centralizado para outra com vários depósitos distribuídos 

geograficamente. Basta lembrar a complexidade fiscal entre as unidades da federação e as 

enormes distâncias a percorrer em nosso país, para vislumbrar a importância da localização 

dos depósitos como fatores direcionadores de custos. No escopo do presente trabalho, por 

exemplo, uma política de atendimento ao cliente que provoque um elevado fracionamento de 

entregas, irá determinar uma configuração logística que influenciará seus custos.  

 

Os direcionadores de custos de execução relativos à exploração de relações com fornecedores 

e clientes estão associados ao conceito de cadeia de valor. O bom desempenho de todos os 

“elos” dessa cadeia depende da qualidade do fluxo de informações, bem como da coerência de 

estratégias das partes. Exemplificando, uma empresa que tem pequena flexibilidade de 

produção deve ajustar-se com um cliente que demanda produtos com grande variabilidade de 

tipo e volumes. O conhecimento das necessidades de cada “elo” e seus respectivos custos, 

permite um maior foco e obtenção de soluções vantajosas para ambas as partes envolvidas. 

 

A configuração do produto, segundo os autores, está relacionada às características do projeto 

ou formulação que o tornam mais ou menos eficaz. O conceito de produto vendido se expande 

e inclui os serviços oferecidos aos clientes. Por exemplo, o número de visitas de promotores 

numa determinada loja do comprador. A eficiência na configuração do produto determina um 

dado nível de custos, bem como a otimização e maximização da sua capacidade disponível. 

 

Numa abordagem mais específica de interesse para o presente estudo, Hansen e Mowen 

(2000, p.501) consideram que um objetivo-chave da gestão estratégica de custos é a 
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identificação das fontes de lucratividade da empresa, especialmente na avaliação da 

rentabilidade dos clientes. Nas empresas onde os custos com o atendimento dos clientes são 

relevantes, a mensuração correta e a definição do nível de serviços a serem oferecidos é vital 

para sua estratégia. O conceito de custo para servir, a ser apresentado posteriormente neste 

estudo, tem um papel importante na informação para a definição estratégica, pois permite que 

a empresa estabeleça formas distintas de atuação por cliente, seja por liderança de custos, seja 

por diferenciação de produtos. 

 

 

3.3 Cadeia de Suprimentos 

 

A definição de cadeia de suprimentos adotada neste trabalho segue a conceituação de Bio et 

al. (2001, p.2), onde trata-se de “um conjunto de fluxos físicos e de informações, entre a 

organização e seus parceiros, gerenciado sob o princípio de alavancagem e sustentação de 

vantagem competitiva pelas organizações.” O aspecto relativo ao papel das informações entre 

empresas distintas como forma de obter e manter vantagem competitiva é importante para o 

escopo deste trabalho. 

 

Braithwaite e Samakh (1998, p.68) afirmam que as empresas numa visão de cadeia de 

suprimentos devem ter uma visão de processos além de uma visão funcional e, que o futuro 

está na integração dos processos de negócios da empresa, ultrapassando os limites funcionais. 

  

Os mesmos autores destacam que a visão por processo contém um paradoxo, pois adotar uma 

visão interfuncional não elimina a necessidade de buscar excelência nas funções. Ambas são 

necessárias e nenhuma pode ser totalmente dominante. Verifica-se que a questão para o 

negócio é de como obter informações para as funções, de forma a atender as necessidades de 

um ambiente competitivo e as oportunidades oferecidas pela visão da cadeia de suprimentos. 

A integração demanda informação, mas a visão tradicional dos custos baseados nas funções 

restringe a visão de como deveria ser. Recomendam o método do custo para servir que não 

tenta superar antigas formas de trabalho, mas busca prover de novos enfoques para capacitar a 

integração da organização. (BRAITHWAITE; SAMAKH, 1998, p.70). 

 

Narayanan e Raman (2004, p.94) destacam que a cadeia de suprimentos se mantém firme se 

cada empresa tiver incentivos para avançar no mesmo sentido das demais. Apontam o 
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alinhamento das informações como um dos fatores que promovem essa condição. 

Compartilhar informações de custos pode diminuir a rejeição por parte de um parceiro, e 

conseqüentemente a perda de eficiência na cadeia como um todo.  

 

Compreende-se que numa visão de cadeia de suprimentos, a empresa deve buscar uma forma 

de mensurar e compartilhar as informações de custo dos processos com os demais parceiros, 

permitindo uma melhoria na eficiência da cadeia como um todo.   

 

 

3.4 Canais de distribuição e segmentação de clientes 

 

Os conceitos relativos a canal de distribuição e segmento de clientes são considerados 

importantes para o estudo e serão evidenciados de forma a colaborar para o entendimento da 

pesquisa.  

 

A estratégia da empresa demanda a elaboração de políticas como instrumentos para sua 

operacionalização de forma mais específica (NEWMAN; LOGAN, 1976, p.99). Duas 

dimensões, dos produtos e dos clientes, são destacadas pelos autores como auxiliares nesta 

definição das políticas. Embora sejam dimensões distintas, são interdependentes, onde, por 

exemplo, o perfil de clientes escolhido irá influenciar a definição do portfolio de produtos a 

ser oferecido.  

 

Os autores destacam que os clientes raramente compram apenas um produto físico. 

Demandam outros serviços como disponibilidade imediata de produtos, facilidade de compra, 

assistência técnica, garantia de qualidade, formato de embalagem, etc. A satisfação dessas 

necessidades, traduzidas em serviços oferecidos, envolve custos. Portanto, a partir de uma 

estratégia escolhida pela empresa, o desenho de sua operacionalização irá determinar de 

forma dramática a estrutura de custos. Seu conhecimento mais preciso irá permitir a definição 

de uma política de preços compatível com a rentabilidade esperada. Por outro lado, colabora 

na identificação de correções na estratégia definida, caso sua operacionalização se mostre 

inviável economicamente. 
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Usualmente, os compradores finais representam um grande e disperso grupo, enquanto que os 

fabricantes, um reduzido número de participantes. Na conceituação de Nagle e Holden (2003, 

p.270): 

 

Os canais de distribuição proporcionam uma ligação para os fabricantes: eles tornam possível para 
o fabricante alcançar os clientes finais de maneira eficiente e efetiva. [...] Cada membro do canal, 
com exceção do último, vende para outro membro. Entretanto, para nenhum deles a demanda se 
origina nos clientes finais. Para desenvolver uma estratégia de apreçamento efetiva, os gerentes 
precisam compreender o efeito de suas decisões sobre o apreçamento e a entrega de valor tanto 
para o cliente imediato, quanto para o cliente final. [...] 
Os mercados são uma coleção desses canais [...] 

 

Os canais realizam a comunicação entre fabricantes e consumidores, facilitando a procura dos 

produtos e serviços desejados pelos clientes e reduzindo o custo de procura. Por exemplo, a 

existência de distribuidores multiplica a presença dos fabricantes perante os consumidores de 

forma significativa. 

 

Os consumidores finais demandam quantidades, variedade de sortimento e freqüência de 

entregas distintas das possíveis de serem fornecidas de forma eficiente pelos fabricantes. 

Assim, outra função dos membros do canal se refere à possibilidade de o fabricante atingir 

economias de escala e de se focar na eficiência da produção ao remeter grandes quantidades 

aos distribuidores, que ajustam as necessidades de cada componente do canal. Cada elemento 

do canal participa da forma mais eficiente, permitindo reduções de custo e agregação de valor. 

 

O gerenciamento com sucesso dos canais de distribuição, segundo Nagle e Holden (2003, 

p.270), implica em definição estratégica de apreçamento, eficiência do canal e gerenciamento 

da dinâmica competitiva. A estratégia de apreçamento se refere ao fato de a empresa 

considerar que o apreçamento deve ter uma perspectiva global de todo o canal, não se 

limitando a uma visão individual. Desta forma, deve haver um engajamento de todos os 

participantes do canal na busca da execução das atividades de forma eficiente para a captura 

de valor. A eficiência requer que as atividades ao longo de todo o canal sejam gerenciadas e 

eliminadas quando não aumentam a entrega de valor. E o gerenciamento da dinâmica 

competitiva leva a empresa à necessidade de analisar as alternativas disponíveis de canais de 

forma completa, buscando comparar e escolher a composição de canais que entregue o maior 

valor. A empresa deve cuidar do equilíbrio da política comercial de seus produtos entre os 

diversos canais utilizados, impedindo concorrência entre seus membros.  
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Tendo em conta as afirmações dos autores, fica evidenciada a importância da mensuração das 

alternativas de distribuição dos produtos em todos os aspectos, visto que o valor não advém 

apenas do preço, como também do serviço que agrega valor ao consumidor ao atender suas 

necessidades de forma eficiente. 

 

O conceito de segmentação de mercado ou clientes, na definição de Nagle e Holden (2003, 

p.217), corresponde à divisão dos compradores em subconjuntos distintos, que permitam que 

a empresa ajuste suas atividades às necessidades de cada segmento. Essa divisão busca criar 

grupos de compradores com características homogêneas entre si e distintas dos demais 

segmentos.  

 

A conveniência da segmentação está associada a diversos aspectos, mas no escopo do 

presente estudo, é fundamental para a formação adequada da política comercial. Como 

definição operacional, o presente trabalho considera política comercial como o conjunto das 

condições de negociação com o cliente, englobando, por exemplo, preços e níveis de serviços 

de promoção no ponto de venda.  

 

Nagle e Holden (2003, p.239) destacam que, para ramos com custos fixos altos, o 

apreçamento segmentado é essencial, pois permite a diferenciação da oferta de produtos e o 

conseqüente ajuste de preços. Para tal, a correta mensuração dos custos novamente se 

apresenta como condição fundamental para a definição da política comercial segmentada.  

 

 

3.5 Formação de preços 

 

Numa economia de mercado, os preços são decorrência dos mecanismos de oferta e demanda. 

Assim, segundo Martins (2003, p.220), “o mercado é o grande responsável pela fixação dos 

preços, e não os custos de obtenção dos produtos.” Depreende-se que os custos são uma 

referência para a análise de rentabilidade e viabilidade. 

 

O’Guin (1991, p.25) evidencia os problemas na formação de preços pelo uso de informações 

incorretas de custos, pois os sistemas tradicionais de apuração de custo informam onde estão 

sendo gastos e não o que os originou.  
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A situação fica mais complexa quando a empresa opera com diferentes segmentos de 

mercado, clientes, canais de distribuição e até produtos. Segundo o autor, gastos com vendas, 

distribuição, pesquisa e desenvolvimento e administração são chamados de “below- the-line”, 

e normalmente considerados fixos e tratados como se fossem distribuídos igualitariamente 

entre os clientes. Portanto, o autor considera fundamental uma mensuração mais aprofundada 

dos custos para a formação correta de preços por tipo de comprador. 

 

Muitas vezes, a formação de preços “de fora para dentro” desencadeia reestruturações e 

reduções de custos fixos na empresa, que visam fazer frente à queda de rentabilidade. No 

entanto, decisões de redução de custos definem novos patamares de nível de serviços, 

podendo comprometer futuras vendas e posicionamento estratégico da empresa. Segundo 

Nagle e Holden (2003, p.293), as vantagens de custo sustentáveis não são obtidas pelo 

constante apertar de cinto, mas pelo uso eficiente de recursos. 

 

Kaplan e Cooper (1998, p.179) identificaram que muitos produtos apresentavam custos 

superiores aos seus preços e, em produtos de alto volume, os custos eram bem inferiores ao 

anteriormente pensado. Esses estudos indicaram que o impacto das informações imprecisas de 

custos para as decisões estratégicas a respeito de preços, mix de produtos, promoções, 

poderiam comprometer a rentabilidade da empresa em longo prazo. 

 

Na visão de Braithwaite e Samakh (1998, p.69), a questão central que se coloca para uma 

organização é de como atender ou superar as expectativas dos clientes em termos de serviços 

de uma forma compatível com os preços que eles estão dispostos a pagar. Consideram difícil 

um negócio atender diversos canais simultaneamente de forma rentável.  

 

Consoante essa visão, Caru e Cugini (1999) reforçam que a força da empresa está na 

habilidade de satisfazer os clientes em condições de preços que superem os custos. Assim, o 

problema é identificar a importância dos diferentes serviços para os clientes e utilizar uma 

política comercial específica para os diversos segmentos. 

 

O estudo das autoras destaca aspectos conceituais e técnicos que justificariam a separação das 

orientações para a satisfação dos clientes em relação às dos custos da empresa, 

especificamente na administração de serviços. O primeiro aspecto seria a conhecida definição 

estratégica de Porter, na qual a empresa escolhe seguir uma das suas alternativas para obter 
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vantagem competitiva, ser produtor de baixo custo ou de produtos diferenciados. Outro 

aspecto seria o papel que cada função desempenha na estrutura da empresa. Marketing é 

responsável por “enxergar além da empresa”, enquanto que os controles administrativos estão 

focados na eficiência interna. Por último, a diferença de linguagem entre as duas orientações. 

A unidade de medida da contabilidade é o valor monetário, enquanto que, em marketing, os 

parâmetros nem sempre são medidos da mesma forma. As ferramentas para medir, interpretar 

e controlar são distintas. 

 

Caru e Cugini (1999, p.15) concluem que, nas empresas de serviços, a integração das duas 

abordagens requer uma identificação do cliente como dimensão para otimização do resultado, 

mais que da visão do produto ou serviço, e a centralização no cliente das medidas de valor e 

custo. 

 

A literatura, em geral, indica que as empresas têm dificuldades em medir a rentabilidade de 

seus clientes, principalmente em função da dificuldade de atribuir custos aos serviços 

oferecidos. A maioria, segundo Sharman (1996, p.24), entende apenas até margem de 

contribuição ou margem bruta, conceitos a serem desenvolvidos mais adiante. 

 

 

3.6 Definições, classificações e nomenclatura dos custos 

 

Com o objetivo de possibilitar o entendimento das denominações utilizadas no presente 

estudo, a seguir são apresentadas algumas definições pertinentes.  

 

Um primeiro aspecto a ser destacado é a distinção entre despesas e custos. Neste ponto, 

mencionando Iudícibus (2000, p.156): 

 

Despesa, em sentido restrito, representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo 
de produzir receitas. Note que a despesa pode referir-se a gastos efetuados no passado, no presente 
ou que serão realizados no futuro. De forma geral, podemos dizer que o grande fato gerador de 
despesa é o esforço continuado para produzir receita, já que tanto despesa é conseqüência de 
receita, como receita pode derivar de despesa, ou, melhor dizendo, a receita futura pode ser 
facilitada por gastos passados ou correntes (ou futuros). Ressalte-se, todavia, que, quando bens ou 
serviços são consumidos na produção de bens que ainda não deixaram a empresa, incorporam-se 
ao custo do produto, não se caracterizando, ainda, a despesa ou o custo do período. 
 

Assim, o que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta 
ou indiretamente relacionados com a produção e a venda do produto (ou serviço) da entidade. 
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Martins (2003, p.25) também adota esta definição de custos e despesas, mas evidencia um 

aspecto importante. A terminologia contabilidade de custos é comumente generalizada, 

especialmente em empresas não industriais, como as comerciais ou financeiras. O fato de 

serem produtoras de utilidades costuma dar a entender que seus gastos se referem a custos de 

produção. No entanto, o autor considera que gastos relativos, por exemplo, à esforço de 

vendas, administração, financiamento, devem ser chamados de despesas. 

 

Uma distinção que podemos fazer dentre os tipos de custos é a relativa à possibilidade de 

alocação clara e incontestável aos produtos finais, discriminando entre diretos e indiretos. 

 

Segundo Martins (2000, p.53), são custos diretos os que podem ser diretamente apropriados 

aos produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilogramas de materiais 

consumidos). Os custos indiretos, segundo o mesmo autor, são os que “[...] não oferecem 

condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira 

estimada e muitas vezes arbitrária (aluguel, supervisão, chefias).” 

 

Outra classificação dos custos leva em conta a relação deles com o volume de atividade ao 

longo do tempo, estabelecendo os custos variáveis e os fixos. 

 

Martins (2000, p.54) define custos variáveis como aqueles relativos ao consumo de recursos 

que, dada uma unidade de tempo, usualmente o mês, variam de acordo com o volume 

produzido. Os custos fixos representam aqueles que, num dado intervalo de tempo, não 

sofrem a influência do volume de atividade produtiva. Destaca o autor que, mesmo sendo 

considerados fixos, os custos podem variar em função de fatores não relacionados ao volume 

de produção, como reajustes de mão-de-obra por dissídio ou variação de preços.  

 

O autor considera que, no caso das despesas, assim como nos custos, a classificação entre 

fixos e variáveis também se aplica. Podemos ter “Despesas de Vendas Fixas (propaganda, 

salários da administração das vendas, parte fixa da remuneração dos vendedores, etc.) e 

Variáveis (comissão de vendedores, despesas de entrega, etc.).” (MARTINS, 2000, p.55). 
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O presente estudo estará focado nas despesas das atividades envolvidas no atendimento aos 

clientes, consideradas usualmente como fixas e indiretas, tais como: vendas, promoção, 

logística e cobrança. 

 

 

3.7 Métodos de apuração de custos 

 

As freqüentes modificações ocorridas no ambiente competitivo acabaram por também 

influenciar e alterar a forma de gerenciamento e operação das empresas. A pressão por 

eficiência e demandas do mercado por produtos e serviços mais complexos exige da empresa 

respostas através de sua operação.  

 

De acordo com Drucker (1995, p.54), o desenho da empresa requer um determinado conjunto 

de conceitos e ferramentas, que são interdependentes e interativas, um modificando o outro. 

As ferramentas que chamamos de informação nos capacitam, e também nos forçam, a ver 

nossos negócios (conceito) de forma diferente.  

 

Os custos como elementos de informação são tratados neste tópico. Como conceito de custeio, 

reportamo-nos à definição de Martins (2000, p.41), como sendo um método de apropriação de 

custos. Há inúmeros sistemas de custeio e critérios de avaliação dos custos. Os mais 

conhecidos são o custeio por Absorção, RKW e o Variável. 

 

O custeio por absorção, usualmente denominado de método tradicional, é o método indicado 

pela Lei n° 6.404/76 (IUDÍCIBUS et al., 2003, p.344), portanto voltado a necessidades de 

informações externas. Consiste na adição ao custo de produção de todos os gastos relativos à 

produção, sejam diretos ou indiretos, com relação a cada produto através de um critério de 

rateio. Martins (2000, p.203) destaca a maior desvantagem deste método o fato de haver uma 

alocação de custos fixos que pode, para efeito de decisão, ser perniciosa. O valor a ser 

atribuído a cada unidade depende do volume de produção e, o que é muito pior, segundo o 

autor, do critério de rateio utilizado. Por isso, essa metodologia não costuma se prestar como 

apoio a decisões gerenciais que envolvam diferenciações dos geradores de custos, por 

exemplo, na formação de preços. De forma ilustrativa, a Figura 1 demonstra a forma de 

alocação dos custos aos produtos. 
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Figura 1 - Custeio por Absorção 
 

 

O custeio conhecido como RKW, abreviação de Reichskuratorium für Wirtschaftlichtkeit, 

consiste em ratear aos produtos, todos os gastos da empresa (IUDÍCIBUS et al., 2003, p.344). 

