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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

 

SOBREIRO, V. A. Uma aplicação de Modelagem Dinâmica de Sistemas e Activity Based 

Costing para mensurar os custos em Manufaturas Celulares. 2007. 158f. Dissertação 
(Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2007. 

 

O objetivo desta dissertação é realizar e comparar a aplicação da Modelagem Dinâmica de 

Sistemas (MDS) e do Activity Based Costing (ABC) para mensurar os custos em Manufatura 

Celular. Nesse sentido, foi realizada uma simulação utilizando os conceitos de MDS para 

obter os custos de produção de quatro produtos, em um ambiente de Manufatura Celular, 

considerando o Método ABC e a comparação desses valores com a técnica de custeio 

tradicional ou absorção. Quanto à metodologia de pesquisa, esse trabalho é de enfoque 

quantitativo no qual o tipo de pesquisa é exploratório sem estabelecimento de hipóteses, 

porém, guiada pelos seus objetivos. Os resultados obtidos demonstram que a aplicação do 

ABC juntamente com a MDS é muito satisfatória quando comparada com a técnica 

tradicional. Finalmente, a aplicação do ABC com a MDS pode ser utilizada eficientemente 

como um método alternativo para custeio em Manufaturas Celulares. 

 
 

Palavras-chave: ABC, MDS, Manufatura Celular. 



 

 



 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

    

SOBREIRO, V. A. An application of System Dynamics Modeling and Activity Based 
Costing to measure the costs in Cellular Manufactures. 2007. 158f. Dissertation (Master 
Degree) - School of Engineering of Sao Carlos, University of Sao Paulo, 2007. 

 

The aim of this dissertation is to apply and to compare the Modeling System Dynamics 

(MDS) and Activity Based Costing (ABC) to measure the costs in Cellular Manufacture. 

Taking this into account, a simulation was accomplished using the concepts of MDS to obtain 

the costs of production of four products, in an environment of Cellular Manufacture, 

considering ABC method and the comparison of those values with the technique of traditional 

costing. As for the research methodology, this dissertation is of quantitative focus in which 

the research type is exploratory without establishment of hypotheses, however guided by their 

objectives. The obtained results demonstrate that the application of ABC together with MDS 

it is very satisfactory when compared with the traditional technique. In conclusion, it can be 

observed that the application of ABC with MDS can be used efficiently as an alternative 

method to costing in Cellular Manufacture. 

 

Key-words: ABC, DMS, Cellular Manufacture. 
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1 1 1 1 –––– INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO    

 

“Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele 
conduz somente até onde os outros foram.” 

Alexandre Graham Bell 

 

1.11.11.11.1    ----    AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

 

Ao observar a literatura e os fóruns especializados na área de contabilidade gerencial 

identifica-se um fato que vem ganhando destaque e se tornando cada vez mais expressivo. 

Esse tema que se sobressai é o sucesso das aplicações dos conceitos e técnicas de gestão 

estratégica de custos nas organizações (IUDICIBUS, 1996; JONES e DUGDALE, 2002). De 

certa forma, após o surgimento do livro Relevance Lost: The rise and fall of management 

accounting de Johnson e Kaplan (1991), a teoria sobre gestão estratégica de custos recebeu 

um impulso considerável, passando a constituir um campo bastante fértil de análise da 

contabilidade gerencial, e propiciando um arcabouço teórico muito profícuo para a própria 

contabilidade.  

Os autores Johnson e Kaplan (1991), ao colocarem em evidência a questão da perda 

da relevância da contabilidade gerencial, destacaram um ponto importante existente em toda a 

teoria sobre gestão estratégica de custos, desde seu surgimento até os presentes dias. Tal 

questão consiste no modo ou maneira de se alocar os custos indiretos da estrutura 

organizacional aos produtos e bens comercializados ou produzidos pela mesma.  

Essa discussão ganha um realce quando todos os processos da organização são 

avaliados por um mecanismo de seleção externo. Como os processos organizacionais não são 

perfeitos, é necessário um mecanismo de seleção externo à firma, a fim de que seja possível a 

prevalência dos procedimentos mais adequados. Esse mecanismo externo avaliador é o 
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mercado1, que, por meio da concorrência, impõe a sobrevivência apenas às formas 

organizacionais mais eficientes (PINHO e VASCONCELLOS, 2003).  

Dentro desse contexto, de acordo com Iudicibus (1996) e Drury e Tayles (2006), em 

um ambiente competitivo ou de concorrência em que, de certa forma, o preço é estabelecido 

pelo mercado, assim, o custo é um fator crucial às organizações, pois à eliminação ou redução 

dos mesmos que não adicionam valor aos produtos proporcionam a lucratividade e 

conseqüentemente a continuidade do empreendimento. Também, e em congruência com esse 

pensamento está a premissa de Porter (1999) de que, conhecer, controlar e reduzir os custos é 

um meio para se obter e sustentar vantagens competitivas. 

 Sob tais condições, o custeio, ou melhor, os sistemas de custeio buscam informar os 

custos dos produtos, contemplando a fixação dos preços e a resposta quanto aos produtos 

rivais e visando à melhor informação possível sobre as necessidades de recursos para aquele 

produto. Embora um excelente sistema não vá, por si só, garantir o sucesso quanto aos 

concorrentes, pois o mesmo depende de produtos que vão ao encontro das necessidades dos 

consumidores, como também, de sistemas eficientes de produção e distribuição desses 

produtos (JOHNSON e KAPLAN, 1991). 

 Para Fázio (1997), os procedimentos contábeis são muito antigos, entretanto, a 

necessidade por informações de custos para fins gerenciais, ou a Contabilidade Gerencial, é 

uma preocupação muito recente que se iniciou nos séculos XIX, e apresentou sua tônica nas 

duas últimas décadas desse mesmo século.  

Segundo Major e Hopper (2005), a Contabilidade Gerencial surgiu nos Estados 

Unidos por volta do século XIX, quando as organizações comerciais passaram a conduzir 

trocas econômicas internamente. Além disso, Johnson e Kaplan (1991) afirmam que os 

                                                 
 
1 Cabe também ressaltar que o mercado auxília na definição de custos em técnicas como o Target Costing. Para 
um estudo mais aprofundado, amplo e detalhado do Target Costing consultar o trabalho de Gopalakrishnan et al. 
(2007). 
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primeiros registros de custos conhecidos, quanto à produção, são referentes às tecelagens de 

algodão, como a Boston Manufacturing Company, em Waltham, Massachusetts, EUA, por 

volta do século XIX. 

Ricardino (2005, p. 243) em seu livro titulado “Contabilidade Gerencial e Societária: 

Origens e desenvolvimento” discorda frontalmente de Johnson e Kaplan quanto ao 

surgimento da Contabilidade Gerencial, pois para esse pesquisador essa ciência já era 

utilizada pelos manors
2 nas antigas propriedades rurais da Inglaterra Medieval como, por 

exemplo, Canterbury e Winchester, desde 1207 conforme destacado através de suas próprias 

palavras: 

 

[...] os conceitos e padrões, que dão suporte à contabilidade gerencial, 
praticada nos moldes atuais, já eram conhecidos e utilizados há pelo menos 
oito séculos, limitados e/ou adaptados às condições econômico-sociais de 
cada época. 

 

Contudo, Ricardino (2005, p. 148) concorda com Johnson e Kaplan (1991) que todas 

as práticas contábeis já estavam desenvolvidas por volta de 1925 conforme muito bem 

apresentado nesse trecho retirado de seu livro: 

 

Johnson e Kaplan, de certa forma, estavam corretos quando afirmam que, 
“em 1925, possivelmente todas as práticas de contabilidade gerencial hoje 
usadas já haviam sido desenvolvidas”. Sem dúvida, grande parte delas já 
havia sido criada, porém não na Revolução Industrial, como os referidos 
autores fazem crer, mas sim em período bem anterior. 

 

No entanto, tais procedimentos para mensuração dos custos vêm sofrendo severas 

críticas visto que não consideram as mudanças substanciais no ambiente cujas organizações 

estão submetidas e, conseqüentemente, a inversão dos padrões de relação entre os custos fixos 

                                                 
 
2 Segundo Ricardino (2005), um manor trata-se de uma unidade política estruturada com o objetivo de governar 
sua população, produzir riquezas e gerar recursos, tanto para o senhor do manor, quanto para o poder central, 
constituído por um rei ou soberano. 
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e os custos variáveis aos produtos, já que a visão primordial desses métodos3 estava voltada 

para a valorização dos estoques e para a legislação contábil vigente. Como resultado de tal 

cenário surgiram novos métodos para determinar os custos entre os quais se destaca o Activity 

Based Costing – ABC. Segundo Corbett (2005), esse procedimento tem como princípio a 

alocação dos custos utilizando várias bases de rateio referidas e não necessariamente ao 

volume. Assim, conforme Jones e Dugdale (2002), para aplicação desse método é de absoluta 

necessidade, primeiramente, substituir a ação de estimar por alocar os custos. 