Aqui, são considerados não só os custos de produção como também de todas as despesas 

comerciais, administrativas, financeiras e juros sobre o capital próprio. Martins (2003, p.220) 

aponta como desvantagem do método, além de aspectos relativos à arbitrariedade dos rateios, 

a impossibilidade de manter as variáveis, volume e preço dos produtos, estabilizadas, como se 

poderia imaginar uma situação de monopólio ou oligopólio. Numa economia de mercado 

dinâmica não se vê aplicação deste sistema. 

  

No custeio variável são alocados aos produtos apenas os custos variáveis, e os custos fixos 

são lançados diretamente no resultado. Nesse método, apenas os custos de produção que 

variam com a produção são considerados custos dos produtos (GARRISON; NOREEN, 2001, 

p.196). Os custos indiretos de fabricação e as despesas de venda e administrativas são 

confrontados diretamente com as receitas do período.  Diversos autores (IUDÍCIBUS et al., 

2003, p.344) destacam méritos deste sistema, especialmente para fins gerenciais. O custeio 

variável também é conhecido como custeio direto ou marginal. 

 

Vale destacar que, tanto no custeio por absorção, quanto no variável, as despesas de venda e 

administrativas são consideradas custo do período (GARRISON; NOREEN, 2001, p.196). A 

Figura 2 ilustra a alocação do custeio variável ou direto. 
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Figura 2 - Custeio Direto 
 

Derivado do custeio variável surge um conceito importante para o presente estudo que é o de 

margem de contribuição. Segundo Martins (2000, p.195), trata-se da diferença entre a receita 

e o custo variável de cada produto. Esse conceito originou-se da necessidade de evitar o 

problema de apropriação de custos indiretos, especialmente os fixos, já que os custos 

variáveis são passíveis de alocação de forma menos contestável. Nas palavras do autor: 

 

Para a apropriação dos Fixos, existem dois tipos de problemas: o fato de serem no total 
independentes dos produtos e volumes, o que faz com que seu valor por unidade dependa 
diretamente da quantidade elaborada, e também o critério de rateio, já que, dependendo do que for 
escolhido, pode ser apropriado um valor diferente para cada unidade de produto. (MARTINS, 
2000, p.194) 

 

A margem de contribuição mostra o quanto cada produto contribui para amortizar os gastos 

fixos e depois formar o lucro propriamente dito (MARTINS, 2000, p.203). Seu mérito reside 

no fato de apresentar valores corretos por produto, facilmente identificados, não sofrendo com 

apropriações discutíveis de gastos fixos.  

 

Segundo o autor, o conceito de margem de contribuição pode ser de grande valia nos casos 

em que a empresa tem limitações na capacidade produtiva. Ele pode ser utilizado para avaliar 

o melhor mix de produtos a serem produzidos, otimizando os recursos limitados de produção 

através da maximização da margem de contribuição total. 

 

De acordo com Cogan (1999, p.31), outra utilidade no uso do conceito de margem de 

contribuição está associada à formação do preço de venda. Podem-se simular combinações de 

preços e quantidades de venda que maximizem a margem de contribuição total. Entretanto, 

Martins (2000, p.26) ressalva que, nos casos em que os custos fixos representam um 
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percentual significativo em relação aos custos totais, a análise apenas da margem de 

contribuição se enfraquece. De fato, a rentabilidade efetiva irá depender do perfil de 

atendimento oferecido, que se reflete nos gastos fixos. A margem de contribuição do produto 

não identifica as diferenças no nível de serviços concedidos aos distintos clientes.  

 

Martins (2000, p.93) evidencia como fenômenos importantes que demandaram o 

desenvolvimento de uma nova metodologia de custeio, o avanço tecnológico e crescente 

complexidade dos sistemas de produção que provocaram maior relevância dos custos 

indiretos em relação aos diretos, e a necessidade de reduzir distorções provocadas pelo rateio 

arbitrário dos custos indiretos em metodologias anteriores. 

 

A complexidade e a relevância dos gastos indiretos citados remetem ao escopo do presente 

trabalho, em que os serviços oferecidos pelas empresas são parte do produto final a ter seu 

custo mensurado e fazem parte das despesas consideradas fixas indiretas. 

 

À medida que a organização aumenta sua complexidade, com maior número de produtos ou 

serviços, torna-se necessária a identificação mais específica dos diversos níveis de custo de 

cada objeto. Kaplan e Cooper (1998, p.13) argumentam que um sistema de custo não basta, 

pois as empresas precisam atender necessidades externas e de gerenciamento de suas 

operações. As necessidades externas são atendidas através de relatórios financeiros regidos 

por regras e legislação padronizada. O gerenciamento da empresa demanda informações de 

custo distintas, que permitam uma melhor compreensão e aperfeiçoamento sob o ponto de 

vista do produto, do cliente, dos serviços, etc.  

 

Neste contexto, desenvolveu-se, através do custeio baseado em atividades (ABC – Activity 

Based Costing), uma nova forma de mensurar os custos, especialmente com objetivos de 

apoio à gestão.  

 

 

3.8 Custeio e Gestão baseada em atividades 

 

As críticas aos sistemas tradicionais de custos se intensificaram a partir da década de 1980, 

em função de questões de conveniência, economia e dificuldade anteriormente existente para 

obter e tratar as informações sobre as atividades. 
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A origem do custeio baseado em atividades não é precisa. De acordo com Nakagawa (1994, 

p.41), numa visão mais ampla, alguns autores consideram que o conceito do ABC já era 

conhecido e usado por contadores em 1800 e início de 1900. 

 

Segundo Vartanian (2000, p.106): 

 

Há uma certa unanimidade no meio acadêmico mundial de que o Método de Custeio Baseado em 
Atividades começou a surgir no ano de 1985, quando da publicação de um artigo no periódico 
Harvard Business Review, intitulado “The Hidden Factory” (a fábrica oculta), de autoria de dois 
pesquisadores norte-americanos da Boston University School of Management, Jefrey G. Miller e 
Thomas E. Vollmann. 

 

Miller e Vollmann (1985, p.142) apresentaram um conceito inovador do que posteriormente 

seria conhecido como custeio baseado em atividades. O propósito era o de analisar as causas e 

o alto crescimento dos custos indiretos (overheads) ao longo de um determinado intervalo de 

tempo. A conclusão a que chegaram foi a de que os custos vinham subindo na indústria norte-

americana há mais de 100 anos e não se comportavam de forma cíclica. Os autores 

destacaram a relevância material dos custos indiretos, dizendo que, por sua magnitude, eles 

chegavam a representar uma segunda empresa oculta (hidden factory) dentro da primeira.  

Ressaltaram que, para os gestores dos negócios poderem controlar os custos indiretos, seria 

necessário o desenvolvimento de um modelo que relacionasse esses custos com as forças que 

os impulsionavam. 

 

Os autores desenvolveram o conceito de hidden factory, no qual os geradores de custos seriam 

as transações e não os produtos físicos. Estas transações seriam responsáveis por aspectos do 

produto que eram “comprados” pelo cliente como eficiência na entrega, qualidade, variedade 

e desenho. Para a identificação de como a hidden factory gerava os custos indiretos, os 

autores classificaram as transações no grupo de logística, balanceamento, qualidade e 

mudança. Apontaram três grandes caminhos para gerenciar as transações geradoras de custos 

indiretos, que seriam: análise das transações necessárias e aprimorar os métodos de executá-

las; estabilização do ambiente operacional; e automação das transações e integração dos 

sistemas. 

 

Segundo Vartanian (2000, p.107), a figura da “transação” de Miller e Vollmann possuía a 

determinação do “motivo gerador”, denotando relações de causa e efeito. Vartanian (2000, 
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p.107) afirma que esse conceito evoluiu para a definição de “atividade” e, por fim, para o 

método de custeio baseado em atividades desenvolvido pelo grupo CAM-I (Consortium for 

Advanced Manufacturing – International).  

 

Esse consórcio foi criado em 1972, composto de empresas industriais, de serviços, 

organizações governamentais, consultorias e instituições acadêmicas com o objetivo de 

trabalhar em conjunto para a solução de problemas gerenciais e questões críticas aos 

negócios. Em sua definição, o ABC é uma metodologia que mensura o custo e a performance 

das atividades, recursos e objetos de custos. O custeio baseado em atividades reconhece a 

relação causal dos direcionadores de custos e as atividades.  

 

Através da obra de Berliner e Brimson (1988), o conceito do ABC se popularizou, pois foi 

apresentado o primeiro glossário do CAM-I para definições de termos de gestão de custos 

como conclusão do desenvolvimento do programa de sistemas de gerenciamento de custos 

(CMS – Cost Management System).  

 

De fato, o conceito ABC já vem de muito tempo sendo utilizado por algumas empresas, no 

entanto, considera-se que Kaplan contribuiu de maneira significativa ao organizar os 

conceitos em modelos por ele propostos (MACHADO; BORINELLI, 2005, p.12). O termo 

ABC apareceu inicialmente num estudo de caso de Harvard sob a supervisão de Robert 

Kaplan em 1987, segundo Jones e Dugdale (2000, p.2). 

 

No método ABC, segundo Nakagawa (1994, p.39), o pressuposto é que os recursos de uma 

empresa são consumidos por suas atividades e não pelos produtos que ela fabrica. Assim, 

conceitualmente, o ABC é uma metodologia que facilita a análise dos custos relacionados 

com as atividades que mais influenciam o consumo de recursos da empresa. Quanto à 

atividade, entende-se como a forma com que a empresa utiliza seus recursos (ex. pessoas, 

materiais, tecnologia) com o objetivo de produzir produtos, mesmo na forma de serviços, 

projetos ou ações de suporte aos processos.  

 

O modelo ABC apresentou diversas fases em sua evolução, sendo possível identificar duas 

“gerações”, cada qual com características diferentes. 
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O custeio baseado em atividades inicialmente proposto, usualmente conhecido como de 

“primeira geração”, estava restrito aos custos indiretos do produto e ao controle dos 

direcionadores de custos, e os grupos de atividades eram tratados de forma independente uns 

dos outros. Segundo Nakagawa (1994, p.68), “Nesta primeira versão do ABC, cada grupo de 

atividade pertencia a um centro de custos (cost polls).”, conforme demonstrado na Figura 3.  

 

Havia na época uma forte preocupação com a mensuração e o controle dos custos indiretos, 

claramente identificada no trabalho de Miller e Vollmann (1985). As mudanças ambientais e 

no cenário competitivo motivaram a busca por métodos que permitissem uma melhor 

compreensão dos fatores causadores desses custos.  
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Figura 3 - Primeira versão do ABC 

FONTE: Adaptado de NAKAGAWA, 1994, p. 68. 
 

 

A contribuição desta geração foi na identificação dos cost drivers internos, mas não trabalhou 

com eles fora da unidade de negócios. Os cost drivers estavam associados com o consumo de 

recursos e não com os processos.  

 

Para Mecimore e Bell (1995, p.24), o ABC ainda falhava ao considerar somente as atividades 

internas dentro de uma unidade administrativa, deixando de fornecer informações importantes 

para o planejamento estratégico. 
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Segundo Nakagawa (1994, p.69), a oportunidade vislumbrada com o uso do ABC para análise 

de rentabilidade de clientes, mercados e canais de distribuição, bem como na gestão das 

atividades, demandou novas necessidades. 

 

Para Johnson apud Puccini (1998, p.57), a estrutura básica de um sistema gerencial deve ser 

sustentada por dois tipos de informações baseadas em atividades. O primeiro tipo seria o das 

informações estratégicas de custos para estimar a rentabilidade de longo prazo da empresa, 

com base no mix de produtos e atividades existentes, e se as atividades externas são eficientes 

em termos de custo, quando comparadas com alternativas fora da empresa. O segundo tipo de 

informação seria o das não-financeiras sobre fontes de valor competitivo (qualidade e 

flexibilidade) das atividades operacionais, que devem indicar a eficiência da entrega de valor 

ao cliente. Necessidades como as apontadas pelos autores, provocaram o desenvolvimento do 

ABC.   

 

Uma nova versão do glossário do CAM-I (RAFFISH; TURNEY, 1991, p.59) deu 

continuidade ao estabelecimento de um conjunto de novas definições para a gestão de custos, 

à luz das experiências obtidas com o programa CMS depois de 1987 e de novas pesquisas 

desenvolvidas em vários segmentos. Essa nova versão ficou conhecida como “segunda 

geração”, e passou a abranger todos os custos e despesas operacionais para produzir e servir 

ao cliente. Por objeto de custo, passou-se a considerar “[...] algum cliente, produto, serviço, 

contrato, projeto ou outra unidade de trabalho para a qual se deseja uma mensuração de custo 

em separado” (RAFFISH; TURNEY, 1991, p.59).  

 

No segundo glossário, o ABC foi considerado um subconjunto do ABM e este foi 

considerado como o uso do custeio baseado em atividade para auxiliar uma organização a 

melhorar o valor de seus produtos e serviços. Com um maior entendimento da sistemática, o 

ABC/M passou a ser aplicado em outros tipos de empresas, além das indústrias, como 

instituições financeiras, órgãos governamentais, hospitais, entre outros (RELVAS, 2003, 

p.104). A autora afirma que a grande evolução foi a configuração do modelo permitindo 

explorar melhor as informações das atividades e processos para fins de gerenciamento e 

mensuração de desempenho dos negócios.  

 

Consoante essa interpretação, Milone (2003, p.4) afirma que: 
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[...] o ABC apresenta uma abordagem por processos, agrupando as atividades de forma racional. 
Adicionalmente, é um sistema que permite avaliar as lucratividades de diferentes objetos de custo, 
não sendo exclusivo de produtos ou serviços, mas permitindo a análise de clientes, fornecedores, 
processos, entre outros.  

 

Na Figura 4 temos uma ilustração do modelo conceitual para esclarecer os conceitos 

elementares do ABC e sua relação com o conceito de gestão baseada em atividades (ABM - 

Activity Based Management). 
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Figura 4 - Segunda versão do ABC 

FONTE: Adaptado de NAKAGAWA, 1994, p.70. 
 

Essa segunda versão foi desenvolvida para suprir as informações necessárias a dois propósitos 

(NAKAGAWA, 1994, p.69). No primeiro propósito, a visão econômica e de custeio, 

anteriormente atendida pela primeira versão e referente a pricing, mix de produtos, desenho de 

produtos, outsourcing, etc. No segundo propósito, a visão de aperfeiçoamento do processo, 

parte horizontal, que contemplava as informações que influenciam as atividades propriamente 

ditas e seus desempenhos. 

 

Turney (1992, p.20) considera o ABM como uma utilização sistemática da informação gerada 

pelo ABC para direcionar esforços da empresa para a adaptação de suas estratégias de acordo 

com as pressões externas, bem como alavancar as operações dos negócios. Como proposto 

por Turney, o ABC provê informações precisas e oportunas sobre o trabalho feito através da 
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visão das atividades e sobre os produtos e clientes. O ABM, através de ferramentas de análise 

(análise de valor, orçamento baseado em atividade, análise de direcionadores de custos, 

análise de desempenho, análise de custo meta, etc.), busca dois objetivos: melhorar o valor 

recebido pelos clientes e aumentar os lucros pelo fornecimento desse valor.  

 

Turney (1992, p.20) reforça a visão de outros autores mencionados ao destacar que a maior 

diferença dos primeiros sistemas ABC para o atual ABC/M está na transição do sistema de 

custeio para o sistema de suporte às decisões. Os modelos iniciais estavam focados no custeio 

dos produtos, enquanto que os atuais, denominados pelo autor como ABC cross (2000, p.46), 

bidimensionais, têm também sua orientação por processo onde os objetos de custeio 

atravessam a cadeia de valor da empresa, sendo uma característica dos modelos estratégicos. 

De forma ilustrativa, a Figura 5 apresenta como a metodologia de mensuração do custeio 

baseado em atividades atende à visão de processos. 

 
 

Figura 5 - Fluxo de processos de negócios através das funções 
 

Martins (2003, p.294), reforça o entendimento de outros autores citados anteriormente ao 

considerar que uma das grandes vantagens do ABC, frente a outros sistemas de custos “mais 

tradicionais” é que ele permite uma análise que não se restringe ao custo do produto, mas 

permite que os processos que ocorrem dentro da empresa também sejam custeados. A visão 

de processos é totalmente diferente da visão vertical do departamento, e é composta de 

atividades inter-relacionadas que podem ser aprimoradas, reestruturadas ou até mesmo 

eliminadas.   
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Turney (2000, p.46) destaca os seguintes aspectos sobre os atuais sistemas ABC/M: 

• São mais modelos de negócios do que de custos, pois permitem avaliar e gerenciar as 

relações entre recursos, processos, produtos e clientes de uma organização; 

• Cobrem toda a cadeia de valor e não só a cadeia de produção, ou seja, tanto os custos de 

produzir, quanto os custos de servir; 

• Permitem considerar todos os objetos de custeio estratégicos, como clientes, canais, 

segmentos de mercado, produtos e serviços; 

• Podem ser utilizados por qualquer setor da economia; 

• Visão de custos e de processos, bidimensional, permite vários usos das informações, 

seja para definir o uso dos recursos, seja para adicionar valor; 

• São orientados para os objetos de custo, sendo úteis na gestão da capacidade e 

desenvolvimento de recursos; 

• Podem estar interligados a sistemas de gestão integrada (ERP Enterprise Resource 

Planning). 

 

Segundo O’Guin (1991, p.51), o ABC separa os custos indiretos em dois grupos, um que é 

dirigido aos produtos e outro que é dirigido aos clientes. Os custos dos produtos são os 

relativos ao processo de fabricação e envolvem suprimento, armazenagem, planejamento de 

produção, controle de qualidade, engenharia etc. Os custos dos clientes se referem aos custos 

de entrega, serviços de suporte ao cliente e ao mercado, incluindo comercialização, 

distribuição, pesquisa e desenvolvimento, publicidade, etc. 

 

O’Guin (1991, p.41) evidencia a importância de segregar os custos de fabricação dos produtos 

dos custos dos clientes para melhorar a análise da margem líquida obtida. Também destaca a 

importância de utilizar o custeio ABC não apenas para identificar os custos dos produtos, 

como também dos clientes. Exemplifica com um caso onde a rentabilidade negativa de um 

produto se devia mais à escolha incorreta dos clientes ou canal de distribuição, do que às 

características inerentes ao produto físico. A baixa rentabilidade estava associada ao elevado 

custo para atender aqueles clientes.   

 

Na visão do autor, o ABM viabiliza o gerenciamento de custos e de valor para os clientes 

através das atividades. Assim, através da gestão das atividades, o ABM integra o ABC com as 

necessidades dos clientes, otimizando o valor para o acionista. De forma ilustrativa, a Figura 6 
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demonstra essa integração promovida pela Gestão por Atividades entre o ABC e o valor para 

o cliente para maximizar o valor para o acionista. 

 

 
Figura 6 - Gestão por atividades 
FONTE: O’GUIN, 1991, p.302. 

 

Os autores Kaplan e Cooper (1998, p.153) consideram que o ABM realiza seus objetivos 

através de duas aplicações complementares denominadas ABM operacional e ABM 

estratégico. O ABM operacional engloba as ações que aumentam a eficiência, reduzem custos 

e melhoram a utilização dos ativos, em suma, “as ações necessárias para fazer as coisas como 

devem ser feitas”, buscando reduzir os gastos e aumentar a capacidade. Já o ABM estratégico, 

segundo os autores, refere-se a mudanças nas exigências de recursos das atividades visando 

ao aumento de lucratividade, ou, em resumo, “fazer as coisas que devem ser feitas”. 

 

As etapas definidas por diversos autores para a elaboração dos sistemas ABC são basicamente 

as seguintes (KAPLAN; COOPER, 1998, p. 98): 

 

I. Desenvolver o dicionário de atividades – identificar as atividades que estão sendo 

executadas por seus recursos indiretos de apoio. São exemplos de atividades: transferir 

materiais, responder aos clientes. Essa identificação da atividade permite a criação de 

um dicionário que define seu escopo. O número de atividades é função do propósito do 

modelo e da dimensão e complexidade a ser estudada. 
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II. Determinar quanto a organização está gastando em cada uma das atividades – de acordo 

com informações geradas pelo sistema financeiro ou contábil da empresa, são 

identificados os valores dos recursos a serem direcionados para as atividades, vide a 

Figura 7. Segundo os autores (1998, p. 101), “Um recurso compreende um agrupamento 

isolado e homogêneo de custos existentes que representam uma função semelhante ou, 

no caso de pessoas, que têm um perfil de trabalho semelhante.” A seleção de geradores 

de custo de recursos e sua estimativa de custo usualmente é feita através de 

levantamentos de tempo gasto para a execução de determinadas atividades. Os geradores 

de custo também são conhecidos como direcionadores de primeiro nível. Quando o 

recurso não for relativo a pessoal, costuma-se fazer medições diretas (energia, 

telecomunicações, etc.). Novamente, Kaplan e Cooper (1998, p.103) reforçam que não 

são necessários estudos em profundidade para associar os custos às atividades, tendo 

como meta o aproximadamente correto. 

 

Figura 7 - Modelo conceitual ABC 
FONTE: Adaptado de KAPLAN; COOPER, 1998, p.99 

 

As atividades descrevem como a empresa utiliza seu tempo e recursos (NAKAGAWA, 

1994, p.43). Assim, seu principal objetivo é o de converter recursos em objetos de custo, 

através de geradores de custo. Nos sistemas tradicionais de custeio, usualmente são 

usados volumes produzidos ou de vendas como bases de alocação. No ABC, surgem 
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bases de alocação não-unitárias, como lote ou suporte a produto. Estas podem 

representar melhor o comportamento dos objetos de custo, neste caso os clientes.  

III. Identificar produtos, serviços e clientes da organização – os custos das atividades devem 

ser associados aos produtos, serviços e clientes, que são os beneficiários finais da 

empresa. 

IV. Selecionar geradores de custo da atividade – também conhecidos como direcionadores 

de custo de segundo nível, representam a medida de conversão dos custos das atividades 

para os objetos de custo. Podem ser de transação, onde avaliam a freqüência em que a 

atividade foi executada (ex. n° notas fiscais emitidas). Existem os de duração, onde 

conta o tempo para a execução de uma atividade (ex. horas de promoção no ponto de 

venda). E, finalmente, existem os de intensidade. Estes são mais precisos e utilizados 

quando os recursos associados às atividades são caros e variam conforme a execução da 

atividade. 

Pohlen e La Londe (1994, p.8) consideram que o procedimento de apuração do custo do ABC 

permite o gerenciamento e controle dos gastos com overhead, pois são divididos em recursos 

distintos para desenvolvimento das atividades da empresa. Os recursos podem incluir 

categorias como administração, utilidades, insumos, etc. Assim, podem-se identificar quais 

produtos, clientes, serviços ou atividades estão consumindo recursos de overhead, e gerenciar 

sua eficiência. De forma mais específica, Soil et al. (2002, p.257) consideram que o uso do 

custeio baseado em atividades é tecnicamente relevante para empresas onde os custos estão 

mais relacionados aos processos do que aos volumes produzidos. Compreende-se que os 

benefícios a serem obtidos pelo uso do ABC estão no campo da mensuração dos serviços. 

 

Vale ressaltar o aspecto relativo à identificação e mensuração dos recursos da capacidade 

utilizada evidenciados por Cooper e Kaplan (1998, p.243).  

 

Os autores destacam que poderia haver uma distorção na apuração do custo em função da 

capacidade não utilizada. O custo por transação iria depender do percentual de capacidade 

utilizada, podendo variar ao longo do tempo, mesmo quando os recursos disponibilizados 

forem os mesmos.  
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Num exemplo simples, os autores trazem o caso da empresa que tem capacidade de receber 

5.000 pedidos de clientes por período ao custo de $ 275.000. Se o número de pedidos for de 

3.500 por período, seria incorreto dizer que o custo da transação seria de $ 78,57 ($275.000 

dividido por 3.500 pedidos), pois estaria incluída a taxa de não utilização do recurso. Assim, 

os autores consideram como correto que o custo de transação fosse de $ 55,00. 

 

Na sua visão, ao se determinar as taxas dos direcionadores de custos para cada atividade, a 

empresa deve considerar que, além dos objetos de custo escolhidos, existe a capacidade não 

utilizada. Assim descrevem o que consideram como equação fundamental do custeio ABC: 

 

 

 

No exemplo anterior, se o objeto de custo escolhido fossem os clientes, o total dos custos de 

transação dos clientes seria os recursos utilizados e haveria um valor destacado como custo 

dos recursos não utilizados equivalente a $ 192.500 (1.500 pedidos).  

 

Portanto, os clientes não seriam onerados pela decisão da empresa de manter uma capacidade 

não utilizada, bem como poderia identificar e gerenciar o nível de ociosidade das atividades. 

Os autores ressaltam a importância da elaboração de planos por parte dos gestores para 

reduzir essa capacidade não utilizada. Como caminhos básicos, sugerem o aumento das 

atividades da empresa, a redução dos recursos disponibilizados para a atividade e parcerias 

com outras empresas, utilizando o excedente através do aumento de atividades com terceiros. 

 

Cooper e Kaplan (1998, p.246) destacam que o problema da capacidade não utilizada se 

restringe aos custos fixos, pois se trata de recursos comprometidos por um determinado 

período de tempo. Os custos variáveis são incorridos à medida que são necessários, não 

havendo compromisso ao longo do tempo. 

 

Outro avanço no método foi o proposto por Anderson e Kaplan (2004, p.133), chamado de 

time-driven ABC, onde sugerem uma simplificação do modelo, mantendo a identificação do 

custo da capacidade não-utilizada. Estima diretamente a demanda de recursos gerada por 

Custo dos Recursos 
Disponíveis 

= Custo dos Recursos
Utilizados 

+ Custo dos Recursos
Não Utilizados 
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transação, produto ou cliente, ao invés de alocar custos dos recursos inicialmente para as 

atividades e, posteriormente, para os objetos de custo.  

 

A diferença básica da nova abordagem é que a questão não é mais saber a porcentagem de 

tempo que a pessoa dedica a uma atividade (por ex. processar pedido), e sim quanto tempo é 

necessário para concluir uma unidade de tal atividade (por ex. quanto tempo é necessário para 

processar um pedido). Passa-se a utilizar estimativas de tempos unitários para as transações, 

permitindo estimar diretamente a demanda de recursos gerada por produto ou cliente. 

Enfatizam, os autores, que a exatidão não é fundamental, dada a vantagem na utilização dessa 

abordagem simplificada. Nesta abordagem, é possível identificar o custo da capacidade 

disponível (quantidade e custo) e da capacidade utilizada, permitindo o gerenciamento da 

capacidade ociosa. 

 

Algumas críticas têm sido apresentadas por diversos autores sobre a implementação e a 

metodologia ABC. 

 

Uma primeira crítica relacionada a implementação, destacada por muitos autores, é o nível de 

complexidade dos sistemas ABC (SHARMAN, 2003, p.4). Este autor enfatiza que de fato, 

outros aspectos estão associados à esse problema. Através de pesquisas, aponta os seguintes 

fatores: a) falta de integração das informações de custos nos sistemas que geram dados e 

análises mensais, promovendo uma associação com as áreas operacionais; b) aplicações como 

o ABM não estão incorporados nos sistemas de gerenciamento e avaliação de desempenho, 

não promovendo definição de responsabilidades e, c) Falta de padrão na implantação do ABC, 

visto que cada empresa adotou seu modelo próprio.    

 

Outra crítica, apresentada por Landry et al. (1997, p.31), diz respeito ao número de 

direcionadores a serem utilizados. Com base em estudo de caso numa divisão de produtos da 

empresa HP, concluíram que “as empresas devem focar em um ou dois direcionadores 

principais de overhead em cada processo”. O fato de haver disponibilidade tecnológica para 

processamento de grandes quantidades de dados, leva as empresas a gerar uma enorme 

variedade de informações que colaboram pouco para o real entendimento do comportamento 

das atividades na visão ABC. Recomendam uma análise que siga a regra de Pareto (80/20), 

buscando evidenciar os direcionadores mais críticos.  
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Catelli e Guerreiro (1995, p.21) e Martins (2000, p.237), destacam que o ABC levado ao 

extremo pode levar à alocação completa de todos os custos e despesas a todos os produtos 

através dos direcionadores. Nesta condição, pode-se incorrer em certas doses de subjetivismo 

e incorreção. Especialmente no caso dos custos industriais indiretos que estão relacionados à 

capacidade de produção, as diferenças de volume de produção podem interferir na 

mensuração, pois os fixos realmente são fixos e as variações de volume provocam variações 

nos custos dos produtos. 

  

O autor ressalta que o ABC é uma ferramenta eminentemente gerencial, e como tal, pode ser 

aplicado de uma forma flexível que produza informações de acordo com as necessidades da 

empresa. Considera viável sua utilização dentro do conceito do custeio variável. “Assim, com 

inteligência pode-se aproveitar do lado bom dos dois extremos: apropriação só dos custos e 

despesas da empresa que sejam rastreáveis através de direcionadores (ABC, neste caso).” 

(MARTINS, 2003, p.296). 

 

Quando se imagina onde aplicar sistemas de custeio baseado em atividades, Kaplan e Cooper 

(1998, p. 115) destacam que há duas regras a serem seguidas. 

 

A primeira, chamada pelos autores de regra de Willie Surton, recomenda que se identifiquem 

as áreas com maiores despesas com recursos indiretos e suporte, especialmente as de 

comportamento crescente. As que puderem ser associadas diretamente aos produtos pelos 

sistemas tradicionais seguramente não encontrarão informações melhores no ABC. 

  

A segunda regra, da grande diversidade, recomenda que se identifique uma situação onde 

exista grande variedade de produtos, clientes e processos. Numa organização onde os clientes 

apresentam comportamento diversificado, com elevado suporte técnico pré e pós-venda, a 

aplicação do ABC é amplamente recomendável. 

 

Os autores concluem que “Os sistemas de custeio baseado na atividade oferecem informações 

de custo mais precisas sobre atividades e processos dos negócios e sobre produtos, serviços e 

clientes servidos por esses processos.” (KAPLAN; COOPER, 1998, p.122). 

 

Essas informações são a base do conceito de custo para servir, a ser explorado no próximo 

capítulo. 
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4 CUSTO PARA SERVIR 

 

 

Este capítulo busca, por meio de uma revisão bibliográfica, conceituar o custo para servir, 

demonstrar sua utilização, identificar formas de mensuração e apresentar exemplos de estudos 

desenvolvidos com esse escopo. 

 

 

4.1 Referencial Teórico Específico 

 
O conceito de custo para servir nem sempre é encontrado diretamente na literatura que trata 

do tema. Muitas vezes são encontrados termos distintos que denotam o mesmo sentido, como 

custos de atendimento ao cliente (HANSEN; MOWEN, 2001, p.435).   

 

Neste capítulo, o termo custo será freqüentemente utilizado numa conceituação mais ampla 

que a relacionada apenas aos gastos com produção. Segundo Martins (2003, p.25), embora 

muitas vezes os gastos sejam relativos a despesas, é comum essa generalização, pois as 

empresas consideram que a produção de utilidades leva a tratá-los como custos.  No capítulo 

anterior, o custeio baseado na atividade foi apresentado como a forma de mensurar o custo do 

processo de atendimento aos clientes, especialmente nos casos de empresas com elevado 

montante de recursos indiretos alocados e grande variedade de produtos, clientes e processos.   

 

Uma questão central para qualquer empresa, segundo Braithwaite e Samakh (1998, p.69), é a 

de como atender ou superar as expectativas dos clientes em termos de serviços, com custos 

compatíveis com os preços que os clientes são capazes de pagar.  

 

Os autores argumentam que o nível de serviço oferecido pela empresa determina seu posicionamento 

de mercado, bem como a estrutura da cadeia de suprimentos. Assim como os clientes se diferenciam 

pelo tamanho de suas compras, também se diferenciam pelo nível de serviço demandado. No presente 

trabalho, será usada a definição operacional de serviço de Atkinson et al. (2000, p.83), que 

considera serviço tudo o que é prometido sobre o produto, que o cliente recebe e valoriza.  
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Uma vez que as expectativas dos clientes são distintas, os serviços e seus respectivos custos 

de atendimento também diferem e demandam uma mensuração que demonstre essas 

disparidades.   

 

O’Guin (1991, p.36) reforça essa idéia ao destacar que os clientes direcionam certos custos. A 

visão de margem de contribuição, antes, por exemplo, das despesas com vendas, marketing, 

pesquisa e desenvolvimento e administração, não permite a identificação das diferenças de 

custos específicas dos clientes. O autor destaca que os custos de atendimento podem sofrer 

grandes variações dependendo do tipo do cliente, do tamanho do pedido, do nível de serviço, 

do mix de produtos, do canal de distribuição e da geografia.  

 

Na visão do autor, o custo apurado pelo ABC permite a comparação entre os diversos tipos de 

clientes. Uma vez obtido o custo por tipo de atendimento, a empresa pode identificar as 

características de compra de seus clientes, aprimorando a formação de preços e a oferta de 

serviços. O autor destaca as seguintes características de compra como algumas que 

diferenciam os clientes: número médio de unidades por pedido, número de locais de entrega, 

variedade de promoções de vendas utilizadas, número de devoluções, canais de distribuição 

normalmente utilizados, número de chamados de vendas solicitados e prazo de pagamento.  

 

Hansen e Mowen (2001, p.436) também elegem o método ABC como o mais adequado para a 

mensuração do custo dos serviços oferecidos aos clientes. Evidenciam que, para a 

identificação do que chamam de custo de atendimento ao cliente, é fundamental que se revele 

o direcionador mais preciso de custos, estabelecendo uma ligação entre a atividade de 

atendimento e o comportamento dos clientes.  

 

Gebert (1996, p.23) considera que a rentabilidade dos clientes é influenciada pelo volumes de 

vendas, preço e consumo de atividades de serviço. Segundo o autor, com o ABC podem-se 

identificar os custos dessas influências e dimensionar o custo para servir cada cliente. Esta 

visão de utilidade do ABC é mais ampla, visto que considera aplicável a custos diretos, o que 

não deveria diferir da apuração pelo método mais tradicional de custeio variável.  

 

Christopher (1997, p.73), além de também considerar o custeio baseado em atividades como 

mais adequado para a mensuração do custo de servir aos clientes, propõe um modelo básico 

de contabilização do lucro por cliente, ilustrado na Figura 8. Nesse modelo, o pressuposto é 
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que devem ser identificados somente aqueles custos relacionados com o cliente que seriam 

“evitáveis” caso o cliente não existisse. Parte da receita bruta de vendas e aplica as deduções 

diretamente identificadas com as operações com aquele cliente. Os custos indiretos deveriam 

ser atribuídos ao cliente com base no ABC.   
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Figura 8 - Gestão por atividades 
FONTE: CHRISTOPHER, 1997, p.73 
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Cooper e Kaplan (1998, p.198) estão entre os autores que mais têm utilizado recentemente a 

terminologia custo para servir (cost-to-serve). Assim como outros autores anteriormente 

citados, eles consideram que só através do uso das informações de custos do ABC é possível 

obter-se a mensuração mais precisa da lucratividade de clientes e canais de distribuição. 

Destacam, entretanto, que, em muitos casos, não é necessária a exatidão completa, sendo 

suficiente um ABC mais simples, mas com melhor relação custo/benefício.  

 

O que se verifica na revisão bibliográfica dos autores citados é que o custo associado aos 

clientes demanda uma metodologia de apuração compatível com a diversidade dos processos 

envolvidos. Neste aspecto, há uma unanimidade na recomendação do uso do custeio ABC, 

visto que este apresenta uma abordagem por processo, não estando sensível a variações de 

número de unidades. 

 

Para custear objetos como clientes ou canais de mercado, Kaplan e Cooper (1998, p.199) 

recomendam a utilização das despesas de vendas, marketing, distribuição e administrativas 

(VMDA), coincidente com a proposta de modelo básico de Christopher (1997, p.73), 

Destacam que há uma restrição em geral contra esta alocação aos clientes, pois estas despesas 

são consideradas despesas fixas e qualquer alocação seria arbitrária e confusa. No entanto, 

argumentam que estas despesas de fato têm se revelado não fixas, pois, em todas as empresas, 

tem-se verificado um importante crescimento delas. Também reconhecem que não poderiam 

ser consideradas variáveis, posto que não sofrem a influência direta dos volumes vendidos. 

Assim, criaram uma definição intermediária aplicável às despesas VMDA, as 

“supervariáveis”. 

 

Na visão dos autores, a alocação das despesas VMDA aos clientes tem muita utilidade, pois o 

consumo de recursos por parte dos compradores é relevante e diferente entre os clientes. 

Através do ABC, os gestores podem identificar as características que fazem com que uns 

tenham custos mais elevados do que outros. Estas diferenças poderiam estar ocultas 

anteriormente, tanto pela alocação indevida usando critérios distintos dos direcionadores de 

custos, quanto pela visão do cliente apenas até a margem bruta, considerando apenas os custos 

variáveis. 
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A utilidade da informação desses custos de atendimento aos clientes, descrita por diversos 

autores destacados a seguir, vai desde aspectos específicos de negociação de política 

comercial até aspectos de definições estratégicas.  

 

Decisões estratégicas são operacionalizadas através das políticas comerciais distintas para 

cada segmento de clientes ou canal de distribuição, ambos representando agrupamentos de 

clientes. A importância do conhecimento desses custos que ocorrem da prestação de serviços 

ao cliente pode ser profunda em termos estratégicos para a empresa, pois definirá sua atuação 

(CHRISTOPHER, 1997, p.70), especialmente porque podem variar muito entre os clientes.  

 

Kaplan e Cooper (1998, p.198) afirmam que as empresas podem melhorar a performance 

através do uso do custo para servir, pois a mesma quantidade de produto pode apresentar 

custos distintos, dependendo do processo utilizado pelo cliente. Destacam que muitas ações 

que permitem incremento na lucratividade podem ser tomadas através da correta mensuração 

do custo de atendimento dos clientes, como: proteger e expandir negócios com clientes 

lucrativos; redefinir preços com base no custo para servir; aumentar descontos para conseguir 

negócios com clientes de baixo custo de atendimento; reduzir o custo para servir através de 

negociações “ganha-ganha” com clientes cooperativos; “disponibilizar” clientes 

permanentemente deficitários para a concorrência; e “capturar” clientes de alta lucratividade 

da concorrência. 