Na opinião de Drury e Tayles (2006) as pesquisas em custeio, considerando o Método 

ABC, apresentam a tendência de focar principalmente nas seguintes áreas: (a) relacionamento 

empírico entre o ABC e os dados; (b) utilização de níveis para as informações; (c) aplicações 

em negócios; (d) problemas na aplicação e execução do mesmo nas organizações; e (e) 

identificação de fatores que favoreçam o sucesso ou o fracasso da implementação.  

Conforme Armstrong (2002), o ABC não se desenvolveu isoladamente, mas em 

conjunto com as complexas reações produtivistas sobre o pensamento gerencial, que tiveram 

como gênesis o movimento intelectual ocorrido em Harvard Business School por volta de 

1980. Desde então, muitos profissionais e acadêmicos têm buscado utilizar o ABC para 

melhor prover o processo decisório com informações importantes. 

 

                                                 
 
3 O emprego da palavra método é realizado, conforme indica Martins (2003), no sentido que custeio significa 
método de apropriação de custos. 
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1.21.21.21.2    ---- Contextualização Contextualização Contextualização Contextualização    

 

Para que ocorra esse progresso nos sistemas de custeio, há necessidade de uma 

aproximação com os demais procedimentos oriundos de outras áreas do conhecimento 

visando contornar todas as complexidades existentes no ambiente organizacional. Além disso, 

atualmente, existem quatros limitações importantes nos sistemas de custeio utilizados, 

principalmente, nas manufaturas (LERE, 2001):  

 

• Os sistemas de custeio foram desenvolvidos em uma época em que o custo direto 

representava 80% dos custos totais e os custos indiretos 20%; assim, o rateio desses 

custos indiretos não provocava grandes distorções (JOHNSON e KAPLAN, 1991);  

• O foco da apuração de informações para decisões gerenciais são os custos diretos, por 

conseguinte, o mesmo tende a apresentar apenas benefícios relativos às mudanças nos 

processos caso exista redução nos custos diretos;  

• Não existe o fornecimento de meios ou modos para mensurar os custos referentes às 

atividades não produtivas; e  

• Apresentam em geral o ideal de que a fábrica é uma entidade isolada da organização e 

dessa maneira as mesmas devam oferecer indicadores para sinalizar os impactos das 

mudanças na organização. 

 

Essas limitações apresentadas por Lere (2001) são congruentes com os estudos 

realizados por Nakagawa (1991, p. 15), um dos principais expoentes do meio acadêmico 

brasileiro no que tange a Gestão Estratégica de Custos, porque para ele: 

 

[...] o que se tem constatado é que esta verdadeira revolução na organização 
das empresas, através da utilização de tecnologias avançadas de produção, 
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tem encontrado forte obstáculo, que tem inviabilizado o seu sucesso 
continuado. Muitas empresas, na verdade, ainda se utilizam de sistemas de 
custeio e de controle gerencial, que foram desenvolvidos há muitas décadas 
atrás para um ambiente competitivo, drasticamente diverso do que se 
observa na atualidade. 

 

Assim, diante da competição atual no mundo globalizado, as corporações são 

obrigadas a quebrar a inércia do comodismo e investirem em diferentes alternativas para 

todos os seus aspectos como, por exemplo, as práticas de mensuração de custos, para então 

acompanhar o rápido e contínuo processo de mudança que envolve o mundo dos negócios, 

pois conforme revelado pela pesquisa de Relvas (2003, p. 1): 

 

As práticas de mensuração de custos foram questionadas em decorrência do 
surgimento de demandas por uma melhor compreensão dos atributos e 
características dos processos e atividades, bem como por informações mais 
fidedignas sobre as relações entre inputs e outputs. A atenção voltou-se para 
a compreensão do significado dessas relações, visando a reduzir as 
incertezas e orientar o processo decisório. 

 

Tais considerações ressaltam a importância da formulação de estratégias que garantam 

não só a sobrevivência da empresa em um ambiente volátil e competitivo, mas a 

sobrevivência com vantagem sobre os concorrentes. Assim, posto que as práticas de 

mensuração de custos se tornaram um imperativo para a sobrevivência das organizações, cabe 

aos gestores e acadêmicos verificarem as possibilidades da aplicação do ABC também nas 

Manufaturas Celulares. 

Para aplicação do sistema ABC escolheu-se a Manufatura Celular como ambiente, 

pois os métodos baseados no conceito de Manufatura Celular constituem uma resposta 

eficiente para o setor metal-mecânico destinado à produção em lotes pequenos e médios 

(RIBEIRO e MEGUELATI, 2002). Além disso, essa escolha facilita a execução da 

dissertação, visto que, de acordo com Eco (2006), quando mais se restringe o campo de 

pesquisa, melhor e com mais segurança se trabalha. 

Além disso, os processos produtivos realizados em um ambiente produtivo, em sua 
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maioria, são caracterizados como complexos, pois são obrigados a fornecer e atender um 

padrão de informação de gestão estratégica rigoroso. Nesse sentido, utilizou-se uma 

modelagem matemática, mais especificamente, a Modelagem Dinâmica de Sistemas – MDS, 

considerando sua facilidade de aplicação, como método para a utilização do sistema ABC em 

Manufaturas Celulares. A explicação dessa escolha é realizada parafraseando Rodrigues 

(2006, p. 3): 

 

Por que focar a modelagem matemática? Ela não é campo específico de 
outras engenharias, da Matemática ou da Física? O objetivo é chamar a 
atenção para o intenso processo de automação dos sistemas produtivos, que 
necessitam de ampla aplicação de modelos matemáticos quando se trata do 
desenvolvimento de sistemas inteligentes e de sistemas de apoio à tomada de 
decisão – como análise e interpretação de dados. É, portanto, uma área do 
conhecimento, que tende a crescer em importância nas ciências como um 
todo, especialmente na área de Engenharia de Produção. 

 

Contudo, não são muitas as pesquisas realizadas contemplando a aplicação de ABC 

em Manufaturas Celulares. Alguns exemplos são as pesquisas de Dhavale (1988, 1992), 

Spedding e Sun (1999), Ittner e Larcker. (2001), Özbayrak et al. (2004), Brierly et al. (2006), 

Kao et al. (2006), Satoglu et al. (2006), e Singer e Donoso (2006). Tal número de pesquisa se 

limita ainda mais quando se procura aproximar a área de Gestão Estratégica de Custos com a 

Teoria dos Sistemas, visto que os processos quanto à fabricação atualmente são complexos e 

dinâmicos. Assim, este trabalho explora um tema ainda pouco debatido, tanto empiricamente 

como teoricamente. 

Além disso, as pesquisas anteriormente citadas diferenciam-se desta devido ao método 

utilizado para aplicar o Método ABC na Manufatura Celular, isto é, o meio pelo qual é 

realizada a descrição formal de objetos, relações e processos, que permite, variando 

parâmetros, simular os efeitos de mudanças sobre o objeto de estudo.  
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1.3 1.3 1.3 1.3 ----    A questão da pesquisaA questão da pesquisaA questão da pesquisaA questão da pesquisa    

  

Com base nas considerações apresentadas na contextualização, que demonstram uma 

carência por pesquisas que possam abranger o Método ABC, a Manufatura Celular, e a MDS, 

a questão chave desta pesquisa, pode ser, assim, apresentada: 

 

Aplicar a MDS no Método ABC comparando-se os resultados com o Custeio 

Tradicional ou Custeio por Absorção para verificar as vantagens do MDS na gestão em 

um ambiente de Manufatura Celular. 

 

Nesse enfoque é válido ressaltar que para Lukka e Grandlund (2002) os estudos que 

consideram modelagem matemática para o Método ABC têm como meta ou objetivo amplo 

sistematizar a análise quanto ao comportamento dos custos em diferentes tipos de ambientes e 

construir, algebricamente, modelos que façam a previsão da conduta dessas variáveis mais 

importantes. 

Para tanto, um sistema para Manufatura Celular foi elaborado em ambiente 

computacional e submetido à produção de quatro produtos; tal processo produtivo sustentou a 

aplicação do Método ABC com o Método da MDS e o Sistema de Custeio por Absorção.  

A investigação e os estudos necessários para realização desta dissertação resultaram 

da análise relacionada a um experimento idealizado por Dhavale (1992) e aplicado por 

Spedding e Sun (1999), Cogan (2003), Satoglu et al. (2006), e Singer e Donoso (2006). Tal 

experimento consistiu na utilização e aplicação do ABC a Manufatura Celular. Nesse sentido, 

os mesmos foram estudados com propósito de fornecer os subsídios para o processo quanto 

ao entendimento do objeto de estudo deste trabalho. Além disso, foram utilizadas teses de 

doutoramento e dissertações para auxiliar na construção e reflexão sobre a base teórica na 
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qual se assenta esta dissertação. 