 

Kaplan e Narayanan (2001, p.3) propõem um agrupamento em duas dimensões das 

características que classificam os clientes entre os de baixo e os de alto custo para servir, 

demonstrado no Quadro 3. As empresas costumam reconhecer intuitivamente o 

comportamento dos clientes e agrupá-los em cada dimensão, alto e baixo custo para servir, 

mesmo que não haja uma mensuração específica. 

 

Segundo Cooper e Kaplan (1998, p.343), nem sempre os clientes de baixo custo para servir 

são os mais rentáveis, especialmente quando estão conscientes de sua condição. Destacam o 

exemplo da rede de varejo Wal-Mart que demanda elevados descontos em troca dos reduzidos 

custos de atendimento que consideram que seus fornecedores obtêm na operação.  

 

Portanto, o fato de saber se o cliente tem baixo ou elevado custo para servir não é o suficiente. 

O resultado irá depender da política comercial adotada em cada caso.  
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Quadro 3 - Características dos clientes com alto e baixo custo para servir 
 

FONTE: Adaptado de KAPLAN; NARAYANAN, 2001, p.4. 
 

Uma vez mensurado o custo para servir de cada cliente, Cooper e Kaplan (1998, p.344) 

sugerem uma visão gráfica que permita uma classificação de cada cliente em quadrantes, 

possibilitando a identificação das estratégias que a empresa deve adotar. Os autores adaptaram 

um gráfico desenvolvido por Shapiro et al. (1987, p.104), ilustrado neste trabalho como 

Gráfico 1, que relaciona o custo para servir com a margem líquida, calculada a partir do preço 

deduzido dos descontos, concessões e custos de fabricação.  

 

O eixo vertical mostra a margem líquida que é o resultado do preço de venda líquido após e 

promoções de vendas menos o custo de produção. O eixo horizontal apresenta o custo para 

servir dos clientes, incluindo os custos relacionados a pedidos somados a despesas de 

marketing, técnicas, de vendas e administrativas específicas ao suporte ao cliente, calculadas 

pelo método ABC.    

 

Clientes que aparecem acima da linha diagonal podem ser lucrativos de diversas formas, pois 

suas margens compensam o custo para servir incorrido, e devem ser protegidos e 

desenvolvidos. Por outro lado, os clientes no quadrante de alto custo para servir e margem 

baixa são os que representam maiores desafios. Um cliente como o Wal-Mart, segundo os 

Clientes com alto custo para servir Clientes com baixo custo para servir

Pedidos de produtos customizados ou especiais Pedidos de produtos padrão

Pedidos de pequenas quantidades Pedidos de grandes quantidades

Demanda incerta Demanda previsível

Entrega especializada Entrega padrão

Necessidades de distribuição variáveis Necessidades de distribuição constantes

Processamento manual Processamento eletrônico

Grande necessidade de suporte pré-vendas (marketing,  

técnico, recursos de vendas)
Baixa necessidade de suporte pré-vendas (pedidos e preços 
padrão)

Grande necessidade de suporte pós-vendas (instalações, 
treinamento, garantias, serviços locais)

Sem necessidade de suporte pós-vendas

Necessidade de manutenção de estoque na empresa Reposição contínua

Prazo de pagamento longo (alto saldo de contas a pagar) Pagamentos à vista
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autores, estaria localizado no canto inferior esquerdo da curva, pois apresenta o 

comportamento de exigência de elevados descontos e custo para servir baixo.  

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos tipos de clientes 
FONTE: Adaptado de SHAPIRO et al. apud  KAPLAN; COOPER,1998, p.212 

 

Elevado custo para servir também pode representar elevada lucratividade. Clientes que 

demandam maior nível de complexidade nos serviços podem remunerar o custo superior e 

ainda serem mais rentáveis que os demais. 

 

Kaplan e Cooper (1998, p.211) destacam que essa visão de rentabilidade em função do custo 

para servir “[...] é uma alternativa ao alerta de Porter em relação a não tentar custo baixo 

simultaneamente à diferenciação de produtos.” Através da análise do custo para servir a 

empresa pode buscar ser lucrativa em todos os tipos de clientes, de baixo custo ou de elevada 

diferenciação.      

 

Inicialmente, segundo Cooper e Kaplan (1998, p.344), deve-se buscar uma melhoria de 

desempenho nos processos operacionais identificados como críticos. Em seguida, uma lista de 

atividades geradoras de custos para servir pode indicar o que causa esse padrão. Como 

exemplo, citam: falta de previsibilidade de demanda e constantes mudanças, elevada 
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freqüência de entregas, produtos especializados, logística não padronizada com especificações 

de entrega, e grande demanda de pessoal técnico e de vendas. 

 

Os autores ressaltam que, numa visão de cadeia de valor, a empresa poderia compartilhar as 

informações com o cliente buscando equilibrar os serviços oferecidos com a remuneração 

obtida. Caso contrário, a empresa deveria buscar reavaliar unilateralmente sua política 

comercial ou até mesmo considerar o encerramento das atividades com os clientes 

deficitários. 

 

Vários casos são citados pelos autores, como os da Procter & Gamble, Pillsbury, Wal Mart, 

onde a mensuração dos diversos custos de atendimento aos clientes permitiu ajustes nos 

relacionamentos com os clientes, bem como substanciais acréscimos de vendas e de 

lucratividade.  

 

Após a apresentação da revisão de literatura que indica o método e a utilidade do custo para 

servir, o presente trabalho propõe uma conceituação com base nos autores citados 

anteriormente, especialmente Kaplan e Cooper (1998, p.211) e O’Guin (1991, p.51). 

Considera-se custo para servir, o custo dos serviços oferecidos ao cliente apurado pelo 

modelo de custeio baseado em atividades. Os serviços estão associados à comercialização, 

distribuição, pesquisa e desenvolvimento, publicidade e quaisquer outros que sejam de 

suporte ao cliente. 

 

 

4.2 Dispersão de Lucratividade 

 

Uma característica muito comum é encontrada ao se analisar a lucratividade dos clientes. Ao 

ser elaborada uma análise da lucratividade acumulada versus o número de clientes, 

usualmente verifica-se a denominada “curva da baleia” (KAPLAN; NARAYANAN, 2001, 

p.4) ilustrada no Gráfico 2.  

 

Esta curva indica que 20% dos clientes mais lucrativos podem gerar de 150 a 300% do total 

dos lucros e que 10% dos clientes menos rentáveis erodem a margem de 50 a 200%.  
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Gráfico 2 - Curva de Lucratividade por n° de clientes 
FONTE : Adaptado de KAPLAN; NARAYANAN, 2001, p.4 

 

Vale destacar que vários autores, entre eles Christopher (1997, p.42) e Gebert (1996, p.23), 

apontam como usual as discrepâncias de lucratividade e relevância dos clientes. Christopher 

(1997, p.42), ao descrever o comportamento típico da distribuição de lucratividade por 

cliente, afirma que existe a tendência de seguir a Lei de Pareto, da proporção 80/20. Segundo 

o autor, poucos colaboram com a maior parte da lucratividade e muitos colaboram com 

pequena parcela do resultado, alguns eventualmente proporcionam contribuição negativa. 

 

 

4.3 Estudo Kaplan 

 

É apresentado a seguir o caso da Kanthal, publicado inicialmente por Kaplan e Cooper (1998, 

p.201) e posteriormente por Kaplan e Narayanan (2001, p.6), como ilustrativo de como a 

melhoria na informação de custos pode modificar o relacionamento com os clientes através de 

ações direcionadas de preços, de variedade de produtos, prazos de entrega, arranjos de 

distribuição e pagamentos. 

 

A Kanthal é uma empresa sueca de fiação para sistema de calefação. Suas despesas com 

vendas e administrativas apresentavam um crescimento constante e representavam 34% das 

despesas totais, motivo de preocupação da administração. O diagnóstico da alta gerência 

apontava, como fatores básicos, para o aumento na demanda por pessoal indireto e de apoio, o 
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que provocou a crescente importância dessas despesas: 1) menor representatividade da força 

de trabalho direta pelas melhorias na produtividade e maior automação e 2) aumento das 

despesas com vendas e administrativas em função da maior complexidade dos processos 

administrativos. Após uma análise das despesas administrativas, verificaram que o 

comportamento dos custos relacionados aos clientes, principais agentes causadores das 

despesas em questão, poderia ser identificado através de uma simples expansão do seu atual 

sistema de custos. Com a inclusão de dois novos geradores de custos - número de pedidos e 

número de pedidos não-estocados – poder-se-ia melhorar a qualidade da informação e 

capturar grande parte do comportamento dos custos dos clientes.  

 

O primeiro gerador de custos representava as despesas associadas a qualquer cliente, como 

definição de preços, programação de entregas, geração de faturas e cobrança. O segundo 

gerador de custos relativo aos pedidos não-estocados era relevante, pois a empresa contava 

com 15.000 produtos e operava na regra 20-80, onde 20% de seus produtos representavam 

80% das vendas sendo regularmente fabricados e estocados. Os pedidos dos 20% restantes 

das vendas, que englobavam 80% do número de produtos, tinham maior chance de estar sem 

estoque. Assim, desencadeavam uma ordem de serviço especial para atender a solicitação. 

Através do novo gerador de custo de pedidos não-estocados, as vendas sem estoque passaram 

a apresentar um custo adicional do pedido de materiais e da programação de produção. 

 

Após a estimativa de taxas dos geradores de custos das duas atividades, associadas aos 

clientes geradores delas, chegou-se ao seguinte cálculo de lucratividade de um pedido de um 

produto não estocado. 

 

 

O cálculo revela que pedidos pequenos de itens não estocados, ao custo de processamento de  

2.000 coroas, só seriam rentáveis se estivessem acompanhados de pedidos de itens estocados. 

em
coroas suecas

Preço de Venda 10.000
Custos de Fabricação e Venda proporcionais ao volume 5.600
Margem sobre os custos relacionados ao volume 4.400
Custo do Pedido 1.000
Custo de Fabricação do Item não-estocado 2.000
Lucro Operacional 1.400
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No caso de grandes pedidos de itens não-estocados, o custo do processamento de 2.000 coroas 

seria irrelevante para a rentabilidade da venda. 

 

A partir dessa informação, a empresa atribuiu a cada cliente os valores relativos a seus custos. 

Numa análise de lucratividade por cliente, conforme o Gráfico 3, observa-se que poucos 

clientes são extremamente lucrativos, muitos geram pouco lucro ou estão no ponto de 

equilíbrio, e alguns geram prejuízo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Lucratividade por cliente na Kanthal 
FONTE: KAPLAN; COOPER, 1998, p.203 

 

Na análise da lucratividade acumulada por cliente, demonstrada no Gráfico 4, encontrou-se 

uma curva familiar, chamada de “curva da baleia”, onde 20% dos clientes mais lucrativos 

geravam 225% do total de lucros. Enquanto que 70% dos clientes estavam no ponto de 

equilíbrio e 10% geravam um prejuízo de 125% do total de lucros. 

Uma das grandes surpresas para a gerência da Kanthal foi identificar que dois de seus clientes 

menos lucrativos correspondiam aos maiores volumes da empresa. Conclui-se que, de fato, 

apenas grandes clientes teriam poder de gerar tamanho prejuízo para a empresa, pois bastava 

uma atuação deturpada, que o prejuízo se potencializaria. 
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Gráfico 4 - Lucratividade por cliente na Kanthal 
FONTE: KAPLAN; COOPER, 1998, p.204 

 

Kaplan e Cooper (1998, p.203) ressaltam que outras análises têm levado a conclusões 

semelhantes, em que os grandes clientes tendem a ser os mais lucrativos ou os menos 

lucrativos, não sendo esperada uma classificação média em termos de lucratividade.  

 

As ações desencadeadas em seguida pela empresa foram as de identificar as fontes geradoras 

de prejuízo dos grandes clientes, buscando manter seu relacionamento, mas em bases mais 

lucrativas.  

 

No caso do cliente 200, o terceiro maior em importância para a Kanthal, usava a empresa 

como fornecedor de reserva. O fornecedor principal do cliente 200 recusava os pedidos de 

volumes reduzidos de produtos especiais, que eram repassados para a Kanthal. Assim, o 

concorrente capturava os pedidos maiores e de produtos padrão, mantendo sua eficiência de 

custos. Com a nova visão de custos, a Kanthal ofereceu uma nova estrutura de descontos e 

acréscimos que permitisse a garantia de lucratividade para todas as faixas de pedidos. Nos 

anos seguintes, o cliente passou a figurar entre os mais lucrativos, especialmente em função 

da redução do número de pedidos e variedade de produtos.  

 

O prejuízo gerado pelo cliente 199 era em função do elevado número de pequenos pedidos. O 

cliente sofria fortes pressões de custo de concorrentes globais e havia adotado o just-in-time. 

Uma vez que a Kanthal compreendeu a natureza do problema, optou por presentear o cliente 
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com um terminal de computador diretamente conectado ao seu sistema de informações. Desta 

forma, o cliente poderia acompanhar on-line seus pedidos, previsão de entregas e cronograma 

de produção da Kanthal. A negociação de preços passou a ser feita antecipadamente, e os 

pedidos e pagamentos colocados diretamente pelo cliente nessa nova modalidade de 

comunicação. A solução encontrada permitiu uma importante mudança na forma de execução 

das atividades e redução dos recursos consumidos. 

 

Segundo os autores, a Kanthal usou o ABM Operacional com o cliente 199, com a redução 

dos recursos consumidos em cada atividade, embora mantida a quantidade de execuções, ou 

pedidos do cliente. No caso do cliente 200, foi utilizado o ABM estratégico, pois reduziu o 

número de atividades a serem executadas. 

 

O caso Kanthal ilustra como uma visão clara do comportamento e do tipo de demanda dos 

clientes pode influenciar na alocação de recursos de apoio para a empresa e no 

direcionamento das negociações.  

 

 

4.4 Estudo Braithwaite e Samakh 

 

Em outro exemplo, Braithwaite e Samakh (1998, p.70) também consideram que, através do 

custo para servir, podem-se encontrar novas abordagens para promover mudanças para um 

patamar mais competitivo. Denominam como direcionadores para mudanças (drivers for 

change) questões como custo da variedade, administração dos canais dos clientes, objetivos 

de serviços aos clientes, estrutura de fornecimento da empresa, política comercial e de preços, 

e ênfase nos custos funcionais e a remuneração de pessoal. 

 

Numa empresa com uma variedade de produtos que contribuam para o resultado do negócio 

de forma distinta, os sistemas tradicionais de apuração de custos não permitem uma correta 

análise do desempenho individual, identificando o custo da variedade. Segundo Braithwaite e 

Samakh (1998, p.70), aspectos relativos ao número de trocas na linha de produção e custos de 

pedidos e administração são exemplos de informações de custos não disponíveis, mas 

relevantes para a apuração do resultado do produto ou serviço. Apenas a visão da margem de 

contribuição não permite a identificação desses aspectos relevantes e diferenciadores. 
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Sobre a administração dos canais, Braithwaite e Samakh (1998, p.71) destacam que todo 

negócio tem clientes grandes e pequenos. Através do conceito de administração de canais de 

clientes, a empresa busca lidar com clientes que formam grupos de comportamento 

semelhante. Os autores evidenciam que é difícil um negócio atender diversos canais 

simultaneamente, todos com o menor custo e de forma compatível com as necessidades do 

mercado.  

 

Através do custo para servir, é possível identificar-se a rentabilidade de cada canal e ajustar a 

política comercial ou, até mesmo, decidir não atender diretamente alguns canais de clientes. 

Os autores citam o exemplo dos distribuidores que passaram a fazer parte da cadeia de 

suprimentos das grandes empresas que decidem não mais atender diretamente o pequeno 

cliente. 

 

Segundo Braithwaite e Samakh (1998, p.72), recentemente tem havido uma grande 

preocupação em medir o nível de atendimento aos clientes. Como exemplo, pode-se citar o 

indicador OTIF (On Time In Full), que representa a porcentagem do pedido inicial que foi 

atendida tanto em conteúdo como no tempo determinado. Neste contexto, os clientes devem 

ser segmentados por níveis de atendimento, determinando uma plataforma para a cadeia de 

suprimentos, bem como tornando possível a apuração dos custos específicos de cada serviço. 

Dessa forma, a negociação passaria a ser feita com base nos custos para servir de cada nível 

de atendimento, estabelecendo inclusive, valores de pedido mínimo. 

 

Os autores indicam que, numa situação dessas, haveria outras implicações como: (a) 

necessidade de trabalhar com diversas cadeias de suprimentos para atender os variados níveis 

de serviço e de “tolerância” estabelecidos; (b) discussão das necessidades do comprador com 

base nos custos é uma forma de institucionalizar a relação fornecedor-comprador; e 

principalmente (c) a necessidade de a empresa de conhecer seus custos em cada cadeia de 

suprimentos e seus direcionadores. 

 

Sobre a estrutura de fornecimento da empresa, a plataforma operacional onde estará 

funcionando a cadeia de suprimentos irá depender do tipo de serviço oferecido. Segundo os 

autores, a empresa que tem uma flexibilidade dos tipos de demandas de seus clientes deverá 

ter uma dinâmica cadeia de suprimentos que, de forma ilustrativa, podemos ver na Figura 9. 
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Assim, a visão dos custos deve atender esta necessidade, permitindo análise e comparações 

entre as diversas cadeias que até, eventualmente, conduzam ao compartilhamento de 

operações com outras empresas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Cadeia de Suprimentos por tipos de pedidos e serviços 

FONTE: Adaptado de BRAITHWAITE; SAMAKH, 1998, p.74. 
 

Braithwaite e Samakh (1998, p.73) destacam outro tema chave que pode sofrer a influência da 

abordagem do custo para servir, a formação da política comercial e de preços. No presente 

estudo, consideraremos a política comercial como sendo composta da política de preços 

(descontos, bonificações, prazo de pagamento do cliente, etc.) relativa ao faturamento, num 

dado período, e do conjunto de serviços oferecidos ao cliente, muitas vezes dissociados 

diretamente dos volumes faturados no período (verbas para ações no ponto de venda, 

condições para devoluções de produtos vencidos, promotores e repositores, prazo e freqüência 

de entrega, etc.).  Segundo os autores, o preço e as condições de comercialização refletem o 

posicionamento da empresa em relação ao mercado.  

 

Outro tema chave para promover mudanças na cadeia de suprimentos, destacado pelos 

autores, é o grau em que as empresas valorizam a visão funcional. Esta visão funcional 

reforça a arquitetura organizacional estabelecida. A mudança na forma de identificar os custos 

provoca novas medidas de performance e remuneração dos funcionários. Este alinhamento da 

remuneração com as metas dos funcionários na cadeia de suprimentos é fundamental para 

garantir o alcance dos objetivos de desempenho esperados pela empresa. A área contábil 

precisa de novas ferramentas para esta tarefa. Na visão dos autores, o ideal é trabalhar num 

nível de detalhe de custos suficiente para elaborar as políticas de remuneração. Os autores 
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consideram que nem sempre a implantação completa de um sistema de identificação de custos 

como o ABC é adequada para o propósito da empresa. Destacam que o custo de manter e o 

tempo necessário para desenvolver e ajustar o sistema pode não compensar o nível de detalhe 

que venha a se obter. Esta afirmação também foi encontrada em outros autores, especialmente 

aqui mencionados, como Kaplan e Cooper (1998, p.198).  

 

Vale ressaltar que esta abordagem é também semelhante, em alguns aspectos, ao conceito de 

direcionadores de custos de execução definidos por Shank e Govindarajan (1997, p.21), 

apresentados em tópico anterior.  

 

No Quadro 4, Braithwaite e Samakh (1998, p.79) indicam as tradicionais fontes de 

informação para a construção do custo para servir, embora sempre ressaltem que cada 

empresa deve ter em conta seus aspectos particulares. 

 

Copacino (1999, p.33), a exemplo de outros autores já mencionados, compartilha dessa visão 

particular a cada empresa, na qual até mesmo uma análise simples do custo para servir 

possibilita importantes achados sobre o que torna um produto, um cliente ou um canal 

rentável. 

 
Um exemplo de utilização do método custo para servir é apresentado por Braithwaite e 

Samakh (1998, p.77), baseado em sua experiência numa empresa chamada HiTech, do setor 

de produtos eletrônicos de consumo. 

 

Destacam, os autores, que o custo para servir se trata menos de uma metodologia com 

procedimentos rigorosos, e mais de uma abordagem que poderá variar o nível de sofisticação 

da aplicação. As ferramentas analíticas são construídas de acordo com as características 

particulares da empresa e os aspectos de maior relevância. No exemplo dos autores, o foco 

está no detalhe dos canais dos clientes de uma família de produtos. 
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Quadro 4 - Fontes de dados para análise do custo para servir 

Fonte de Dados Comentários

Arquivo de dados dos produtos
incluindo grupos de produtos, custos de produção e 

características físicas (unidades/palet, kg/unidade,...)

Arquivo de dados dos clientes
incluindo informações dos clientes, canal a que pertencem, 

localização geográfica

Arquivo de dados dos fornecedores incluindo localização geográfica e tempo de entrega por produto

Arquivo de dados de locais de distribuição
incluindo localização geográfica e lista de produtos manuseados 
em cada local

Dados de vendas por transação (normalmente de um período 

de 3 a 6 meses)

incluindo número do pedido, resumo de carga, código do 

produto, quantidade pedida e quantidade entregue, local de 
faturamento, cliente destinatário

Dados de vendas acumulados por semana do período de um 
ano

para entender a sazonalidade e demandas de capacidade dos 
locais de distribuição e seus fretes.

Dados de estoques (de um período representativo)
incluindo códigos de produto, número de unidades em estoque, 

por local de distribuição
Custos operacionais, incluindo administrativos (oriundos dos 

registros contábeis)

Custos fixos

incluindo aluguéis, taxas (ex. eletricidade, manutenção, água...), 

salários indiretos e encargos (incluindo seguro social, 
contribuições, carro da empresa), adicionais por tipo de 
recurso ( ex. correio, telefone) 

Custos Financeiros
incluindo depreciação de edifícios, depreciação de 
computadores, custo de capital por manutenção de estoques, 

obsolescência por produto)

Custos Variáveis
incluindo salários diretos brutos, custo dos ajustes de 
equipamentos e depreciação)

Custos de Distribuição (base registros contábeis)
Custos Fixos incluindo salários indiretos brutos e adicionais por recurso

Custos Financeiros incluindo depreciação de caminhões
Custos Variáveis incluindo salário bruto de motoristas, combustível

Custos de Terceiros (oriundos de contratos com terceiros)

Taxas de Armazenagem
incluindo recursos humanos, custos por palet por semana, 
administração

Taxas de Transporte incluindo custo por palet por semana

Restrições de Capacidade capacidade máxima para produção/armazenagem/distribuição
 

FONTE: Adaptado de BRAITHWAITE; SAMAKH, 1998, p. 79. 
 

 Através da metodologia ABC, os autores apuraram os custos da empresa por grupo de 

produtos. Os custos foram associados às atividades usando um direcionador para cada 

atividade. As atividades e seus direcionadores usados no  exemplo  estão  descritos  no 

Quadro 5. 

 

Um aspecto importante do processo de apuração do custo para servir é a conciliação dos 

resultados com os custos por função dos negócios. Segundo os autores, isto assegura a 

validade do modelo. 
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Quadro 5 - Direcionadores de custos por atividade 

Atividade Direcionadores de Custo

Administração e Gerenciamento de pedidos Pedidos ou Linhas de pedidos

Transporte primário Volume, roteiro e freqüência

Armazenagem Unidade e tipo de manuseio

Custos de financiamento de estoques Capital próprio e impostos

Obsolescência Capital próprio e ciclo de vida do produto

Distribuição direta Volume e freqüência

Distribuição Local Tamanho do pedido e fracionamento
 

FONTE: BRAITHWAITE; SAMAKH, 1998, p. 81. 

 

Os clientes foram classificados em quatro canais: distribuidores, grandes contas, varejistas e 

OEM´s (Original Equipment Manufactures). Na Tabela 2, encontramos a participação na 

margem bruta. 

 

Tabela 2 - HiTECH - Composição da Margem Bruta por produto e canal 

Total        ($m) Distribuidores Grandes Contas Varejo OEM´s

100% 48% 15% 18% 19%

$m 1254 602 188 226 238
Produtos por canal (%)
Acessórios 12% 46% 12% 13% 29%
Periféricos 35% 58% 19% 10% 13%
Monitores 18% 24% 11% 35% 30%
Processadores 35% 51% 14% 19% 16%
Produtos por canal ($m)
Acessórios 151 69 18 20 44
Periféricos 439 255 83 44 57
Monitores 226 54 25 79 68
Processadores 438 224 61 83 70  

FONTE: BRAITHWAITE; SAMAKH, 1998, p. 80. 

 

No exemplo dos autores, feita a mensuração dos custos através dos direcionadores descritos 

anteriormente, temos o impacto do custo para servir calculado e da erosão na margem por 

canal e família de produtos na Tabela 3. 
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Tabela 3 - HiTECH - Custos e Erosão de Margem por Produtos e Canal de Distribuição 

Total        ($m) Distribuidores Grandes Contas Varejo OEM´s

Custo de Servir 
Acessórios 3,6 1,8 0,5 0,5 0,7
Periféricos 14,5 8,6 3,1 1,5 1,2
Monitores 35,2 9,2 4,7 13,8 7,4
Processadores 6,8 3,6 1,1 1,4 0,7
Total 60,0 23,2 9,4 17,3 10,2
CTS / Margem (%)
Acessórios 2,4% 2,6% 2,9% 2,6% 1,7%
Periféricos 3,3% 3,4% 3,8% 3,5% 2,2%
Monitores 15,6% 17,0% 18,7% 17,5% 11,0%
Processadores 1,5% 1,6% 1,8% 1,7% 1,0%
Total 4,8% 3,9% 5,0% 7,6% 4,3%  

FONTE: BRAITHWAITE; SAMAKH, 1998, p. 82. 

 

Através desse exemplo, nota-se que a análise do custo para servir permite identificar as 

diferenças nos custos de cada cadeia de suprimentos. Neste caso, a linha de Monitores e o 

canal de varejo merecem atenção no desenvolvimento de seus negócios, visando não 

comprometer a rentabilidade. 

 

Segundo Braithwaite e Samakh (1998, p.83), o modelo de custo para servir rapidamente 

demonstrou a rentabilidade relativa dos canais, e orientou decisões comerciais relevantes 

sobre suas expectativas de resultado e ênfase mercadológica para o futuro, promovendo um 

verdadeiro exercício de rebalanceamento. 

 

 

4.5 Outros estudos 

 

A utilização do custo para servir como forma de gerenciar os canais de vendas também é 

apresentada no estudo elaborado por Gebert (1996, p.22) sobre a empresa americana VLSI 

Tecnology, Inc.  

 

Os principais achados fizeram com que a empresa modificasse: 

 

• O atendimento aos pequenos clientes, passando de direto para indireto através de 

distribuidores, dada a constatação do elevado custo para servir; 

• A forma de preenchimento de pedidos por parte dos vendedores, reduzindo o tempo 

dedicado pela equipe nas atividades administrativas; 
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• A alocação dos investimentos em pequenos clientes, para grandes clientes que, na sua 

análise, eram os mais rentáveis. 

 

Com abordagens e escopo distinto, vale mencionar outro exemplo de estudo que demonstra a 

relevância dos resultados da mensuração do custo para servir para a melhoria de eficiência na 

cadeia de suprimentos. Estudo elaborado pela consultoria McKinsey (2002), com empresas 

relacionadas ao mercado editorial americano em 2001, apontou como razões para o 

incremento na eficiência: 

 

• Aumento da estabilidade das margens do distribuidor ao garantir que os custos 

verdadeiros para o atendimento estão cobertos, considerando volumes de vendas e 

serviços de promoção e distribuição; 

• A empresa tem melhores informações financeiras para tomar decisões sobre a 

distribuição de seus produtos, através de dados mais específicos sobre os custos de cada 

tipo de serviço (fee-for-service plan),  

• Aumento da capacidade de decidir sobre investimentos em promoção loja a loja do 

cliente.  

 

Por outro lado, no mesmo estudo, McKinsey reconhece que o custo para servir é a opção de 

sistema “mais radical” e que existem três obstáculos propostos para serem superados na sua 

implantação. O primeiro é o fato de os distribuidores e editores terem que concordar e acordar 

que custo para servir é a melhor opção e trabalhar juntos. Outro obstáculo é o fato de o varejo 

ser comprador de grandes volumes. Este tipo de cliente costuma ter mais de um fornecedor 

por loja, o que pode demandar um plano de contingência. Como última dificuldade apontada 

no estudo, a flexibilidade do atacadista. Os atacadistas devem ter a capacidade de adaptar seus 

serviços, bem como ajustar seus novos custos por atividade. 

 

Conclui-se que o custo para servir mensurado pelo custeio baseado em atividades tem a 

flexibilidade inerente ao método de apuração, pois permite o foco nos processos relevantes 

para o atendimento ao cliente, e tem a utilidade que a empresa se propuser a buscar. Seu 

sucesso estará associado à forma e complexidade de implementação, bem como, pelo 

alinhamento de incentivos ao longo da cadeia de valor.   
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5 ESTUDO DE CASO 

 

 

O estudo de caso ora apresentado foi elaborado com dados reais obtidos numa indústria de 

alimentos com atuação em todo o território nacional.  

 

A utilização de dados reais para aplicação da mensuração do custo para servir é considerada 

relevante para a pesquisa, pois permite estabelecer uma relação direta com a teoria e 

identificar as dificuldades no processo de coleta e tratamento dos dados.  

 

A empresa autorizou a elaboração da pesquisa na condição de que não fosse mencionada sua 

identificação, bem como a de seus clientes. Os argumentos dados pela companhia para a 

confidencialidade estão relacionados ao fato de as informações tratarem de questões 

estratégicas de rentabilidade nas negociações com seus clientes, bem como demonstrarem 

uma estrutura de custos internos que não lhe convém divulgar. Entretanto, como entende a 

importância do estudo em termos acadêmicos, aceitou colaborar de forma confidencial. 

 

A empresa estudada foi fundada na década de 1910 e no ano de 2004 apresentou um 

faturamento bruto de R$ 562 milhões. Sua marca é líder em alguns estados e tem suas vendas 

mais concentradas nas regiões sul e sudeste do Brasil. Possui 2 unidades de produção fora de 

São Paulo, não é produtora de marca própria de clientes ou outras empresas, e atualmente 

conta com 1600 funcionários. As unidades de produção transferem os produtos para diversos 

locais de faturamento regionais.  

 

A estrutura de vendas e promoção está distribuída em 9 gerências regionais que subdividem o 

território brasileiro. Cada regional de vendas controla uma equipe própria de 

promotores/repositores. Estes têm a função de colocar os produtos de todas as linhas da 

empresa nas prateleiras dos clientes, de acordo com o posicionamento que a área de marketing 

determina. Fornecem informações à empresa a respeito de ações da concorrência no ponto de 

venda (PDV), bem como organizam pacotes promocionais diretamente nas lojas dos clientes.  

 

A empresa segmenta seus clientes com base no seu tamanho, seguindo a metodologia AC 

Nielsen (2000, p.34), agrupada, medida pelo número de balcões na saída da loja (check-outs). 

Na visão da empresa, seus clientes classificam-se da seguinte forma: 
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a. Grandes redes de supermercados – redes de auto-serviço com mais de 50 check-outs; 

b. Redes de supermercados – redes de auto-serviço de 10 a 49 check-outs; 

c. Varejo médio – lojas tradicionais e auto-serviços com até 9 check-outs; 

d. Atacados – clientes que, mesmo podendo ter lojas de auto-serviço, não atendem 

diretamente consumidores finais; e 

e. Pequeno Varejo – lojas tradicionais não atendidas diretamente pela empresa, onde as 

vendas ocorrem através de distribuidores ou representantes comissionados. 

 

Dada a impossibilidade de obtenção das informações relativas ao todo da empresa com o 

nível de detalhe necessário à pesquisa, foi feita a coleta de uma amostra de conveniência, não 

probabilística. A conveniência reside no fato de ter sido selecionada uma amostra que 

representasse uma micro-área de atuação da empresa, com o maior grau de independência na 

estrutura de custos (vendas, promoção, logística), mas onde estes mesmos custos fossem 

relevantes em sua composição de resultado.  

 

 

5.1 Características da amostra estudada 

 

O estudo de caso utilizou o faturamento ocorrido no período de janeiro a junho de 2005, para 

todos os clientes diretos do estado de São Paulo. As justificativas específicas para a definição 

desta amostra foram diversas.  

 

Inicialmente, a escolha de uma área geográfica de atendimento exclusivo de uma estrutura de 

vendas, promoção e com faturamento por único depósito, proporcionaria um maior controle e 

validação do estudo pela menor complexidade logística e comercial.  

 

Outra justificativa foi o fato de o estado de São Paulo representar um campo fértil para o 

estudo do custo de servir, pois apresenta maior diversidade no atendimento e negociação 

comercial. Fatores como a elevada freqüência de entregas, entregas com “janela” de horário 

demandando planejamento específico por parte da empresa, serviço de promotores/repositores 

nas lojas, compra de maior variedade de produtos e maior complexidade da negociação, com 

definições a respeito de verba para ações no ponto de venda, verba para redução de 
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devoluções, descontos e prazos diferenciados, entre outros, foram aspectos considerados 

diferenciadores na mensuração do custo para servir.  

 

Como justificativa final das características da amostra escolhida, levou-se em conta a 

utilização dos clientes considerados venda direta, pois são os que utilizam os serviços 

medidos no estudo. Assim, o faturamento a clientes com vendas comissionadas não faz parte 

da amostra. 

 

O período de janeiro a junho de 2005 foi escolhido pelo fato de a empresa desde janeiro estar 

utilizando a mesma tabela de preços, variando os tipos de descontos. Os valores apresentados 

no estudo significam as médias do período. As devoluções de produtos foram deduzidas dos 

faturamentos de cada mês, mas o frete de retorno foi considerado como incremento no custo 

para servir do cliente. 

 

A amostra representa um faturamento equivalente a 14% do total nacional obtido pela 

empresa no mesmo período, através de 313 unidades básicas de produtos (Stock Keeping Unit 

– SKU), agrupados em linhas de produtos: achocolatados, leites, iogurtes e sobremesas. No 

Gráfico 5, podemos observar a variedade de produtos oferecida em cada linha. Destacam-se 

os iogurtes com maior amplitude de portfolio versus os achocolatados com a menor. Verifica-

se que a companhia atua com uma complexidade distinta entre as famílias de produtos.  

 

Vale destacar que a empresa conta com dois tipos básicos de transporte e armazenagem, frio 

(iogurtes e sobremesas) e seco (leites e achocolatados). No caso da amostra em estudo, ambos 

são faturados do mesmo depósito. 

 

Total de SKU´s = 313

Leite

16%

Achocolatados

4%

Iogurtes

63%

Sobremesas

17%

 

Gráfico 5 - Participação no total de SKU´s 
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A representatividade das famílias de produtos na operação é demonstrada no Gráfico 6, onde 

podemos verificar a importância das linhas de leite e iogurtes. A linha leite é considerada pela 

empresa como uma “quase commodity”, pois atua num contexto de concorrência acirrada, 

com baixa diferenciação. A companhia tem buscado essa diferenciação através do lançamento 

de produtos com maior valor agregado, por exemplo, leite com ferro, com cálcio e outros. Na 

linha de iogurtes, a distribuição fria tem limitado o acesso de mais concorrentes. No entanto, a 

categoria de iogurtes apresenta internamente produtos de rentabilidade muito variada. A 

margem de contribuição é composta da diferença das receitas de vendas líquidas de impostos, 

deduzidas do custo variável, incluído o frete de transferência da fábrica ao depósito local. 

 

Leite 1.805 2.443 1.002 

Achocolatados 54 122 58 

Iogurtes 901 2.197 1.042 

Sobremesas 89 295 149 

Volume          

(t)

Fat Liq. 

(R$mil)

Margem de 

Contrib.         

(R$mil)

 

Gráfico 6 - Participação das Linhas de Produtos 

 

Ao analisarmos por SKU, os produtos têm importância bem distinta no volume, faturamento e 

margem de contribuição.  

 

No Gráfico 7, verificamos que 20% dos produtos representaram 90% do volume faturado no 

período. Como empresa de produtos de consumo, ela considera importante apresentar um 

portfolio extenso que atenda as demandas de seus clientes e, indiretamente, de seus 

consumidores finais. Conforme mencionado anteriormente, a decisão de oferecer maior ou 

menor amplitude de produtos ou serviços direciona os custos estruturais (SHANK; 

GOVINDARAJAN, 1997, p.22).   
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Gráfico 7 - Número de SKU´s x volume 

 

No Gráfico 8, ao se comparar o número de SKU´s versus o faturamento líquido obtido em 

cada uma, novamente se verifica a elevada concentração em poucos produtos e uma grande 

quantidade de produtos com pequena participação. Observa-se que 20%, ou seja, 63 produtos 

num total de 313, representam 84% do faturamento líquido. Conseqüentemente, a empresa 

tem 16% de seu faturamento vindo do esforço de operacionalizar 250 produtos com pequena 

participação individual. Shank e Govindarajan (1997, p.22) evidenciaram essa complexidade 

como direcionador de custo estrutural, pois se refere à amplitude da linha de produtos 

oferecida aos clientes.  
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Gráfico 8 - Número de SKU´s x faturamento líq. 
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Ao se confrontar a importância de cada unidade de produto no total da margem de 

contribuição, encontra-se que 20% das SKU´s representaram 81% do total da margem, 

conforme demonstrado no Gráfico 9. Numa análise direta, a empresa promove um esforço 

para faturar 80% das SKU´s e obter um benefício de 19% de margem de contribuição 

adicional. Embora não seja escopo deste estudo a eventual relação condicionada do 

faturamento entre as diversas unidades de produto, ou seja, o faturamento de cada uma ser 

dependente do faturamento de outra, cabe uma mensuração da lucratividade dessa 

complexidade.  
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Gráfico 9 - Número de SKU´s x Margem de Contribuição 

 

Para efeito do presente estudo de caso, fica evidenciado que, na amostra estudada, há uma 

relevância de poucos produtos na operação e formação do resultado da empresa, bem como 

uma complexidade em função de um portfolio extenso e variado entre as famílias de produtos.  