Dentro dessa perspectiva foi utilizado um aplicativo, o Stella 5; tal escolha foi 

motivada pela facilidade de utilização e necessidades para obtenção quanto às informações 

sobre as condições de uma interface comum, visando que os resultados obtidos pudessem 

contribuir para a evolução dessa verificação no escopo deste trabalho. Esse programa 

contempla tanto as indispensabilidades para o contexto de custo quanto às relacionadas à 

análise dinâmica suprindo, portanto, as limitações da aplicação de ambos os métodos caso 

utilizados isoladamente.  

 

1111.4.4.4.4    ----    Os Os Os Os oooobjetivos da pesquisabjetivos da pesquisabjetivos da pesquisabjetivos da pesquisa    

 

O objetivo principal desta pesquisa é verificar a possibilidade de aplicação do Sistema 

ABC com o uso do Método MDS e comparar os resultados com o Custeio por Absorção em 

Manufaturas Celulares. Contudo, para o alcance desse objetivo em sua totalidade, é necessária 

a realização dos seguintes objetivos intermediários: 

 

• Examinar as premissas nas quais se assenta o Método de Custeio por Absorção; 

• Analisar as bases conceituais do Método ABC visando compreender a maneira de 

realizar sua aplicação; 

• Observar, pormenorizadamente, os princípios fundamentais da MDS no que tange os 

conceitos utilizados pelo software Stella 5; 

• Compreender as principais características da Manufatura Celular; 

• Estabelecer o relacionamento entre os principais atores do Método ABC e os atores da 

MDS para aplicação no ambiente de Manufatura Celular visando à simulação, ou 

melhor, a aplicação; e 
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• Realizar a comparação dos resultados obtidos por ambas as técnicas. 

 

1.5 1.5 1.5 1.5 ----    Justificativa da pesquisaJustificativa da pesquisaJustificativa da pesquisaJustificativa da pesquisa    

 

Segundo o entendimento de Richardson (1999), a pesquisa pode ser compreendida 

como “um processo de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar 

novos conhecimentos”. Nessa concepção, o desenvolvimento de pesquisas científicas, como 

bem salienta Relvas (2003), se justifica pelo esforço da obtenção de respostas para as 

questões que dizem respeito à humanidade. 

Justifica-se a escolha do tema abordado nesta dissertação, tanto pela correlação dos 

seus objetivos com o campo de atuação da Engenharia de Produção, pois para Santos e 

Jabbour (2008, p. 2), o principal âmbito dessa ciência é:  

 

A Engenharia de Produção está voltada para uma ampla gama de desafios 
complexos que envolvem as pessoas e tecnologia. A Engenharia de 
Produção cria valor mediante uma visão holística das interfaces complexas. 
Como outros campos de engenharia, o currículo básico inclui matemáticas e 
as ciências físicas. [...] a principal diferença da Engenharia de Produção das 
outras disciplinas de engenharia é a ênfase nas ciências sociais e na vida. 

 

Ademais, os seus objetivos também são congruentes aos objetivos gerais da Ciência 

Contábil visto que, para Relvas (2003), essa área do conhecimento está voltada “para a 

solução de problemas coletivos dentro de seu campo de atuação, que consiste no fornecimento 

de informações úteis para o processo decisório de diversos tipos de usuários”. 

Nesse enfoque, este trabalho pretende contribuir com o desenvolvimento da 

Engenharia de Produção e da Ciência Contábil, pela exposição e verificação da possibilidade 

de aplicação do Método ABC, com o uso da MDS, em Manufaturas Celulares. Cabe salientar 

que a presente pesquisa poderá facilitar a realização de novas pesquisas no que tange seu 

escopo. 
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Para Silva e Menezes (2005), a contribuição que se espera da dissertação pode ser a 

sistematização do conhecimento em um determinado tema, enquanto que para a tese a 

contribuição esperada é uma nova descoberta ou consideração inédita sobre um tema clássico. 

Contudo, deve-se ressaltar ainda que, mesmo com algumas limitações, a questão dessa 

pesquisa contempla uma particularidade inédita, que é a de verificação e utilização de um 

novo enfoque para aplicação do Método ABC em Manufatura Celular utilizando-se do 

Método MDS. 

 

1.61.61.61.6    ----    Delimitações dDelimitações dDelimitações dDelimitações do trabalhoo trabalhoo trabalhoo trabalho    

 

Esse trabalho contempla, à luz da Gestão Estratégica de Custos, a verificação da 

possibilidade de aplicação do Sistema ABC mediante MDS e a comparação dos resultados 

com o Custeio por Absorção em Manufaturas Celulares. 

Nesse contexto, esse trabalho limitou-se a dois aspectos: (a) ambiente de verificação 

da possibilidade; e (b) comparação com outros métodos de custeio. No tocante, a primeira 

limitação, conforme justificado anteriormente, foi escolhido à Manufatura Celular e, 

conseqüentemente, sua capacidade e arranjo quanto à produção. No que tange, a segunda 

delimitação foi selecionado apenas Custeio por Absorção como outro método para 

comparação; pois é o único aceito pela Auditoria Externa das Companhias Abertas e pela 

legislação do Imposto de Renda (NEVES e VICECONTI, 2003). 

 

1.71.71.71.7    ----    Estrutura dEstrutura dEstrutura dEstrutura do trabalhoo trabalhoo trabalhoo trabalho    

 

Além desta introdução este trabalho está estruturado, a saber: no segundo capítulo faz-

se uma revisão bibliográfica a respeito do Custeio por Absorção, do Método ABC, e da 
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Manufatura Celular; o terceiro capítulo contempla os procedimentos e os critérios obedecidos 

que conduziram a realização desta pesquisa; no quarto capítulo são apresentados os resultados 

obtidos. Finalmente, o quinto capítulo apresenta os entendimentos ou as deduções de maneira 

objetiva quanto aos resultados alcançados, ou seja, as conclusões. 
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2 2 2 2 ---- REFERENCIAL TEÓRICO REFERENCIAL TEÓRICO REFERENCIAL TEÓRICO REFERENCIAL TEÓRICO    

 

“Todas as pessoas que chegaram aonde estão 
tiveram que começar por onde estavam.” 

Robert Louis Stevenson 

 

 A crescente exposição das organizações à concorrência mundial exige dos gestores 

uma atualização e aprofundamento nos métodos para análise quanto à rentabilidade; assim, 

para tal condução, existe a necessidade da apuração dos custos, ou seja, informações dos 

custos no tocante aos processos de transformação referentes aos produtos (GALESNE et al., 

1999) ou a identificação da demanda de cada produto quanto aos recursos produtivos. Dentro 

desse enfoque a análise e, conseqüentemente, o método para custear, coloca em causa a noção 

referente à rentabilidade da organização, considerando que cortar os custos na perspectiva de 

atender o curto prazo apresenta efeitos imediatos como, por exemplo, o aumento no lucro. 

Entretanto, a longo prazo tal escolha pode admitir privação na posição competitiva da 

organização. 

À luz do exposto anteriormente, os métodos para custeio além de calcular os custos 

totais dos produtos tornam-se ferramentas essenciais quanto aos controles que auxiliam nas 

estratégias competitivas da organização. Tal concepção é essencial, visto que informações de 

péssima qualidade sobre os mesmos conduzem à distorções no conjunto das ações relativas a 

qualquer natureza como, por exemplo, política institucional, oportunidade financeira e 

investimento que a organização adote para alcançar um determinado objetivo. 

Dentro desse enfoque, este capítulo tem como objetivo oferecer, em um caráter de 

referencial teórico, noções diretas e objetivas sobre Custeio por Absorção, Método ABC e da 

Manufatura Celular. 
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2.12.12.12.1    ----    Custeio por AbsorçãoCusteio por AbsorçãoCusteio por AbsorçãoCusteio por Absorção    

  

2.1.1 - Origem histórica do Custeio por Absorção 

  

A Contabilidade de Custos, área maior do Custeio por Absorção, originou-se da 

Contabilidade Financeira, mais precisamente, da necessidade de se avaliar estoques nas 

indústrias da era mercantilista (MARTINS, 2003). 

 Com a Revolução Industrial, no século XVIII, o sistema de contabilidade tradicional 

das partidas dobradas começou a sofrer modificações visando à obtenção do custo dos 

produtos fabricados. Esse processo, segundo Relvas (2003), foi também de encontro com os 

princípios contábeis referentes à competência e confrontação como, por exemplo, as 

exigências fiscais e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, assim, foi-se consolidando 

uma hegemonia pelo uso do Custeio por Absorção ou Método Original de Custeio.  

Contudo, a utilização das informações concernentes aos custos como princípio para as 

análises gerenciais é recente. Além disso, os custos de transformação foram as primeiras 

instruções geradas mediante a Contabilidade Gerencial. Segundo Johnson e Kaplan (1991), 

por volta de 1880 a 1910, os engenheiros e administradores de grandes organizações, como 

metalúrgicas e tecelagem norte americanas, haviam desenvolvido os cálculos gerenciais dos 

custos da produção. No entanto, nesse mesmo período, os custos variáveis representavam a 

maior parcela dos custos totais, porém, tal situação é diferente do contexto atual das 

organizações no qual o custo variável, na maioria dos casos, é a menor fração dentro da 

composição atual quanto aos custos. 

 Cabe ressaltar, mesmo que haja esse ponto de convergência, a respeito da origem do 
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Custeio por Absorção, que existem apontamentos na obra intitulada Riqueza das Nações4 de 

Adam Smith sobre os custos de produção. Além disso, conforme já comentado anteriormente 

na introdução deste trabalho, o pesquisador Ricardino (2005) apresenta, de maneira muito 

convincente, uma opinião divergente de muitos autores brasileiros e norte-americanos quanto 

a origem da Contabilidade Gerencial e Contabilidade Societária, assim, conseqüentemente da 

Contabilidade de Custos, pois para esse pesquisador tais práticas têm origens com os manors, 

por volta de 1200, nas antigas propriedades rurais da Inglaterra Medieval. Entretanto, como 

muito bem observado por esse mesmo pesquisador, até mesmo esse apontamento pode ser 

contestado visto que abrangeu somente o enfoque anglo-americano do desenvolvimento da 

Contabilidade Gerencial não contemplando informações sobre o progresso dessa ciência em 

outros países como Japão, China, Paquistão, Rússia e etc. 

Contudo, não cabe nesta dissertação a apresentação de um apontamento conclusivo 

sobre a origem do Método de Custeio por Absorção, mas sim verificar e apontar as diferentes 

opiniões existentes sobre esse tema e a relevância para o desenvolvimento desta pesquisa.  

 

2.1.2 - Objetivo do Custeio por Absorção 

 

 Esse método de custeio apresenta como objetivo a apuração de custos, visando o rateio 

de todos os seus elementos (fixos ou variáveis) em cada fase da produção. Nesse sentido, um 

custo é absorvido quando for atribuído a um produto ou unidade da produção, assim cada 

produto admite sua parcela no custo até que o valor aplicado esteja completamente absorvido 

pelo Custo dos Produtos Vendidos ou pelos Estoques Finais (NEVES e VICECONTI, 2003). 

Ainda nessa linha, cabe parafrasear, adicionalmente, a definição dada por Martins 

(2003, p.41) visando a compreensão quanto ao objetivo do Custeio por Absorção: 

                                                 
 
4 SMITH, Adam. A riqueza das nações: Investigação sobre sua natureza e suas causas. 2. ed. São Paulo: Nova 
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Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos princípios de 
contabilidade geralmente aceitos [...]. Consiste na apropriação de todos os 
custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos 
relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos 
feitos. 

 

 Valendo-se de tais definições, a apuração do Custeio por Absorção é realizada 

mediante os seguintes procedimentos, conforme ressalta Relvas (2003): 

 

• Realizar a separação entre custos e despesas; 

• Fazer a classificação dos custos em diretos e indiretos; 

• Apropriar os custos diretos aos produtos; 

• Alocar os custos aos centros de custos, ou seja, departamentos ou processos de 

fabricação; e 

• Atribuir os custos indiretos com bases em critérios de rateios, de forma que a 

apropriação seja proporcional a um parâmetro como, por exemplo, horas máquinas ou 

outros passíveis de medições. 

 

Para melhor compreensão do Custeio por Absorção é necessário a compreensão do 

conceito de taxa para rateio que, conforme Bruni e Famá (2004), é o divisor proporcional para 

atribuir os custos fixos aos produtos. Tal proporção pode ter como base, por exemplo, a 

quantidade de horas máquinas empregadas na produção, mão-de-obra direta, e o material 

direto (SANTOS - B, 2005). 

Considerando esses apontamentos é necessário realizar uma breve apresentação dos 

conceitos de Custos e Despesas, e Custos Diretos e Indiretos. Sendo assim, as próximas 

seções abordarão essas definições. 

                                                                                                                                                         
 
Cultura, 1996. 1 v. (Os Economistas). 
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2.1.3 - Diferença entre Custos e Despesas 

 

Para melhor expor a diferença entre custo e despesas se faz necessário expor suas 

definições. Assim, nas palavras de Bruni e Famá (2004, p. 25), a definição de custo pode ser 

compreendida como: 

 

Representam os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de 
outros bens ou serviços. Portanto, estão associados aos produtos ou serviços 
produzidos pela entidade. Como exemplos de custos podem ser citados os 
gastos com matérias-primas, embalagens, mão-de-obra fabril, aluguéis e 
seguros de instalações fabris etc. 

 

Ainda nesse contexto, para Atkinson et al. (2000), custo pode ser definido como os 

valores monetários de bens e serviços gastos para se obter benefícios reais ou futuros. Além 

disso, é válido ressaltar que os insumos de produção adquiridos pelas indústrias, enquanto não 

utilizados no processo produtivo, representam um investimento ou ativo. E apenas no 

momento em que é realizada a solicitação desses insumos pelo setor de produção que os 

mesmos passam a ser considerados custos. 

Por outro lado, a definição de despesa, na perspectiva de Neves e Viceconti (2003), 

deve ser compreendida como todos os gastos com bens e serviços não utilizados nas 

atividades produtivas e consumidos com a finalidade de obtenção de receitas. Apreciando 

essas definições a diferenciação, em termos amplos, pode ser realizada atentando-se que todos 

os gastos incorridos até o momento em que o produto esteja pronto para a venda são custos e; 

conseqüentemente, os gastos realizados após esse momento são considerados despesas. A 

Figura 1 a seguir é representativa desses conceitos. 
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Figura 1 - Diferenciação entre custo e despesa 

Fonte: Adaptado de Bruni (2006). 
Bruni e Famá (2004) evidenciam que, em situações específicas, pode ocorrer alguma 

incapacidade de discernir e, consequentemente, de reconhecer as diferenças entre custos e 

despesas, por conseguinte, esses pesquisadores sugerem algumas regras que podem ser 

seguidas nesses casos: 

 

• Valores irrelevantes devem ser considerados como despesas; tal fato tem como 

pressuposto o princípio do conservadorismo e materialidade5; 

• Gastos com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos podem ter dois 

tratamentos: como despesas do período em que incorrem ou como investimento para 

amortização na forma de custo dos produtos a serem elaborados futuramente6; 

• Valores com rateio extremamente arbitrário também devem ser considerados como 

despesa do período; e 

• Valores relevantes que têm sua maior parte considerada como despesa, com a 

característica de se repetirem a cada período, devem ser considerados em sua íntegra 

de acordo com o princípio do conservadorismo. 

                                                 
 
5 Para maiores informações sobre esses princípios e, conseqüentemente, sobre os princípios fundamentais da 
Contabilidade consulte a resolução nº. 750 do Conselho Federal de Contabilidade de 29.12.1993, publicada no 
Diário Oficial da União. 
6 Esse apontamento foi tratado, com propriedade, por Kaplan (1988) em seu artigo intitulado One System Cost 
Isn’t Enough na Harvard Business Review. 
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Entendendo os raciocínios expostos anteriormente, pode-se inferir ou deduzir que há 

necessidade da diferenciação da concepção de custos e despesas. Nesse sentido, o próximo 

tópico abordará de maneira resumida o conceito de Custos Diretos e Custos Indiretos. 

 

2.1.4 - Custos Diretos e Custos Indiretos 

  

No entendimento de Martins (2003) e Iudícibus e Marion (2006), os Custos Diretos 

são os custos que podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando que para isso 

exista uma medida de consumo como, por exemplo, quilogramas de materiais consumidos, 

embalagens utilizadas, horas de mão-de-obra utilizadas ou quantidade de força consumida. 

Em contrapartida, os custos que não oferecem nenhuma condição de medida objetiva e que 

qualquer tentativa de alocação tem de ser realizada de maneira estimada muitas vezes 

arbitrária são denominados de Custos Indiretos como exemplos dessa classe estão os 

materiais indiretos e mão-de-obra indireta. 

Segundo Relvas (2003), essa classificação dos custos em diretos e indiretos tem como 

princípio o objeto, ou seja, a facilidade de identificação e medição física do consumo de 

recursos pelo objeto de custeio. Ainda nesse sentido, Neves e Viceconti (2003) chamam a 

atenção para dois apontamentos na classificação dos Custos em Diretos e Custos Indiretos: (a) 

Se a empresa produz apenas um produto, todos os seus custos são diretos; e (b) Às vezes, o 

custo é direto por natureza, mas é de tão pequeno valor que não compensa o trabalho de 

associá-lo a cada produto, sendo tratado como indireto. 