 

A amostra estudada contou com 355 clientes distribuídos nos segmentos demonstrados no 

Gráfico 10. Nota-se uma clara importância das grandes redes na operação da empresa, 

contando com 70% do faturamento e 72% da margem de contribuição.  
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Gráfico 10 - Participação dos segmentos de clientes 

 

Ao se analisar de forma independente do canal a que pertence, pode-se claramente verificar a 

elevada concentração das vendas em poucos clientes. 

 

Numa visão da relevância dos clientes pelo volume comprado, demonstrado no Gráfico 11,  

verifica-se que 21% deles representaram 80% do volume faturado no período. Denota-se uma 

elevada concentração da operação da empresa em poucos clientes e pode-se inferir que o 

segmento mais representativo desses maiores clientes é o das grandes redes de 

supermercados.  
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Gráfico 11 - N° de clientes x volume faturado 

 

Em n° de clientes: 
Grandes redes = 229
Redes               = 34 
Varejo Médio    = 75 
Atacados          = 17 
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No Gráfico 12, ao se confrontar a participação de cada cliente no faturamento líquido da 

empresa, a mesma concentração é verificada. Encontra-se que 29% dos clientes representaram 

80% do faturamento do período. Pode-se inferir que a discrepante relevância dos clientes na 

operação da empresa deve se refletir nas condições das negociações, conseqüentemente, nos 

custos de atendimento de cada cliente.  
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Gráfico 12 - N° de clientes x faturamento líquido 

 

No Gráfico 13, encontra-se que 31% dos clientes representaram 80% da margem de 

contribuição do período. Em termos de disparidade da relevância dos clientes, destaca-se que 

o maior cliente representou 19%, enquanto que 82 clientes (23% do total) representaram 

menos que 0,05% da margem de contribuição total. Apenas um cliente apresentou margem de 

contribuição negativa, que representou 0,0017% do valor total. 

 

Gebert (1996, p.22) menciona ser muito comum encontrar aproximadamente 30% dos clientes 

ativos com nenhuma participação no resultado, seja por serem prospectivos ou por estarem 

acima da linha de corte (abaixo o resultado é negativo). No entanto, na sua visão, para se 

analisar a rentabilidade dos clientes, os custos devem ser apurados em função do volume de 

vendas, dos preços e do consumo de serviços de atendimento. Assim, a empresa, ao 

considerar apenas uma visão de margem de contribuição, não consegue identificar a 

rentabilidade após os custos para servir.   
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Curva ABC - Margem de Contribuição
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Gráfico 13 - N° de clientes x margem de contribuição 

 

As informações coletadas indicam que a empresa apresenta uma complexidade de operação 

em função do número de produtos e clientes, distribuídos de forma assimétrica em relação à 

sua relevância e rentabilidade. Neste cenário, a qualidade das informações que permitam 

identificar as diferenças entre cada objeto de custo, produto ou cliente, torna-se vital para o 

gerenciamento de tamanha diversidade. Esta característica oferece um campo de estudo 

conveniente para a aplicação da mensuração do custo para servir. 

 

 

5.2 Metodologia aplicada 

 

Para a mensuração do custo para servir da empresa no estudo de caso seguiu-se a metodologia 

de custeio baseado em atividades conforme proposto no referencial teórico, com algumas 

adaptações.  

 

Inicialmente foram identificadas as atividades relevantes necessárias ao processo de produção 

dos serviços aos clientes.  

As Figuras 10 e 11 ilustram o fluxo de venda e o de promoção, respectivamente, considerados 

os principais processos determinantes do nível de atendimento aos clientes. 
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Figura 10 - Macro Fluxo – Venda 
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Figura 11 - Macro fluxo - promoção 
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Para a mensuração do custo para servir, foram criadas bases de dados iniciais com as 

informações sempre abertas por cliente e unidade de produto, conforme descrito a seguir: 

 

� Clientes: 

� Cadastro – código, razão social, endereço e canal. 

� Faturamento – volumes em kg e valores em reais descontados à vista pela taxa do 

Certificado de Depósito Interbancário – CDI, considerado o prazo da nota fiscal, por 

SKU faturada, devolvida ou bonificada em produto. 

� Verbas de marketing no Ponto de Venda (PDV) – valores definidos em contratos anuais, 

que incluem basicamente: tablóides, verbas para o PDV, bonificações em dinheiro e 

pontos extras nas lojas. 

� Promoção e Vendas – plano de visitas para cada atividade com detalhes sobre 

freqüência e duração do serviço. 

� Notas fiscais – número de notas fiscais emitidas. 

 

� Produtos: 

� Cadastro – código, descrição e família do produto. 

� Custo variável – valores em reais por quilo por SKU, incluindo frete de transferência da 

fábrica de origem para o depósito de onde será feito o faturamento. Não foi utilizado o 

custo de produção da metodologia ABC em função de restrições conceituais descritas 

anteriormente com respeito à distribuição dos custos indiretos industriais.  

 

Com base nessas informações, foi criado um banco de dados inicial dos clientes abertos por 

SKU com dados até a margem de contribuição.   

 

A seguir foram incorporadas as informações relativas aos itens de gastos indiretos mais 

relevantes na estrutura da empresa em função dos processos estudados e descritos a seguir. 

 

O Quadro 6 demonstra os cost drivers utilizados para a mensuração de cada atividade 

considerada no custo para servir a ser calculado para a empresa. A 1a Alocação se refere à 

primeira acumulação da informação de custo da atividade. A 2a. Alocação recebe a 

informação da 1a Alocação, completando a mensuração do custo da atividade de forma a 

sempre permitir uma visão por cliente e por linha de produto. 
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Quadro 6 - Direcionadores de Custos por Atividade 

Atividade
Direcionadores de 

Custo
Fonte da Informação 1a. Alocação 2a. Alocação

Distribuição Local
Fracionamento e 

ociosidade da Carga
Valor pago por resumo 

de carga
Custo por SKU de 

cada resumo de carga
Acumulação dos 
SKUs por cliente

Armazenagem
Peso e tipo de 

manuseio

Custos fixos por tipo 
de depósito e volume 

manuseado.

Custo por quilo de 
linha de produto, 

diferenciando frio e 
seco.

Acumulação do custo 
por produto aos 

clientes

Faturamento
Número de Notas 
Fiscais emitidas

Custos fixos por local 
de faturamento e 
número de NF´s 

emitidas

Custo por cliente com 
base no número de 

NF´s emitidas 

Acumulação por linha 
de produto com base 
no volume faturado 

por cliente.

Vendas
Freqüência e tipo de 
visita dos vendedores

Plano de Visitas de 
Vendas e Custos Fixos 

por Regional de 
Vendas

Custo por cliente

Acumulação por linha 
de produto com base 
no volume faturado 

por cliente.

Promoção
Freqüência e tipo de 
visita dos promotores

Plano de Visitas e 
Custos Fixos por 
Coordenação de 

Promoção

Custo por cliente

Acumulação por linha 
de produto com base 
no volume faturado 

por cliente.

Verba de MKT no PDV Contratos comerciais

Valores pagos ou 
comprometidos 

constantes dos custos 
fixos de MKT por 

cliente

Valores por cliente

Acumulação por linha 
de produto com base 

nos contratos 
comerciais

Cobrança Número de Boletos
Custos Fixos da Área 
de Cobrança e número 

de boletos emitidos

Custo por cliente com 
base no número de 
boletos emitidos 

Acumulação por linha 
de produto com base 
no volume faturado 

por cliente.
 

 

De forma comentada, os direcionadores de custo das atividades foram mensurados e alocados 

aos clientes e produtos conforme os procedimentos detalhados a seguir: 

 

� Distribuição Local - valor cobrado em cada resumo de carga, dividido pelo peso bruto 

de cada SKU transportada, depois alocado às linhas de produtos e clientes pelo número 

das notas fiscais. O peso bruto permite ajustar as diferenças entre os produtos com 

embalagens muito distintas (ex. embalagem de vidro versus embalagem plástica). Desta 
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forma, o custo do frete do produto recebe a ociosidade e fracionamento reais da 

formação de carga.  

� Armazenagem - Custo do armazém que atende a região da amostra, separado em frio e 

seco, dividido pela movimentação em paletes. A diferenciação no custo do manuseio por 

linha de produtos foi conseguida pela diferença de quantidade de produto e peso líquido 

médio dos paletes de cada tipo de produto.  

� Faturamento - Custo da estrutura fixa envolvida na atividade de emissão de notas fiscais, 

dividido pelo número de notas fiscais emitidas. O custo unitário por nota fiscal foi 

alocado por cliente pela numeração.   

� Vendas - A partir do custo da regional de vendas e seu rol de pessoal envolvido na 

atividade de vender, identificou-se o custo por hora disponível. Com base no plano de 

visitas de vendas semanais por cliente, obteve-se o número de horas mensais e foram 

alocados os custos por cliente.   

� Promoção - De forma análoga ao cálculo da atividade de vendas. Foi encontrado o custo 

em reais por hora de promoção com base nas horas disponíveis de promotores e alocado 

a cada cliente com base na freqüência e duração de visitas indicada no plano de 

promoção. 

� Verbas de Marketing  no Ponto de Venda - valores, na maioria dos casos, relativos a 

contratos anuais celebrados com os clientes e geralmente controlados por linha de 

produtos. Os valores contratuais relativos a percentuais do faturamento (ex. 

“fidelidade”) não fazem parte destas despesas, sendo considerados como descontos e 

abatimentos das vendas antes da formação do faturamento líquido. 

� Cobrança -  Custo da emissão de boletos alocados aos clientes pelo número das notas 

fiscais emitidas. 

 

 

5.3 Resultados obtidos 

 

De forma ilustrativa e geral, o custo para servir da empresa estudada apresenta a composição 

demonstrada na Figura 12. Destaca-se a relevante participação (49%) das despesas de 

marketing no custo para servir total. Isto se deve ao fato da elevada concentração de vendas, 

comentada anteriormente, no segmento de grandes redes de supermercados, onde a prática de 

celebração de contratos anuais, com verbas para ações no ponto de venda é própria deste tipo 

de cliente. Os demais itens que compõem o custo para servir, embora não relevantes 
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isoladamente, são mais difíceis de ser diferenciados entre os clientes. Ou seja, a empresa 

dispunha de boas informações sobre o detalhe do uso da verba de marketing por cliente, mas 

era incapaz, por exemplo, de saber o custo na complexidade do atendimento diário de um 

promotor.  
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Figura 12 - Composição e participação do custo para servir no faturamento líquido 

 

O presente estudo utiliza a comparação com o faturamento líquido como forma de atenuar as 

diferenças relevantes de valores absolutos entre os clientes. Entretanto, como mencionado 

adiante no tópico das dificuldades encontradas, conceitualmente o mais correto seria a 

comparação com um único preço de lista para cada produto, que representaria o valor sem 

nenhuma concessão ao cliente. Assim, diversos clientes poderiam ser comparados com um 

único parâmetro de preço, permitindo inclusive maior facilidade para a elaboração da política 

comercial. 

 

Mais detalhadamente, os resultados obtidos após os procedimentos indicados na metodologia 

estão demonstrados numa visão por canal e família de produtos na Tabela 4, sempre 

lembrando que se trata de valores mensais médios relativos ao período de jan/jun-2005 da 

amostra descrita. 

 

A margem de servir representa a margem de contribuição deduzida do custo para servir. 
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Tabela 4 - Visão dos Canais por família de produtos 

R$ Atacados
Grandes 

Redes

Redes de 

Supermercados
Varejo Médio Total

Faturamento Líq. 401.910 3.553.279 339.978 762.257 5.057.423

Achocolatados 10.693 88.355 6.597 16.351 121.995

Iogurtes 143.168 1.432.018 211.029 411.178 2.197.392

Leite 213.712 1.881.889 86.047 261.643 2.443.291

Sobremesas 34.336 151.018 36.306 73.085 294.745

Margem de Contribuição 177.871 1.621.624 144.197 306.597 2.250.289

Achocolatados 5.057 42.170 3.171 7.158 57.556

Iogurtes 67.648 718.729 89.183 166.160 1.041.720

Leite 89.704 776.547 34.890 101.160 1.002.302

Sobremesas 15.462 84.177 16.953 32.118 148.710

Custo de Servir 34.197 1.378.065 135.342 295.146 1.842.750

Achocolatados 764 27.198 2.721 5.921 36.604

Iogurtes 12.521 645.003 89.085 167.493 914.102

Leite 18.195 642.328 30.195 92.821 783.539

Sobremesas 2.717 63.536 13.341 28.911 108.505

Margem de Servir 143.674 243.559 8.855 11.451 407.539

Achocolatados 4.294 14.971 450 1.237 20.952

Iogurtes 55.127 73.726 98 (1.333) 127.618

Leite 71.509 134.219 4.695 8.339 218.763
Sobremesas 12.744 20.642 3.612 3.208 40.206

% Faturamento Líq. Atacados
Grandes 

Redes

Redes de 

Supermercados
Varejo Médio Total

Margem de Contribuição 44,3% 45,6% 42,4% 40,2% 44,5%

Achocolatados 47,3% 47,7% 48,1% 43,8% 47,2%

Iogurtes 47,3% 50,2% 42,3% 40,4% 47,4%

Leite 42,0% 41,3% 40,5% 38,7% 41,0%

Sobremesas 45,0% 55,7% 46,7% 43,9% 50,5%

Custo de Servir 8,5% 38,8% 39,8% 38,7% 36,4%

Achocolatados 7,1% 30,8% 41,2% 36,2% 30,0%

Iogurtes 8,7% 45,0% 42,2% 40,7% 41,6%

Leite 8,5% 34,1% 35,1% 35,5% 32,1%

Sobremesas 7,9% 42,1% 36,7% 39,6% 36,8%

Margem de Servir 35,7% 6,9% 2,6% 1,5% 8,1%

Achocolatados 40,2% 16,9% 6,8% 7,6% 17,2%

Iogurtes 38,5% 5,1% 0,0% -0,3% 5,8%

Leite 33,5% 7,1% 5,5% 3,2% 9,0%
Sobremesas 37,1% 13,7% 9,9% 4,4% 13,6%  

 

Partiu-se de uma margem de contribuição apurada que apresentou um percentual sobre o 

faturamento líquido na faixa de 40% a 46% na média dos canais. Ao utilizarmos a 

mensuração do custo para servir, foi possível identificar grandes diferenças e erosão de 

rentabilidade.  

 

O menor custo para servir do canal Atacados proporcionou a maior margem de servir 

percentual, indicando um potencial a ser explorado. Por outro lado, os canais de Redes de 
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Supermercados e Varejo Médio apresentaram margem de servir de aproximadamente 3% e 

2%, sendo que, na linha de iogurtes, as margens estiveram próximas de 0%. Se for 

considerado que o custo para servir somado desses dois canais com menor margem de servir 

representa 23% do custo para servir total, vale uma reflexão sobre a potencialidade de 

melhorias na rentabilidade versus redirecionar os recursos disponíveis dos serviços para áreas 

de maior potencial de lucratividade.   

 

A Tabela 5 mostra os componentes do custo para servir de cada segmento de clientes através 

de diversas unidades de comparação. Vale lembrar que essa tabela representa o agrupamento 

das informações obtidas e mensuradas por cliente. Fica bem evidenciada a diferença na 

composição do custo para servir de cada grupo, permitindo uma análise mais detalhada que 

suporta uma gestão mais focada.  

 

Nos Atacados, embora o valor do frete de distribuição apresente-se elevado (53%) em relação 

ao total de seu custo de atendimento, nota-se que é um reflexo do reduzido valor das demais 

atividades. Confirmamos isso ao verificarmos o valor de R$ 77/tonelada, muito inferior aos 

demais canais. Ainda no canal Atacados, as despesas com Vendas são representativas em 

função da manutenção das visitas, embora as vendas estejam num baixo patamar. Segundo a 

empresa, tem-se buscado não participar de “leilões” no Atacado no final do mês para atingir 

as vendas projetadas. 

 

Nas Grandes Redes, a complexidade dos serviços se reflete nos valores elevados de cada 

componente. Vale destacar a importância do gerenciamento das verbas de marketing, 

principal item do custo para servir. Diversas ações são solicitadas pelo próprio cliente do 

canal Grandes Redes, especialmente em momentos de inaugurações e aniversários de lojas. A 

empresa tem dificuldade nas negociações dos contratos anuais com as Grandes Redes, mas 

ainda não encontrou canais alternativos que permitam escoar seus produtos em grande 

quantidade e possibilitem a redução da grande dependência desse canal.  

 

Os demais canais de varejo, Redes de Supermercados e Varejo Médio, embora em valores 

menores, têm uma composição do custo para servir semelhante, com elevada participação das 

verbas para o PDV, fretes elevados por grande fracionamento das cargas e serviço de 

promoção relevante.  
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Tabela 5 - Composição do CTS por tipo de clientes 

Atacados
Grandes 

Redes

Redes de 

Supermercados
Varejo Médio Total

Custo de Servir (R$) 34.197 1.378.065 135.342 295.146 1.842.750

Frete de Distribuição 18.122 310.231 31.404 71.384 431.141

Armazenagem 8.041 69.970 7.044 15.351 100.406

Faturamento 1.435 13.442 2.428 5.175 22.480

Cobrança 620 5.804 1.048 2.235 9.706

Promoção 0 204.789 15.130 26.446 246.365

Vendas 5.979 84.953 14.143 26.298 131.372
Verba de Marketing 0 688.877 64.145 148.257 901.280

Custo de Servir (% CTS) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frete de Distribuição 53,0% 22,5% 23,2% 24,2% 23,4%

Armazenagem 23,5% 5,1% 5,2% 5,2% 5,4%

Faturamento 4,2% 1,0% 1,8% 1,8% 1,2%

Cobrança 1,8% 0,4% 0,8% 0,8% 0,5%

Promoção 0,0% 14,9% 11,2% 9,0% 13,4%

Vendas 17,5% 6,2% 10,4% 8,9% 7,1%
Verba de Marketing 0,0% 50,0% 47,4% 50,2% 48,9%

Custo de Servir (% FL) 8,5% 38,8% 39,8% 38,7% 36,4%

Frete de Distribuição 4,5% 8,7% 9,2% 9,4% 8,5%

Armazenagem 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 2,0%

Faturamento 0,4% 0,4% 0,7% 0,7% 0,4%

Cobrança 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%

Promoção 0,0% 5,8% 4,5% 3,5% 4,9%

Vendas 1,5% 2,4% 4,2% 3,4% 2,6%
Verba de Marketing 0,0% 19,4% 18,9% 19,4% 17,8%

Custo de Servir (R$/t) 145 670 812 756 647

Frete de Distribuição 77 151 188 183 151

Armazenagem 34 34 42 39 35

Faturamento 6 7 15 13 8

Cobrança 3 3 6 6 3

Promoção 0 100 91 68 86

Vendas 25 41 85 67 46
Verba de Marketing 0 335 385 380 316  

 

Observa-se que a mensuração do custo para servir permite evidenciar a rentabilidade por 

cliente, identificando aqueles que demandam ajustes em sua política comercial e nível de 

serviços, bem como aqueles que merecem atenção para explorar sua potencialidade, dada a 

sua elevada rentabilidade. 