 Entre os Custos Diretos a Mão-de-Obra Direta - MOD ganha destaque, pois tem como 

ponto central o ser humano que apresenta seus esforços relacionados aos benefícios recebidos 

pela organização. Esse insumo, segundo Bruni e Famá (2004), corresponde aos esforços 

produtivos das equipes relacionadas à produção dos bens comercializados ou dos serviços 
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prestados. De certa maneira, refere-se apenas ao pessoal que trabalha diretamente sobre o 

produto em elaboração de quem executou o trabalho. 

 Os custos da MOD no Brasil geralmente são altos visto que quanto maior os valores 

despendidos com a mesma maiores serão os valores correspondentes aos encargos. Nesse 

sentido, Santos (2005 a) sugere que seja realizada a análise da produtividade da MOD a fim 

de verificar a eficiência apresentada pelos funcionários que trabalham na área de produção. 

2.2 2.2 2.2 2.2 ----    MétodoMétodoMétodoMétodo ABC ABC ABC ABC    

 

2.2.1 - Origem histórica do Método ABC 

 

A maioria dos procedimentos idealizados entre 1880 a 1910 foram substituídos por 

métodos de avaliação dos custos desenvolvidos pelos contadores no século XX. Não apenas 

foram estabelecidos novos processos, mas também modernos princípios, visto que a 

contabilidade ajustava a finalidade quanto a avaliar as oportunidades internas de ganhos com 

seus recursos e controlar os processos e atividades que geravam os maiores retornos possíveis 

para a vinculação do desempenho de cada processo à rentabilidade global da organização 

(COOPER e KAPLAN, 1988). 

Desde 1880, os métodos de custeio já coletavam informações para auxiliar os gerentes 

quanto aos processos de: (a) avaliar e controlar a eficiência interna das operações oferecendo 

um feedback ou retro alimentação para os gerentes sobre os recursos consumidos; (b) 

computar ou mensurar os custos aos produtos; (c) auxiliar em estudos específicos para a 

organização; (d) distribuir os custos para elaboração dos demonstrativos financeiros; e (e) 

avaliar o inventário. Com as linhas de produtos, relativamente homogêneas e poucos 

processos a meta de alcançar a eficiência nos mesmos era provavelmente suficiente para 

garantir a rentabilidade global da organização. 
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Por outro lado, com as linhas de produtos heterogêneas, passou a existir a necessidade 

do conhecimento relativo às diferenças de custos entre os produtos mesmo que fossem 

empregados processos subjacentes para esse fim. Especialmente nessas organizações, as 

informações de custos eram utilizadas para monitorar a eficiência, rentabilidade global e, em 

alguns casos, o desempenho dos funcionários, visto que os salários fixos não favorecem a 

produtividade, cuidadosamente, remontadas aos produtos. 

Mais adiante, por volta de 1920, as linhas de produção das organizações já 

apresentavam em seus mix de produção vários produtos. Ainda que não tão expressivo 

quando comparado aos níveis atuais, tal variedade de produtos das mesmas não consentia com 

o efeito deformador provocado pelos métodos simplistas utilizados para atribuição dos custos 

(JOHNSON e KAPLAN, 1991). Conforme já citado na introdução dessa dissertação, até 1925 

todos os procedimentos de mensuração e controle para atender a demanda referente às 

informações sobre eficiência e rentabilidade da atividade econômica interna das organizações 

já estavam desenvolvidos. 

Os avanços na Contabilidade de Custos, até 1960, não acompanharam a Tecnologia da 

Informação; assim, os acadêmicos, pesquisadores e gestores se deixaram iludir pela idéia de 

um modelo simplificado do comportamento das organizações. Nas décadas subseqüentes, 

com a expansão das linhas de produtos, mudança da tecnologia de produção, diminuição dos 

ciclos de vida dos produtos, alterações nas condições referentes à competição global e a 

ocorrência de grandes avanços na tecnologia da informação, houve a necessidade de se 

reconsiderar a decisão quanto a investir num sistema de Contabilidade Gerencial mais 

relevante e mais oportuno. Nesse contexto, por exemplo, entre 1960 e 1965, a Contabilidade 

de Custos começou a servir como campo para experiência da Pesquisa Operacional. 

Ainda, nesse encadeamento de idéias, é válido ressaltar que, para compreensão dos 

fundamentos normativos que estruturam os raciocínios relevantes ao processo de custeio, 

Johnson e Kaplan (1991) e Kaplan (1984; 1990) destacam que o interesse pela área resulta de 
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dois fatores: a) os ambientes nos quais os produtos estão submetidos têm sofrido mudanças 

substanciais; e b) o sistema tradicional sofreu fortes críticas. Assim, as organizações 

necessitavam de um novo método, quanto ao custeio, visando atingir os seguintes objetivos: 

 

• Alocar os custos dos produtos vendidos por um período para gerar relatórios externos 

e internos; 

• Auxiliar a fixação de um limite mínimo para as deduções como, por exemplo, os 

descontos nos preços; 

• Controlar e fixar valores aos estoques; 

• Detectar perdas, desperdícios e roubos; 

• Determinar os produtos mais rentáveis e os menos rentáveis; 

• Dispor o feedback econômico para os gestores relacionado às melhorias e eficiências 

nas operações existentes; 

• Estabelecer vínculos com as contas financeiras; 

• Fornecer informações alusivas quanto aos custos e mix de atividades existentes e suas 

relações com a redução das despesas; 

• Prover informações para auxiliar na determinação dos preços de venda (DRURY e 

TAYLES, 2006); 

• Deduzir os custos ociosos nas operações; e 

• Testar a eficiência de diferentes processos ou, ainda, departamentos (CLARK, 1962). 

 

Além disso, tais considerações devem ter como pano de fundo o contexto em que o 

modelo da Manufatura Tradicional organizava o sistema produtivo visando linhas funcionais, 

isto é, uma produção na qual o custo unitário de preparação era reduzido mediante aumento 

do lote, pois os custos relacionados à preparação até certo nível se mantinham iguais. No 
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entanto, para se manter tal padrão eram necessários altíssimos níveis concernentes aos 

estoques servindo como uma rede de proteção contra imprevistos ou incertezas que pudessem 

comprometer a eficiência desse cenário (COGAN, 2003). 

Na década de 1970, as empresas japonesas começaram a fomentar mudanças nas bases 

dos seus sistemas produtivos e os resultados dessas foram os surgimentos de técnicas como, 

por exemplo, o Just in Time, que combinava as vantagens das variedades dos produtos com a 

economia de produção em larga escala e então, os resultados dessas inovações foram 

repassados para os preços das mercadorias (NAKAGAWA, 1991; JONES e DUGDALE, 

2002). 

Essas mudanças dificultaram a situação das organizações baseadas em modelos de 

lotes econômicos ou modelos de produção em massa, que responderam com extremos cortes 

nos seus custos gerais tais como em horas extras da mão-de-obra envolvida no processo 

produtivo; todavia, logo se percebeu que tamanha diminuição ainda não seria suficiente para 

revitalizar o poder de concorrência das organizações. 

De certa forma, esses cortes foram uma tentativa de solucionar as dificuldades que as 

organizações enfrentavam e não as causas geradoras dos problemas. Como resultado, o 

desfecho para esse cenário foi a adoção das inovações tecnológicas dentro do processo de 

produção, isto é, os processos de automação atingiriam a fábrica. Porém, tais conseqüências 

fomentaram novos desafios para os gestores, pois as alterações da tecnologia aumentaram o 

surgimento de novos produtos existindo, assim, a necessidade de ampliação na capacidade 

referente aos departamentos auxiliares como, por exemplo, Pesquisa e Desenvolvimento, 

Marketing e etc. 

Resumidamente, o declínio relacionado à Manufatura Funcional provocou nas 

organizações a redução relativa dos custos variáveis devido à adoção das inovações 

tecnológicas e essas fomentaram o aumento nos dispêndios fixos. Como resultado, se ativou 

uma crise de crenças cujas autoridades e pesquisadores da Contabilidade de Custos abordaram 
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em um nível discursivo de consciência, culminantemente, chamado de Relevance Lost, e 

sinalizaram o rompimento das práticas conscientes (JONES e DUGDALE, 2002). Então, 

nesse mesmo período, foi criado um consórcio entre organizações indústriais, acadêmicas e 

governamentais a fim de buscar soluções para problemas relativos à competitividade 

denominado CAM-I (NAKAGAWA, 1991; COGAN, 2003; ARMSTRONG, 2002). 

Em uma das publicações desse consórcio foi exposta a idéia de Custeio por 

Atividades, isto é, o Activity Based Costing (ABC), de forma ampla, como ferramenta para a 

Contabilidade de Custos. A introdução da mesma, a nível gerencial, tenta determinar os 

custos visando criar ou sustentar uma vantagem competitiva (COGAN, 2003).  

Para Relvas (2003), a abordagem de informação baseada em atividades para fins de 

custeio, controle ou gerenciamento das operações, um antecedente do método denominado 

ABC, já era utilizada por vários estudiosos, como: Frederick W. Taylor; Henry Fayol; Chester 

Barnard; Thomas H. Johnson; Gordon Schillinglaw; Troxel e Weber Jr.; George J. Staubus; 

Elwood S. Buffa; George S. G. Leone; e John K. Schubert. Contudo, a mesma pesquisadora 

ressalta que um dos principais antecedentes do ABC foi o impacto do artigo intitulado The 

Hidden Factory de Miller e Vollman, publicado em 1985 na Harvard Business Review7. 

Lukka e Granlund (2002) e Major e Hopper (2005) argumentam que a aproximação de 

muitos pesquisadores, especialmente a de Robert S. Kaplan, às grandes organizações como 

John Deere, Scovill Corporation, Hewlett-Packard, Siemens, Schrader Bellows, e 

Weyerhaeuser fomentaram a difusão dessa idéia nos ambientes empresariais e acadêmicos. 

Innes et al. (1994) complementam a lista quanto às grandes organizações do Reino Unido, e 

as respectivas áreas de atuação das mesmas, que adotaram o Método ABC conforme 

apresentado no Quadro 1. 

                                                 
 
7 MILLER, Jeffrey G.; VOLLMAN, Thomas E.. The hidden factory: Cutting the explosive growth of overhead 
costs requires mastery of more than just what happens on the shop floor. Harvard Business Review, [s.l], n. 63, 
p.142-151, Sept-Oct, 1985. 
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ORGANIZAÇÕES ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Acritalia Serviços aéreos 
Advanced Micro Devices Manufatura 

Cummins Engine Co. Engenharia 
DHL International Serviços de mensagem 

Farrall Inc. Manufatura 
Ericsson Telefonia 

Hewlett-Packard Eletrônica 
IBM Eletrônica 

Kanthal Engenharia elétrica 
Kraft USA Alimentação 

Lucas Industries Engenharia 
Royal Bank of Scotland Bancário 

Schrader Bellows Engenharia 
Severn Trent Water Fornecimento de água 

Slade Manufacturing, Inc. Partes automotivas 
Team Aer Lingus Aeronaves 

Tektronic Eletrônica 
Williams Brothers Metals (WBM) Fabricação e distribuição de metais 

Quadro 1 – Exemplos de organizações que adotaram o ABC 
Fonte: Adaptado de Cooper et al. (1992), Innes et al. (1994), e Jones e Dugdale (2002). 

 

Historicamente, segundo Jones e Dugdale (2002), o Método ABC passou por dois 

grandes períodos: o primeiro, por volta de 1984 a 1989 no qual os objetos de discussão foram 

a acurácia, alocação, gerenciamento das atividades e desempenho quanto à mensuração. 

Posteriormente, entre 1989 e 1992, a abordagem estava voltada para o fornecimento de 

recursos e suas utilizações, hierarquia de custos, suficiência na acurácia e contribuição para a 

análise marginal. Essas fases ou ondas podem ser divididas em quatros estágios, isto é, 

observação e prática de inovação, explanação sobre a inovação, escrita de livros e artigos e a 

implementação do conceito em organizações. 

A principal vantagem do ABC, segundo Drury e Tayles (2006), está centrada no 

fornecimento de um mapa referente à lucratividade dos produtos. Tal quadro sinóptico é 

utilizado, principalmente, pelos gestores da organização, com o objetivo do provimento das 

bases para avaliar a rentabilidade e as suas implicações no tocante as decisões gerenciais. 

Ademais, Innes et al. (1994) complementam essa vantagem acrescentando que o Método 

ABC apresenta a capacidade de análise dos custos colaborando na tomada de decisão.  
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2.2.2 - Componentes do Método ABC 

 

No entendimento de Relvas (2003), o ABC é o processo que mensura os custos e 

desempenho dos objetos de custos, atividades e recursos. Os objetos de custos consomem as 

atividades e estas consomem recursos. Os custos dos recursos são atribuídos as atividades 

pelo uso que fazem desses recursos e os custos das atividades são atribuídos aos objetos de 

custos. Dentro dessa perspectiva, o ABC incorpora as relações causais entre os objetos de 

custos e as atividades bem como entre as atividades e os recursos. 

Nakagawa (1991) destaca que o ABC não se diferencia do sistema de Custeio Baseado 

em Volume apenas pela mudança das bases de alocação de custos, mas também pela 

identificação que faz dos custos por atividades e da maneira como aloca os custos aos 

produtos mediante um maior número de bases de rateio. Ainda nessa linha, algumas 

diferenças entre o ABC e o Custeio por Absorção são apresentadas no Quadro 2.  

 

ASPECTOS ABORDADOS AUTOR TRADICIONAL ABC 
Utiliza múltiplos grupos de custos. Não Sim 
Provoca aumento de produtividade. Não Não 

Apresenta estimativas dos custos das ações 
não tomadas ou não produtivas. 

Lere (2001) 
Não Sim 

Apresenta fundamentação e aceitação legal 
como, por exemplo, atende a legislação do 

imposto de renda. 
Sim Não 

Segue os princípios contábeis geralmente 
aceitos. 

Neves e 
Viceconti 

(2003, 2005) 
Sim Não 

Apresenta distorções quando a organização 
apresenta um grande mix de produtos. 

Santos (2005 
b) 

Sim Não 

Quadro 2 – Aspectos ou principais diferenças entre os Métodos ABC e o Tradicional 
 

De maneira geral, as superioridades do Método ABC se assentam sobre um dos três 

níveis de hierarquia relativos ao gerenciamento por atividades (Activity Management), 

conforme apresentado na Figura 2, assim, o mesmo identifica quais atividades estão ligadas 

com a geração de lucro. 
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Figura 2 – Hierarquia do gerenciamento por atividades 

 

Ainda nesse contexto cabe ressaltar as definições desses principais níveis de 

hierarquia postulados por Baird et al. (2004): 

 

• ABC: progrediu como o estágio adicional para rastrear os custos aos produtos e 

serviços identificando o consumo dos recursos por meio das atividades; em outras 

palavras, nesse estágio os direcionadores de custos são utilizados para custear os 

produtos e conduzir ou auxiliar a decisão dos gestores (GUPTA e GALLOWAY, 

2003); 

• ACA: reside na identificação de cada atividade e os fatores que provocam a variação 

no padrão quanto ao consumo dos recursos, ou seja, identificar os direcionadores 

relacionados aos custos; e 

• AA: consiste na identificação das atividades e procedimentos que convertem 

materiais, mão de obra e outros recursos em outputs, isto é, nesse estágio são 

realizadas as coletas das informações para mensurar o desempenho referente às 

atividades, mas não com o propósito de custear produtos. 

 

Subseqüentemente, algumas pesquisas (BAIRD et al. 2004; ROZTOCKI e 

SCHULTZ, 2003) desassociam esses níveis em padrões menores tais como, por exemplo; 



 50 

Activity Based Cost Management (ACBM), e Activity Analysis (AA) a fim de analisar os 

problemas referentes aos custos com base em dados e, por conseqüência, em informações. 

Além disso, Pamplona (1997) teceu alguns comentários sobre essa hierarquia no qual afirma 

que, independentemente da abordagem ou padrões utilizados, é necessário compreender o 

processo de produção dos bens e serviços da organização. 

Essa percepção pode ser realizada, como sugestão de Pamplona (1997), por meio da 

Análise de Processo Empresarial ou Business Process Analysis - BPA, ou seja, identificar as 

funções e dividir em atividades. Nesse enfoque, o BPA pode ser utilizado como um método 

para determinar as atividades e, por conseguinte, aplicar o Método ABC. A Figura 3 apresenta 

o relacionamento do BPA e ABC. 

 

 
Figura 3 – Relacionamento entre os Métodos BPA e ABC 

 

Em termos amplos, Jones e Dugdale (2002) indicam que o Método ABC fornece as 

informações e o BPA as utiliza em várias análises no campo da melhoria contínua, ou seja, 

AÇÃOBPAABC =+ . Além disso, esses autores complementam que tal método não deve ser 

compreendido, apenas, como uma ferramenta para o custeio, visto que essa concepção deve 

ser extrapolada até os limites de transformá-lo em um instrumento gerencial, estratégico ou 
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um juggernaut, isto é, uma força inexorável da modernidade. Contudo, Relvas (2003) 

complementa que esse relacionamento considera a segunda versão do ABC e que, atualmente, 

uma abordagem mais completa exige a complementação do Gerenciamento ou Gestão 

Baseada em Atividade – ABM. 

Considerando-se que a tipologia hierárquica quanto ao gerenciamento de atividades 

neste estudo é o ABC, faz se necessário examiná-lo detidamente, isto é, a partir do princípio 

de que as atividades consomem recursos e que tal ato de absorção é mensurado mediante os 

direcionadores de custos que são reportados aos exercícios da produção de bens ou serviços. 

Nesse sentido, as próximas seções abordam os conceitos de recursos, de atividades, e 

direcionadores de custos, ou seja, são apresentados os componentes do Método ABC. 