 

Numa análise por cliente da participação dos clientes na formação da margem de servir, 

obtém-se o Gráfico 14. Observa-se o grande espaço existente para melhora de lucratividade 

na empresa, visto que 80% da margem de servir provém apenas de uma pequena parcela de 

6% dos clientes (21 clientes).  
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Gráfico 14 - Margem de servir x n° de clientes 

 

O comportamento desta curva é semelhante ao encontrado (“curva da baleia”) nos estudos de 

Kaplan e Cooper (1998, p.178), Kaplan e Narayanan (2001, p.4) e Gebert (1996, p. 22), 

mencionados anteriormente neste trabalho. Verifica-se uma elevada concentração de 

lucratividade em poucos clientes, onde 20% representam 118% da margem de servir.  

 

Gebert (1996, p.23) destaca que, na maioria das organizações, é comum um pequeno grupo de 

clientes produzir grandes lucros enquanto subsidia perdas com outros pequenos ou exigentes 

compradores. Entretanto, a mensuração da rentabilidade permite o gerenciamento consciente 

dos clientes rentáveis ou não. 

 

Ao se analisar a dispersão da lucratividade dos clientes através do Gráfico 15, confrontando a 

margem de servir versus o custo para servir, em % do faturamento líquido, pode-se verificar a 

grande quantidade de clientes com margem de servir negativa.  

 

De fato, com 48% dos clientes, a empresa obteria uma margem de servir de 133%, o que 

demonstra a relevância da análise e necessidade de ajuste das negociações com a maioria dos 

clientes da empresa.  

 



 93

Pode-se considerar que as perspectivas do gerenciamento baseado na atividade mencionadas 

por Kaplan e Cooper (1998, p.153), operacional e estratégico,  são aplicáveis na empresa. A 

primeira, através da obtenção dos mesmos resultados com custos menores, com a busca da 

melhoria da eficiência e redução de recursos necessários à execução das atividades, por 

exemplo, ao reavaliar a utilização de promotores compartilhados com outras empresas. A 

segunda perspectiva, ao reavaliar a exigência das atividades que proporcionam serviços não 

remunerados a contento, por exemplo a maior freqüência de entregas. 
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Gráfico 15 - Margem de Servir x custo para servir - em % do faturamento líquido 

 

 

5.4 Avaliação elaborada pela empresa com os resultados obtidos 

 

Depois de obtidos os resultados na mensuração do custo para servir, foram levados e 

submetidos à avaliação do corpo gerencial da empresa, com o intuito de validar e verificar 

quais medidas eram identificadas como as que deveriam ser tomadas.  

 

Na avaliação dos gestores, a grande surpresa esteve por conta da magnitude das diferenças 

entre os clientes. Intuitivamente consideravam que os clientes apresentavam lucratividade 
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muito variada, mas desconheciam a magnitude das diferenças, pois não dispunham de 

informações até esse nível de detalhe. 

 

Tendo em conta a acirrada concorrência e poder de negociação dos clientes, antes de definir 

políticas que permitissem melhor rentabilidade para os clientes negativos, consideraram que 

deveriam ser reavaliados os custos de cada processo, buscando reduzi-los. Através dos custos 

identificados de cada atividade e do índice de capacidade disponível, poderia ser desenvolvida 

uma racionalização do uso de recursos, seja pela redução de seu custo (ex. terceirização de 

promotores), seja pelo estabelecimento de parcerias (ex. distribuição compartilhada com 

outras empresas). 

 

Sobre o grupo dos clientes negativos, a gerência considerou que deveriam ser divididos em 

dois grupos básicos. Os que têm grande representatividade no resultado e são 

estrategicamente importantes, merecendo um plano detalhado para cada caso, para os quais as 

ineficiências poderiam ser identificadas e planos de incentivo poderiam ser desenvolvidos. 

Por ex: automação de pedidos e compartilhamento de informações de estoque. 

 

No grupo dos clientes negativos menores, a empresa considerou que a execução de uma 

política comercial mais específica, na qual, por exemplo, a freqüência de entregas ou o 

número de visitas de promotores fossem componentes do preço, permitiria um ajuste básico 

no processo. Caso, ainda assim, alguns pequenos clientes permanecessem negativos, seria 

avaliada a possibilidade de transferi-los para os representantes. Cada caso seria estudado antes 

da decisão de excluí-los de sua carteira. A empresa, dada a elevada concentração de vendas 

em grandes clientes, receava aumentar sua dependência ao reduzir esses menores clientes 

negativos. 

 

Outro aspecto importante destacado pelos gestores foi a necessidade de um alinhamento de 

toda a empresa para o alcance dessas melhorias nos processos e lucratividade, sob uma visão 

do custo para servir. Neste aspecto, acreditam que seria fundamental uma redefinição de 

metas para a política de remuneração de vendas, promoção, logística e corpo gerencial. 

 

De forma resumida, a empresa considerou que a mensuração do custo para servir 

proporcionou maiores subsídios para a elaboração de uma política comercial mais específica 
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por grupo de clientes, facilitando as negociações e, através de incentivos e metas, permitiria 

um maior alinhamento dos participantes de sua cadeia de valor. 

 

 

5.5 Dificuldades encontradas 

 

A empresa não possui uma base de dados única que integre informações contábeis dos 

clientes, fretes e custos industriais. Nota-se um esforço em melhorar este aspecto, pois 

contratou recentemente uma empresa que irá consolidá-las em uma única plataforma, quando 

se acredita que serão possíveis diversas visões das informações integradas. 

 

Uma restrição já mencionada anteriormente diz respeito ao fato de não ter sido possível a 

obtenção dos preços de lista por SKU para o faturamento correspondente utilizado no estudo. 

Os preços de lista seriam um melhor parâmetro se comparados ao faturamento líquido 

utilizado no trabalho, pois representariam uma referência única e comparável para qualquer 

cliente e a condição sem nenhuma concessão.   

 

Para a obtenção dos custos de armazenagem, foi encontrada dificuldade de obtenção e 

tratamento de dados para cálculo do custo de armazenagem no nível de SKU, o que poderia 

demonstrar as diferenças de manuseio e conseqüentemente de custos. A mesma dificuldade 

foi encontrada na obtenção de número de notas fiscais e boletos por SKU e cliente, o que 

permitiria uma melhor mensuração dos custos de faturamento e cobrança. 

 

Outra limitação encontrada foi a impossibilidade de obtenção de histórico de níveis de 

estoques por SKU, o que permitiria uma estimativa de custo financeiro detalhado e cálculo de 

capacidade utilizada.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo constatou que o custo para servir forneceu informações mais específicas e 

detalhadas dos clientes, de forma a melhorar seu gerenciamento. Através do estudo de caso, 

pôde-se constatar que, numa empresa com diversidade de produtos e serviços, a informação 

do custo para servir pode ser vital para estabelecer a alocação de recursos aos clientes. Numa 

visão mais ampla, da cadeia de suprimentos, as informações de custos voltadas à mensuração 

dos processos relativos ao atendimento dos clientes são fundamentais na busca de otimização 

e eficiência da relação da empresa com seus parceiros.    

 

Confirmou-se a suposição básica da pesquisa de que haveria um relevante incremento na 

qualidade da informação, promovendo uma gestão dos clientes mais direcionada e rentável 

em relação ao resultado calculado por sistemas de custos tradicionais, especialmente através 

de margem de contribuição. Os resultados encontrados na margem de servir, onde 52% dos 

clientes apresentaram margem negativa, por si só, já foram relevantes, mas se confrontados 

com apenas um cliente negativo na visão de margem de contribuição, reforçam a evidência de 

melhora na informação.  De forma complementar, a composição do custo para servir por 

atividade auxilia na definição de planos específicos de ajustes de lucratividade. As 

discrepâncias na rentabilidade e composição das atividades encontradas justificam o uso da 

informação como forma de proceder ajustes na política de atendimento. Assim, conclui-se que 

foi atingido o objetivo principal de verificar se o uso do conceito de custo para servir melhora 

a informação para o gerenciamento dos clientes.  

 

O objetivo secundário de fornecer uma abordagem conceitual, ou seja, o que é?, foi alcançado 

ao se apresentar as principais referências teóricas e práticas consolidadas sobre o conceito de 

custo para servir, que permitiram o desenvolvimento do estudo de caso.  

 

Acredita-se que o objetivo secundário de demonstrar como fazer? foi alcançado através da 

pesquisa bibliográfica e do estudo de caso. A pesquisa encontrou o ABC como o único 

método de mensuração do custo dos processos relativos ao atendimento aos clientes, 

especialmente pela possibilidade de tratar de forma distinta os recursos disponíveis e os 

recursos utilizados. O estudo de caso de uma indústria de alimentos permitiu apontar as etapas 
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e informações necessárias para a mensuração do custo para servir dos seus clientes, bem como 

as maiores dificuldades encontradas na obtenção dos dados.  

 

Pode-se concluir que o custo para servir mensurado pelo custeio baseado em atividades tem a 

flexibilidade inerente ao método, permitindo o foco nos processos relevantes para o 

atendimento ao cliente, e a utilidade que a empresa se propuser a buscar. Seu sucesso estará 

associado à forma e complexidade de implementação, bem como, pelo alinhamento de 

incentivos ao longo da cadeia de valor.   

 

Como sugestões para pesquisas futuras, recomenda-se a busca no aprimoramento dos aspectos 

financeiros, como níveis de estoques e insolvência dos clientes. Adicionalmente, a 

possibilidade de desenvolver um estudo de caso na totalidade de uma empresa, e não apenas 

uma amostra, permitiria novas abordagens de estudo, como sobre as conciliações contábeis 

entre informações gerenciais e externas. 
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APÊNDICE 

Detalhe do Banco de Dados Agrupado por Cliente 

Cód Cli Volume (kg)
Fat Liq. 

Impostos (R$) 
a vista

MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÂ

O (R$)

Custo de Servir       
(R$)

MARGEM DE 
SERVIR        

(R$)
10786 873.559,80   1.076.880,15 437.087,34        (294.487,82) 142.599,51

982 7.114,00       58.260,66 36.086,07          (17.653,73) 18.432,35
1157 19.079,40     56.180,34 29.061,95          (15.594,61) 13.467,35

945 26.304,00     53.340,06 26.910,66          (14.179,04) 12.731,62
773 29.689,44     55.787,59 27.867,25          (16.228,82) 11.638,43
947 37.297,16     62.793,00 28.307,97          (16.724,02) 11.583,94
940 46.101,24     75.795,60 32.751,92          (23.715,40) 9.036,52

19102 40.842,21     75.147,31 31.424,27          (23.734,31) 7.689,96
951 34.082,88     51.500,35 21.660,03          (14.611,03) 7.049,00

8549 6.521,04       20.605,04 12.734,36          (6.154,76) 6.579,60
1898 26.374,92     36.693,29 15.909,84          (9.550,73) 6.359,11

962 10.130,16     27.596,10 13.803,70          (7.463,37) 6.340,33
22267 12.271,87     28.680,21 15.173,53          (8.895,67) 6.277,85
33752 8.386,65       24.773,16 13.176,11          (6.919,59) 6.256,52
34479 22.879,92     42.856,36 19.067,40          (12.937,26) 6.130,14

2098 17.512,76     29.361,93 14.353,92          (8.294,16) 6.059,76
34178 17.730,00     29.633,05 14.182,48          (8.176,69) 6.005,79

1470 14.004,92     28.404,63 13.672,05          (7.798,44) 5.873,61
774 46.157,72     79.423,71 34.653,49          (28.819,53) 5.833,96
290 16.288,00     32.491,64 14.615,72          (8.977,75) 5.637,97
960 9.493,02       29.480,89 15.967,84          (10.761,20) 5.206,65

9445 7.353,99       20.274,58 11.028,94          (6.014,15) 5.014,80
479 36.713,52     53.859,12 20.411,19          (15.850,23) 4.560,96

18950 3.866,28       14.066,75 9.039,11            (4.547,11) 4.492,00
1441 16.729,36     27.383,13 12.676,43          (8.197,03) 4.479,40

480 15.808,72     31.280,68 14.003,45          (9.573,24) 4.430,21
35406 3.992,28       13.062,60 8.308,90            (3.911,30) 4.397,60
35307 21.101,74     42.196,20 16.440,78          (12.281,93) 4.158,85
21327 17.908,80     32.652,26 14.098,17          (9.979,40) 4.118,77

502 1.036,80       8.910,40 6.943,43            (2.971,69) 3.971,74
445 32.778,40     46.009,72 17.573,78          (13.638,11) 3.935,67
944 22.216,52     36.989,55 16.161,18          (12.267,03) 3.894,15

1158 14.945,28     23.371,04 10.924,12          (7.193,77) 3.730,35
963 9.026,58       25.524,02 13.906,20          (10.232,96) 3.673,24

9395 8.196,55       21.735,30 10.421,93          (6.810,56) 3.611,37
952 36.325,80     61.943,88 27.224,98          (23.633,90) 3.591,09

1399 15.202,11     22.124,35 9.904,76            (6.355,94) 3.548,82
37893 9.497,92       20.422,99 9.836,94            (6.412,69) 3.424,25

953 13.881,88     25.311,10 11.009,54          (7.604,40) 3.405,14
941 16.623,76     32.950,72 15.650,18          (12.487,51) 3.162,67
831 11.661,80     29.582,41 13.198,90          (10.156,61) 3.042,29

33526 4.050,58       12.278,35 6.989,97            (3.972,00) 3.017,97
31583 19.988,36     49.722,91 20.255,16          (17.460,08) 2.795,08

1342 10.570,00     25.990,93 11.436,84          (8.893,19) 2.543,65
478 12.728,49     16.796,59 7.205,41            (4.682,15) 2.523,25

2231 13.319,67     24.829,93 9.881,80            (7.364,67) 2.517,13
33753 5.812,90       15.681,91 7.624,18            (5.142,69) 2.481,49
20746 3.648,31       10.201,06 5.565,20            (3.084,25) 2.480,96
35405 3.908,24       13.167,69 8.242,39            (5.772,31) 2.470,08

2055 11.745,76     17.917,95 7.367,94            (4.899,96) 2.467,98
16808 2.977,20       9.295,84 5.693,85            (3.229,53) 2.464,31

961 3.984,20       12.024,30 6.140,71            (3.702,80) 2.437,91
1092 7.469,07       15.538,38 7.124,77            (4.740,59) 2.384,18

840 6.588,52       17.662,22 8.723,49            (6.406,41) 2.317,08
1614 17.855,71     25.558,00 9.446,81            (7.171,30) 2.275,51

39413 18.747,07     33.640,19 11.796,28          (9.593,68) 2.202,60
2082 5.269,61       13.421,51 6.605,31            (4.413,91) 2.191,39

838 5.333,76       14.534,21 7.309,90            (5.162,31) 2.147,59
824 5.354,68       12.331,53 6.056,57            (3.919,61) 2.136,96

18024 4.133,96       12.094,07 7.178,16            (5.074,38) 2.103,78
33723 3.326,35       10.512,23 6.415,00            (4.311,70) 2.103,30
23399 6.590,63       18.853,46 9.539,33            (7.475,09) 2.064,24
24970 5.354,74       13.052,41 6.306,31            (4.255,08) 2.051,23
33750 3.518,56       10.208,38 5.492,01            (3.441,51) 2.050,51
26775 8.098,00       23.581,62 12.972,86          (10.952,60) 2.020,25

602 2.696,97       7.782,10 4.523,98            (2.524,01) 1.999,97
292 3.957,04       10.344,50 5.550,84            (3.562,41) 1.988,43

1156 16.277,56     24.475,71 10.625,75          (8.637,94) 1.987,81
427 7.174,35       16.694,87 7.441,94            (5.560,86) 1.881,08
180 16.426,52     35.918,04 13.030,57          (11.160,34) 1.870,24

1499 3.692,29       9.776,50 5.182,75            (3.356,98) 1.825,77
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MARGEM DE 
SERVIR        

(R$)
943 26.333,04     48.223,76 18.831,89          (17.010,36) 1.821,53

1089 3.122,57       7.422,73 4.260,23            (2.443,49) 1.816,74
820 5.494,88       11.616,30 5.549,31            (3.738,03) 1.811,29

20408 2.486,02       7.336,81 4.221,50            (2.520,17) 1.701,34
659 8.260,74       14.104,69 6.253,38            (4.563,78) 1.689,60

33722 3.016,44       8.647,79 4.404,84            (2.722,09) 1.682,75
946 19.450,44     36.188,24 15.928,00          (14.306,91) 1.621,09

1006 3.121,96       8.440,93 4.281,30            (2.761,30) 1.520,00
483 3.718,60       9.049,45 4.230,41            (2.737,55) 1.492,86
839 5.766,36       15.593,94 7.773,45            (6.283,05) 1.490,40

19100 2.899,90       7.507,96 3.943,23            (2.464,01) 1.479,22
948 14.593,36     25.763,43 11.572,05          (10.127,81) 1.444,24
841 7.279,92       18.016,48 8.533,91            (7.116,50) 1.417,42

26929 2.176,08       6.224,06 3.527,27            (2.122,84) 1.404,43
9626 5.134,92       12.176,45 5.378,57            (3.988,73) 1.389,84

22262 3.615,12       9.681,99 4.613,99            (3.350,74) 1.263,25
829 9.469,44       22.513,70 10.195,45          (8.968,32) 1.227,13

1048 29.160,00     34.082,53 12.524,28          (11.367,52) 1.156,76
1100 9.479,72       16.796,47 7.876,50            (6.737,35) 1.139,15

939 16.599,56     27.736,16 12.049,05          (10.933,92) 1.115,13
819 4.338,53       8.528,73 3.767,32            (2.662,82) 1.104,50

10460 6.973,08       17.598,95 7.719,16            (6.668,94) 1.050,22
1935 2.791,21       6.839,60 3.100,55            (2.052,76) 1.047,79

477 6.966,89       14.614,73 6.233,42            (5.186,69) 1.046,72
2348 5.425,50       9.470,69 4.191,57            (3.154,84) 1.036,73

463 1.623,63       4.870,28 2.881,69            (1.865,39) 1.016,30
22265 1.700,80       4.707,06 2.623,16            (1.637,27) 985,88

286 1.879,53       5.398,71 2.972,57            (1.990,36) 982,22
1008 1.481,00       4.478,75 2.701,30            (1.746,07) 955,23
1009 2.587,49       7.246,04 4.105,53            (3.170,59) 934,95

33724 4.051,24       10.675,09 5.003,74            (4.136,61) 867,13
1311 3.034,16       8.122,05 3.754,32            (2.899,21) 855,11
1000 1.438,32       4.160,08 2.417,53            (1.576,35) 841,18
8427 1.242,08       3.592,26 2.153,09            (1.353,74) 799,35

664 3.803,42       7.227,37 3.272,07            (2.487,31) 784,75
440 4.326,14       10.951,09 5.634,36            (4.861,51) 772,86
832 22.863,95     31.593,50 11.947,97          (11.245,51) 702,46
991 1.872,36       4.910,98 2.741,90            (2.108,98) 632,92