 

2.2.2.1 - Recursos 

 

No bojo da administração de produção, Slack et al. (2002) enuncia que os recursos são 

todos os inputs utilizados no processo de produção de produtos ou serviços e que são 

classificados em dois grupos distintos: a) recursos de entrada a serem transformados como, 

por exemplo, materiais e informações; e b) recursos de entrada de transformação, ou seja, as 

instalações e o pessoal. 

Relvas (2003, p. 171) apresenta um conceito aderente ao abordados por Slack et al. 

(2002), porém, na sua manifestação, o foco é voltado para o Método ABC. Assim, 

considerando o contexto dessa dissertação, se faz imprescindível a exposição de suas 

palavras: 

 

Recursos são definidos como “elementos econômicos, aplicados ou 
utilizados para a consecução das atividades ou para diretamente suportar os 
objetos de custos. Eles incluem pessoas, materiais, suprimentos, 
equipamentos, tecnologias e instalações. Contudo, considerando que as 



 52 

características dos recursos de uma organização independe do método de 
mensuração em moeda, outras referências devem ser consideradas. 

 

Ainda dentro desse contexto, Martin (1999) subdivide os recursos que as organizações 

empregam para produção de bens e serviços em quatro grandes grupos:  

 

• Recursos tangíveis: são todos os bens dotados de características físicas que a 

organização utiliza em seu proveito como, por exemplo, materiais, instalações, 

equipamentos, hardwares, imóveis e etc; 

• Recursos intangíveis: são todos os meios desprovidos de características físicas 

como, por exemplo, marcas e conhecimentos; 

• Recursos fungíveis: todos os bens que são consumidos integralmente no ato de 

seu emprego, ou seja, consumidos totalmente no seu primeiro uso como, por 

exemplo, a energia elétrica e os materiais; e 

• Recursos não-fungíveis: ao contrário dos recursos fungíveis seu consumo não 

ocorre totalmente na primeira utilização como, por exemplo, os equipamentos. 

 

A importância da compreensão dos recursos e suas classificações têm como base a 

identificação do custo de uma atividade, pois para que sejam determinados existe a 

necessidade de identificar o recurso utilizado e quanto ou as medidas físicas requerida. 

 

2.2.2.2 - Atividades 

 

De certa maneira, todos os produtos e serviços necessitam de processos, ou seja, não 

existe um processo sem produto ou serviço. Essa concepção explica ou expõe uma das 

principais razões para que o Método ABC se fundamente sobre a noção de atividade 

(RELVAS, 2003). 
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Ainda nesse sentido, Cogan (2003) complementa que o fato das atividades serem a 

base do Método ABC tem como fundamento o nível de detalhamento ou agregação 

apresentado pelas mesmas. Ademais, reportar o custo a um nível superior como, por exemplo, 

as funções, provocaria uma dificuldade no rastreamento das principais complexidades da 

organização, visto que as informações estariam muito condensadas; entretanto, se os custos 

tivessem como base as operações os seus cálculos seriam muito complexos; visto o 

detalhamento das informações. Com base nesse contexto, se faz necessário apresentar as 

definições dos componentes e da hierarquia relacionada às atividades:  

 

• Função é o conjunto de atividades com um fim semelhante, ou seja, com o mesmo 

propósito como, por exemplo, a compra de insumos (BRIMSON, 1991);  

• Atividades correspondem a todos os processos realizados para converter recursos 

como, por exemplo, material, mão-de-obra e tecnologia em produção ou maneiras nas 

quais as indústrias ou a organização se dispõem e consomem os recursos para alcançar 

os principais objetivos (COOPER et al., 1992; LERE, 2001; PAMPLONA, 1997); 

• Tarefas são possíveis combinações dos elementos de trabalho que constituem uma 

atividade, além disso, cabe ressaltar que, as organizações podem realizá-las as mesmas 

de forma bem diferente (COGAN, 2003); e  

• Operação é a menor unidade de trabalho com o objetivo de planejar ou controlar as 

realizações das organizações (BRIMSON, 1991). 

 

No entendimento de Thyssen et al. (2006), a Figura 4 mostra os componentes 

anteriormente definidos, ou seja, operação, tarefa, atividade e função. Tal representação é 

apresentada visando à exposição de exemplos que facilitem o entendimento dos conceitos. 
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Figura 4 – Componente na hierarquia do Método ABC 
Fonte: Adaptado de Thyssen et al. (2006). 

 

A alocação dos custos considerando o Método ABC pode identificar atividades que 

agregam ou não valor aos produtos, conseqüentemente, as atividades que não agregam valor 

aos produtos podem ser eliminadas visando diminuição dos custos. Além disso, Martins 

(2003) chama a atenção para o fato de que através da execução das atividades surgem os 

direcionadores de custos. Conseqüentemente, a próxima seção aborda, de maneira breve, os 

direcionadores de custos a fim de corroborar com os objetivos desta dissertação. 

 

2.2.2.3 - Direcionadores de Custos 

 

Para Armstrong (2002), os direcionadores de custos são índices não financeiros da 

eficiência dos departamentos utilizados para mensurar as atividades que de certa maneira 

estabelecem uma relação de causa e efeito. Além disso, Fázio (1997) destaca que, para as 

seleções referentes aos direcionadores de custos, alguns fatores devem ser considerados 

como, por exemplo: 

 

• Custo da medição, isto é, existe facilidade financeira para obtenção desses dados 

necessários para aquisição do direcionador. Quanto menor for esse custo maior será a 

possibilidade de sua escolha; 
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• Grau de correlação, ou seja, a relação existente entre o consumo da atividade e a 

procura real considerando que maiores correlações resultam em facilidades na 

utilização do direcionador; e 

• Efeito comportamental que procede da influência dos direcionadores no 

comportamento referentes às pessoas. Nesse sentido, busca-se o direcionador que 

apresente o maior impacto na conduta dos integrantes da organização. 

 

Mais adiante, Cogan (2003) salienta que algumas considerações devem ser realizadas 

quanto à determinação do número de direcionadores para o Método ABC como, por exemplo:  

 

• O nível da exatidão nos custos dos produtos aumenta, simultaneamente, mediante 

adoção de um número maior quanto aos direcionadores que, conseqüentemente, 

resulta na complexidade dos cálculos no Método ABC; 

• O grau da diversificação relacionado aos produtos na organização, também, é outro 

aspecto muito importante considerando que tal deferência carece de acréscimo no 

número dos direcionadores; e 

• Participação dos custos referente às atividades nos custos totais relativos aos produtos, 

ou seja, um maior número de atividades para os custos que tenham significativa 

proporção em relação aos custos totais dos produtos. 

 

Por conseguinte, os valores obtidos mediante uma série de observações e utilizados 

como parâmetros para freqüência podem gerar relatórios, com fins gerenciais, dos níveis 

atuais relacionados aos direcionadores para comparação dos padrões futuros após realização 

de ações estratégicas. É válido ressaltar que, em organizações de grande porte a seleção dos 

direcionadores de custo pode ser realizada mediante um software específico, devido à grande 
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quantidade de dados a serem operacionalizados. Um bom exemplo dessa situação, em que a 

aplicação do ABC e a definição dos direcionadores são realizadas mediante softwares, é 

demonstrado na pesquisa de Relvas (2003), realizada no Banco Bradesco, na qual essa 

pesquisadora indica a utilização de 11 mil atividades e aproximadamente 300 mil 

relacionamentos entre direcionadores e atividades.  

No sentido de exemplificar diferentes tipos de atividades e direcionadores, o Quadro 3 

mostra exemplos apresentados por alguns autores e pesquisadores do Método ABC: 

 

PESQUISADORES OBJETO DO ESTUDO 
DE CASO 

ATIVIDADES DIRECIONADORES DE 
CUSTOS 

Collier (2006) 
Serviços policiais em um 
departamento de polícia 

Atividade de custear 
os crimes 

Número de incidência dos 
crimes 

Atividades de 
suporte à produção 

Número de itens 
Thyssen et al. (2006) Produção em módulos 

Produção de lotes 
Número de ordens de 

produção 

Major e Hopper 
(2005) 

Implementação do Método 
ABC em organizações 

Portuguesas 
Faturamento 

Número de notas fiscais 
emitidas 

Armstrong (2002) Método ABC 
Analisar as 

condições de crédito 
dos clientes 

Número de consulta ao 
sistema financeiro 

Brown et al. (1999) 
Execução e adequação do 
Método ABC em agências 

públicas 

Realizar atividades 
financeiras 

Número de orçamentos 
realizados 

Transporte Distância (metros ou milhas) 
Ativo fixo - 
depreciação 

Valor financeiro do recurso 

Entrar em contato 
com os clientes 

Número de contatos 
realizados 

Controle de locações Espaço físico (metros) 

Realizar atividades 
de escritórios 

Nível em porcentagem do uso 
de materiais em escritório 

Efetuar trabalhos de 
engenharia 

Horas de trabalho 

Comprar matéria-
prima 

Número de ordem de compra 

Roztocki et al. 
(1999) 

Pequenas organizações 

Realizar o Setup nas 
máquinas 

Número de ordens de 
produção 

Goddard e Ooi 
(1998) 

Apropriação do Método 
ABC na livraria da 

Universidade de 
Southamptom 

Prestar serviços 
bibliotecários 

Espaço físico (metros) 

Efetuar a 
programação da 

produção 

Número de ordens referentes 
à produção 

Tsai (1996) Método ABC 
Movimentar material 
na linha de produção 

Número de solicitação de 
material 

Quadro 3 – Exemplos de direcionadores para o Método ABC 
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Notavelmente, em uma survey realizada no Reino Unido por Al-Omiri e Drury (2007) 

os direcionadores de custos são favorecidos quanto à identificação, quantificação e alocação 

quando a organização já contempla em seus sistemas de produção os métodos ou as boas 

práticas referentes à manufatura (BANKER e CHEN, 2006) como, por exemplo, o Just in 

Time e a Produção Enxuta.  