36988 2.934,36       8.748,30 4.574,47            (3.948,76) 625,70
983 1.212,12       3.582,92 2.052,71            (1.454,66) 598,05
287 1.104,34       3.428,27 1.979,67            (1.402,66) 577,02

25241 1.132,96       3.262,82 1.929,72            (1.358,89) 570,83
24223 2.375,91       7.143,46 4.276,09            (3.711,06) 565,04
22259 1.397,76       3.781,96 2.153,52            (1.593,27) 560,25

596 1.315,02       3.496,43 1.846,91            (1.291,27) 555,64
21638 4.232,32       9.484,07 3.923,47            (3.372,74) 550,74

758 3.160,40       6.284,09 2.673,69            (2.128,45) 545,24
15002 3.884,36       7.911,05 3.215,36            (2.670,32) 545,03

1480 1.952,41       5.140,47 2.693,98            (2.160,56) 533,42
35309 5.565,28       13.804,10 7.086,06            (6.558,90) 527,16

1323 1.760,23       4.562,16 2.148,23            (1.639,05) 509,19
411 1.993,19       5.290,81 2.559,22            (2.075,74) 483,47

30918 2.795,76       7.639,84 4.193,25            (3.721,62) 471,64
417 3.161,69       6.298,14 2.797,62            (2.327,02) 470,60
994 1.940,00       5.731,13 3.378,06            (2.923,67) 454,38
461 1.103,79       3.028,64 1.745,46            (1.295,50) 449,97
481 1.666,46       3.873,44 1.857,12            (1.410,03) 447,10

37501 1.601,41       4.080,36 1.997,95            (1.553,45) 444,51
390 4.336,60       8.125,95 3.139,56            (2.702,42) 437,14

33228 4.237,68       10.387,22 3.596,65            (3.179,45) 417,19
998 1.300,60       3.624,05 2.019,57            (1.602,81) 416,76
834 3.974,44       10.081,59 4.523,53            (4.125,83) 397,70
280 3.534,62       6.538,75 2.801,02            (2.409,63) 391,38

36098 2.686,97       5.357,02 2.411,67            (2.021,30) 390,37
35516 4.091,00       10.970,79 5.165,43            (4.792,41) 373,02
31251 3.237,92       9.139,71 4.282,46            (3.912,92) 369,54
37954 6.026,64       14.449,13 4.779,75            (4.415,80) 363,95
33719 1.155,20       3.307,30 1.643,58            (1.280,87) 362,71

8391 2.933,12       6.264,35 2.499,60            (2.138,65) 360,95
19096 16.069,52     27.679,01 11.454,28          (11.101,42) 352,86

1003 8.318,68       18.633,99 10.474,22          (10.123,51) 350,71
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33718 1.466,24       3.922,04 1.949,38            (1.603,96) 345,41
22274 871,40          2.621,86 1.582,31            (1.248,85) 333,46

1049 4.275,52       11.052,27 5.256,82            (4.959,09) 297,73
39863 726,40          1.737,70 972,25               (692,73) 279,52

987 807,64          2.266,13 1.281,69            (1.004,03) 277,66
40297 1.990,96       5.467,54 2.684,97            (2.438,41) 246,57
35756 925,68          2.521,84 1.245,49            (999,62) 245,87
33732 1.968,76       5.364,29 2.632,75            (2.392,14) 240,61

942 15.212,96     28.869,29 12.740,80          (12.500,33) 240,47
2154 2.925,68       6.401,42 2.400,35            (2.177,30) 223,05
8425 521,50          1.538,42 898,79               (682,70) 216,10

33866 3.465,65       7.390,12 3.030,65            (2.824,86) 205,79
40056 1.313,19       2.891,77 1.360,37            (1.192,58) 167,79
31007 1.055,52       2.840,79 1.339,54            (1.179,01) 160,53
38529 540,96          1.532,60 848,66               (689,69) 158,97

8554 1.637,16       3.339,95 1.348,19            (1.192,65) 155,54
456 1.089,64       2.984,14 1.482,81            (1.339,45) 143,37

23318 4.009,81       10.787,45 4.688,76            (4.550,45) 138,31
1694 70.265,34     83.413,56 27.984,07          (27.848,20) 135,87
1617 2.729,98       6.402,31 2.590,75            (2.456,80) 133,96

40260 963,04          2.402,25 1.050,53            (919,16) 131,37
1449 972,32          3.026,69 1.697,55            (1.571,17) 126,38

40300 2.236,76       5.786,67 2.761,50            (2.643,92) 117,58
597 781,52          2.183,18 1.180,22            (1.068,90) 111,32
742 2.435,14       5.208,09 1.933,04            (1.823,98) 109,06
416 415,26          1.175,66 682,42               (585,91) 96,51
288 834,60          2.247,50 1.145,85            (1.062,00) 83,86
818 3.112,81       5.675,14 2.317,51            (2.246,85) 70,66

36352 972,88          2.804,05 1.397,80            (1.334,44) 63,36
33721 2.060,12       5.364,21 2.549,10            (2.490,59) 58,51

1479 867,18          2.440,53 1.327,23            (1.278,77) 48,46
30919 444,76          1.167,38 639,49               (592,66) 46,83

1498 938,87          2.500,34 1.261,94            (1.224,09) 37,86
430 1.131,04       2.821,13 1.256,00            (1.221,30) 34,70
958 468,12          1.244,44 656,29               (623,03) 33,26
959 1.107,44       2.880,03 1.368,41            (1.341,74) 26,67

16102 1.398,00       3.771,43 1.821,11            (1.795,06) 26,05
40301 1.752,24       4.872,44 2.454,38            (2.432,11) 22,27
34919 392,40          1.106,61 602,66               (580,68) 21,98

423 927,04          2.165,71 938,34               (928,62) 9,72
33729 1.458,76       4.004,57 2.009,17            (2.003,61) 5,56
24630 753,59          2.109,32 1.108,74            (1.108,49) 0,25

746 2.437,40       4.482,41 1.633,85            (1.651,87) (18,03)
23961 4.454,84       9.681,84 4.898,00            (4.920,76) (22,77)
32290 93,88            126,07 28,40                 (52,80) (24,40)
22121 21.787,68     31.684,16 13.233,89          (13.263,04) (29,15)

436 2.072,40       5.335,18 2.166,54            (2.197,48) (30,95)
34448 1.511,68       4.119,90 2.352,98            (2.394,68) (41,70)
21098 3.725,76       7.467,45 2.813,70            (2.861,46) (47,75)
22269 2.005,04       4.777,78 2.423,58            (2.483,67) (60,09)
40302 1.177,20       3.222,93 1.822,15            (1.882,64) (60,49)
16107 1.413,56       3.777,92 2.104,22            (2.177,96) (73,75)

971 1.821,76       4.813,99 2.630,33            (2.713,87) (83,53)
1042 1.221,55       3.103,28 1.388,00            (1.474,88) (86,88)
1002 856,95          2.302,93 1.206,49            (1.308,41) (101,92)

648 539,08          1.599,54 899,83               (1.008,97) (109,14)
680 1.961,68       3.782,41 1.255,42            (1.365,33) (109,91)

10392 2.850,04       5.226,41 2.007,62            (2.124,60) (116,98)
8421 1.580,08       4.163,38 2.162,20            (2.279,70) (117,50)

40294 1.421,68       3.973,55 2.077,24            (2.207,97) (130,73)
37375 245,16          698,92 367,41               (500,07) (132,66)

8418 761,46          2.103,01 1.167,61            (1.303,01) (135,40)
17415 475,32          1.379,24 750,75               (889,49) (138,74)

429 885,44          2.470,11 1.219,77            (1.359,98) (140,20)
39862 1.429,40       2.967,84 1.268,57            (1.411,34) (142,77)
33218 1.643,72       3.723,16 1.194,99            (1.344,12) (149,13)
15347 4.256,80       8.720,39 3.303,94            (3.466,31) (162,38)
33734 567,36          1.631,07 813,09               (977,46) (164,37)

572 888,40          2.042,47 746,96               (913,40) (166,43)
33720 805,08          2.054,61 914,84               (1.083,97) (169,13)
40305 1.023,60       2.870,77 1.443,91            (1.616,44) (172,53)
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825 587,60          1.692,10 776,30               (953,64) (177,35)

23960 990,96          2.757,84 1.338,83            (1.520,71) (181,88)
21637 683,88          1.327,25 504,14               (686,33) (182,19)

793 1.231,96       2.310,97 739,32               (947,40) (208,08)
990 239,36          668,44 418,31               (631,45) (213,15)

2028 832,56          1.811,88 908,83               (1.125,87) (217,04)
8420 722,92          1.841,91 857,83               (1.076,49) (218,66)

16550 849,00          2.526,73 1.528,09            (1.747,71) (219,62)
40125 768,12          2.053,73 1.002,12            (1.223,51) (221,39)

698 1.617,60       3.252,06 1.196,18            (1.419,15) (222,97)
964 1.080,40       2.923,62 1.633,72            (1.858,18) (224,46)
695 1.271,00       2.347,93 767,21               (1.004,75) (237,53)

14616 1.310,72       2.029,36 851,11               (1.089,56) (238,45)
28273 576,84          1.080,44 345,04               (600,18) (255,14)
16994 4.997,84       12.605,56 5.799,77            (6.058,07) (258,30)
35510 4.178,36       7.744,32 2.683,22            (2.943,30) (260,08)

949 15.386,44     25.096,83 11.230,07          (11.496,13) (266,06)
1693 2.258,68       5.414,48 1.856,05            (2.122,26) (266,21)
1125 712,22          1.614,91 610,98               (882,29) (271,32)

706 1.863,84       3.902,98 1.550,84            (1.829,76) (278,91)
8550 2.587,20       7.710,26 4.395,79            (4.679,36) (283,57)

33736 779,76          2.059,22 1.027,10            (1.312,38) (285,28)
40309 723,44          2.048,86 1.058,68            (1.355,94) (297,26)

754 2.170,68       4.682,24 1.434,02            (1.733,88) (299,85)
899 4.395,44       8.170,22 2.906,18            (3.207,15) (300,97)

23963 306,52          834,97 427,77               (730,67) (302,90)
33725 373,68          953,57 465,70               (770,64) (304,94)
40307 1.681,52       4.333,38 2.170,96            (2.481,99) (311,03)

968 394,88          1.103,33 594,35               (919,84) (325,49)
16988 991,64          2.659,14 1.250,30            (1.590,59) (340,29)

992 1.605,60       4.659,02 2.746,22            (3.087,10) (340,87)
697 2.387,16       4.593,82 1.589,54            (1.932,07) (342,52)

23962 784,44          2.288,38 1.286,27            (1.629,38) (343,11)
16037 476,08          1.337,08 680,44               (1.026,16) (345,72)

957 1.350,24       3.647,83 1.833,08            (2.181,09) (348,00)
33118 1.047,36       3.088,98 1.886,78            (2.237,47) (350,69)

736 1.355,28       2.874,07 670,80               (1.027,06) (356,25)
33229 1.636,64       3.696,28 981,61               (1.340,44) (358,83)

428 6.642,56       12.002,98 3.721,87            (4.081,56) (359,69)
1286 883,52          2.137,81 894,89               (1.256,42) (361,53)

40298 1.090,12       3.121,09 1.602,89            (1.966,47) (363,58)
454 1.105,08       3.254,35 1.835,71            (2.199,42) (363,71)
997 1.049,18       3.088,99 1.815,11            (2.179,51) (364,40)
382 3.186,85       6.248,38 2.070,36            (2.452,02) (381,66)

29413 1.306,08       2.815,05 1.122,93            (1.506,07) (383,14)
37777 2.386,04       3.684,08 956,98               (1.340,15) (383,17)

757 669,92          1.343,72 479,34               (865,86) (386,52)
40293 1.092,12       2.683,45 1.205,31            (1.594,85) (389,54)

458 674,71          1.913,39 1.120,25            (1.519,80) (399,56)
33728 262,92          721,43 374,61               (782,64) (408,03)
22271 356,88          972,61 527,15               (943,28) (416,13)
23554 1.139,04       3.302,65 1.997,81            (2.421,84) (424,03)
11497 1.722,44       4.855,43 2.827,71            (3.270,24) (442,53)

1395 626,72          1.712,29 955,52               (1.404,14) (448,62)
833 7.107,04       16.615,62 7.147,53            (7.602,76) (455,23)
813 1.976,02       4.141,50 1.384,13            (1.845,81) (461,68)

37376 912,24          2.720,21 1.673,56            (2.163,22) (489,66)
900 17.202,92     32.567,63 15.587,83          (16.094,01) (506,18)
988 422,44          1.196,99 661,37               (1.169,82) (508,46)

1007 692,34          2.003,86 1.143,37            (1.652,01) (508,63)
978 486,27          1.332,91 744,82               (1.257,71) (512,89)

33727 533,04          1.427,67 722,22               (1.236,39) (514,17)
966 681,92          1.820,86 925,48               (1.440,25) (514,78)

40308 953,88          2.348,92 1.099,40            (1.616,20) (516,80)
9498 4.210,00       7.893,88 2.556,66            (3.080,06) (523,40)

22266 175,36          484,85 271,21               (797,46) (526,25)
33751 4.765,98       11.866,23 5.769,45            (6.300,69) (531,24)
22264 679,30          1.758,55 934,88               (1.479,12) (544,23)

977 602,00          1.661,43 918,63               (1.465,78) (547,14)
16991 3.284,27       7.223,17 2.350,19            (2.898,71) (548,52)
34419 989,32          2.625,73 1.265,78            (1.825,97) (560,19)
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40306 847,00              2.234,21 1.161,24                (1.727,16) (565,93)

1001 914,32              2.662,12 1.413,85                (1.986,91) (573,06)
8424 656,23              1.695,67 891,43                   (1.466,50) (575,07)
788 2.050,84           4.316,40 983,54                   (1.578,02) (594,48)

1004 553,84              1.630,27 884,65                   (1.479,26) (594,61)
10393 281,85              803,80 471,75                   (1.074,20) (602,44)

950 19.891,12         33.531,80 15.557,24              (16.159,77) (602,53)
31038 266,16              794,81 416,11                   (1.022,47) (606,36)

8412 448,16              1.220,54 709,64                   (1.325,10) (615,46)
40292 532,48              1.377,21 655,76                   (1.273,93) (618,17)
24528 1.297,00           3.560,86 1.870,34                (2.502,55) (632,22)
18200 489,72              1.332,20 643,05                   (1.281,90) (638,86)

989 234,20              656,39 368,50                   (1.008,57) (640,07)
999 692,82              2.080,28 1.223,84                (1.871,23) (647,38)

40303 864,60              2.363,10 1.177,69                (1.833,44) (655,75)
1509 3.603,59           7.110,70 1.659,55                (2.316,62) (657,07)
455 965,36              2.547,73 1.177,60                (1.861,01) (683,41)

8426 983,68              2.683,95 1.376,14                (2.061,13) (684,98)
40296 431,64              1.180,10 628,32                   (1.324,55) (696,24)
36355 590,72              1.739,40 1.059,21                (1.755,49) (696,27)

740 1.641,96           3.575,32 909,19                   (1.606,50) (697,31)
8422 776,76              2.099,45 1.057,40                (1.758,34) (700,94)
976 767,72              1.953,25 982,40                   (1.689,20) (706,80)
973 948,82              2.705,59 1.522,79                (2.232,07) (709,28)
460 719,68              1.989,67 1.200,42                (1.915,94) (715,52)
986 955,36              2.401,92 1.143,03                (1.903,79) (760,76)

1326 1.638,18           3.182,36 859,24                   (1.625,68) (766,44)
16472 153,24              344,59 164,03                   (952,43) (788,41)
40304 737,92              1.912,11 943,05                   (1.738,13) (795,07)

8732 384,92              1.053,30 547,35                   (1.349,53) (802,18)
993 877,51              2.661,34 1.531,59                (2.336,44) (804,85)

8415 1.197,82           3.251,88 1.813,88                (2.622,70) (808,81)
37474 898,20              2.438,84 1.248,25                (2.072,50) (824,25)

980 1.216,86           2.957,94 1.588,21                (2.421,23) (833,03)
8423 325,20              750,48 293,06                   (1.161,83) (868,77)

34469 955,04              2.466,99 1.103,83                (1.990,26) (886,43)
16552 417,12              1.041,24 487,64                   (1.377,63) (889,99)

985 774,68              2.082,67 1.082,03                (1.996,89) (914,85)
17583 1.212,68           1.514,15 (38,86)                    (899,05) (937,90)

1101 25.205,16         43.632,41 21.327,92              (22.267,20) (939,28)
449 5.677,28           13.607,25 6.587,32                (7.555,09) (967,77)

40295 564,40              1.591,49 851,41                   (1.855,13) (1.003,73)
22261 1.680,72           4.272,08 2.148,75                (3.160,49) (1.011,74)
23964 700,64              1.878,95 917,48                   (2.001,75) (1.084,26)
31045 8.424,92           22.675,95 7.966,88                (9.114,10) (1.147,23)
37951 14.620,04         27.372,15 11.067,96              (12.226,58) (1.158,63)
33731 791,40              1.968,54 900,83                   (2.060,64) (1.159,81)

956 2.604,40           7.175,49 3.395,32                (4.575,13) (1.179,82)
8430 1.138,48           2.822,53 1.270,08                (2.455,63) (1.185,55)
8413 313,68              863,94 458,30                   (1.651,96) (1.193,66)
874 1.967,84           4.252,58 1.733,93                (2.982,86) (1.248,93)

1091 963,72              2.852,08 1.624,25                (2.898,13) (1.273,88)
439 14.202,24         24.163,38 11.499,69              (12.783,44) (1.283,74)
816 24.740,80         39.767,66 18.018,69              (19.302,89) (1.284,21)

8572 641,44              1.796,19 893,83                   (2.207,47) (1.313,64)
457 11.105,84         16.968,78 7.478,83                (8.858,78) (1.379,95)
972 572,88              1.591,35 892,48                   (2.288,15) (1.395,67)

23280 299,19              494,76 135,61                   (1.581,68) (1.446,07)
969 792,49              2.198,83 1.233,56                (2.702,31) (1.468,75)

38101 548,24              1.156,08 374,81                   (1.862,62) (1.487,82)
970 459,36              1.126,98 519,02                   (2.077,47) (1.558,45)

35404 2.679,72           7.945,63 4.558,03                (6.286,37) (1.728,34)
17078 8.166,28           20.904,80 7.497,09                (9.236,56) (1.739,47)

9474 1.849,39           3.940,45 1.837,24                (3.792,25) (1.955,00)
15406 8.954,09           20.352,90 5.317,31                (7.314,77) (1.997,46)
36987 13.066,74         27.317,12 11.414,46              (13.538,39) (2.123,93)
31688 11.232,08         22.870,96 5.505,02                (7.726,39) (2.221,37)

1005 1.071,08           2.968,07 1.618,52                (4.197,70) (2.579,18)
19094 12.148,24         20.746,58 5.036,72                (8.394,40) (3.357,68)

1160 13.390,64         18.864,89 8.455,96                (13.118,89) (4.662,93)
1159 12.640,56         15.016,07 5.539,54                (11.319,45) (5.779,90)

2.848.682,70    5.057.423,29      2.250.288,96         (1.841.750,28)      407.542,68     