Com base nesse contexto, cabe ressaltar que, segundo Spedding e Sun (1999), os 

direcionadores de custos ainda podem ser classificados em três categorias: (a) de transação, 

isto é, relacionam o tempo às sucessões da atividade; (b) duração, ou seja, que representam o 

momento ou ocasião necessária para realização das atividades e suas respectivas variações; e 

(c) intensidade na qual é mensurada a relação entre o consumo de recursos e as atividades 

idênticas realizadas. 

Também, Bornia (2005), Cogan (2003) e Tsai (1996) acrescentam que os 

direcionadores de custo devem ser subdivididos em dois grupos: os Resource Driver, ou seja, 

aqueles utilizados em um primeiro estágio para atribuir o custo dos recursos às atividades e, 

como uma conseqüência, Activity Driver, isto é, os indicadores que imputam as atividades aos 

objetos de custeio, ou seja, aos produtos utilizados em um segundo estágio. A Figura 5 expõe 

tal tipologia para o Método ABC. 

 

 
Figura 5 – Tipologia dos direcionados de custos 
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Objetos de 
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Importantemente, para Cooper e Kaplan (1988) o acréscimo na quantidade dos 

direcionadores de custos, isto é, Resource Drivers e Activity Drivers no Método ABC 

apresenta como conseqüência o aumento da precisão relacionada ao custeio dos produtos. 

Essa concepção deve ser realizada tendo como inspirações teóricas os postulados de Johnson 

e Kaplan (1991) cujos determinantes primários dos custos não são os volumes físicos da 

produção, mas as transações que envolvem a troca de matéria-prima ou informações. 

Ademais, essa premissa quanto ao número relacionado aos direcionadores, segundo Jones e 

Dugdale (2002), tem como princípio a tradução e transformação de todas as informações das 

variáveis humanas em elementos não humanos. 

 

2.2.3 - O modelo conceitual do Método ABC 

 

O Método ABC deve fornecer um background - uma base aos gestores sobre suas 

performances, considerando que os custos indiretos deixam obscuras as informações 

necessárias para que os mesmos realizem as operações de maneira eficiente, ou seja, o ABC 

oferece um modo particular quanto à significância e legitimidade na organização.  

Sob tais condições, nesta dissertação foi utilizado o Método ABC com base em um 

modelo conceitual, isto é, um construto relacional. Conseqüentemente, foi escolhido o modelo 

conceitual apresentados por Innes et al. (1994) e, validado na tese de doutoramento de 

Pamplona (1997), pois como bem salienta Demo (1995, p. 30) em suas próprias palavras: 

 

Não é possível ver a realidade sem um ponto de vista, sem um ponto de 
partida, por que não há vista sem ponto, nem partida sem ponto. Este ponto é 
o sujeito, não da realidade. A ciência somente seria objetiva se o sujeito 
conseguisse sair de si e ver-se de fora. 

 

Nesse modelo conceitual são expostas as idéias concernentes ao centro de atividades, 
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ou seja, um ponto de convergência para a acumulação dos custos ou níveis de atividade, por 

exemplo, máquinas, células e peças (SPEDDLING e SUN, 1999; COGAN, 2003). Nesse 

sentido, a Figura 6 é representativa desse modelo. 

 

 
Figura 6 – Modelo conceitual do Método ABC 

Fonte: Adaptado de Innes et al. (1994) e Pamplona (1997). 
 

Apesar do Método ABC, para Tsai e Lai (2006), ser mais acurado quanto à alocação 

dos custos visto o desempenho referente às atividades e suas respectivas demandas, o mesmo, 

segundo Al-Omiri e Drury (2007), não vem sendo empregado pelos gestores nas 

organizações. Esse apontamento pode ser compreendido a partir de fatores já suscitados por 

Baird et al. (2004) entre os quais se destacam: 

 

• O tamanho da organização: essa lacuna é fundamentada com base nos seguintes 

apontamentos: (a) demanda de informações para a gerência com o objetivo de 

planejar, controlar e coordenar as atividades; (b) investimento, isto é, a implementação 

do gerenciamento de atividades demanda altos investimentos, assim, apenas grandes 

organizações o realizam, conseqüentemente, as estruturas empresariais com menos de 
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cinqüenta funcionários são consideradas pequenas para a implementação do 

gerenciamento por atividade; 

• Quantidade de produtos: organizações com um ou poucos produtos podem estimar os 

custos por meio dos métodos triviais; entretanto, quando há um grande mix de 

produtos existe uma maior possibilidade ou probabilidade de custear 

equivocadamente, assim, as quantidades dos produtos afeta a adoção quanto ao 

Método ABC; e 

• Nível de cultura nas organizações: as três dimensões culturais que interferem na 

admissão relacionada ao gerenciamento por atividades são a inovação, orientação 

voltada ao lucro e fraco ou forte controle dos gestores ao negócio. A inovação é 

centrada na capacidade da organização de se adaptar e receber as mudanças do 

ambiente de atuação. A segunda dimensão refere-se à ênfase dada as expectativas 

executivas, ações competitivas e resultados. A terceira compreende a ênfase dada no 

controle das atividades e custos; assim, essa dimensão também é vista como uma 

extensão que envolve fluxos contínuos de informação como, por exemplo, a presença 

dos planejamentos extremamente detalhados em orçamentos e sistemas de relatórios. 

 

Dentro desse enfoque, muitas companhias, conforme Kaplan e Anderson (2004), 

abandonam o Método ABC porque não conseguem capturar ou deter a complexidade das 

operações que realizam; assim, tal processo se torna longo e de custo elevado, sendo essas as 

maiores barreiras para execução do plano quanto à implementação. Contudo, esse método 

pode ser utilizado eficientemente desde que considerados os seis procedimentos reconhecidos 

por Turney (1991) e Kaplan e Anderson (2004) a partir de suas pesquisas quanto à introdução 

do Método ABC na organização: 

 

• Convencer os gestores das mudanças: nessa fase há necessidade de criar interesse nos 
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responsáveis para execução do projeto, além de remover todas as barreiras do projeto 

e, principalmente, obter o compromisso da administração quanto a todo o processo; 

• Programar as implementações: formular os objetivos, descrever cada uma das 

informações condizentes aos objetivos, fixar os gastos com tais procedimentos, definir 

a organização do projeto; identificar e selecionar todos os membros necessários no 

projeto, determinar o treinamento requerido, delimitar as tarefas necessárias e suas 

respectivas extensões no projeto, ou seja, completar a programação referente ao 

projeto, e orçar os custos do projeto; 

• Obter informações necessárias: nessa parte do processo se faz necessário a coleta de 

dados e tratamento necessários aos mesmos; 

• Desenhar o modelo conceitual do método: identificar as atividades, reconstruir a 

lógica geral, criar os centros referentes às atividades, definir os direcionadores de 

recursos, fixar os atributos necessários, selecionar os direcionadores quanto as 

atividades, e definir objetos de custo; 

• Planejar as atualizações: criar relatórios, atualizar o método e, conseqüentemente, o 

modelo conceitual, aperfeiçoar o sistema de suporte, distribuir informações, e treinar 

os usuários; e 

• Projetar mudanças ou ajustes necessários: declarar tais efeitos aos responsáveis pelo 

projeto, identificar as metas quanto às melhorias, atribuir responsabilidades para os 

usuários, fornecer suporte aos mesmos, e coletar e transmitir os resultados a todos os 

envolvidos. 

Todos esses processos representam uma aposta, de natureza excepcional, sobre o 

Método ABC; assim, à guisa de exemplo, a Figura 7 é apresentada com o propósito de 

facilitar a compreensão das seis maneiras ou modos pelos quais se realiza uma operação de 

implementação do mesmo. 
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Figura 7 – Processos e seqüências para implementação do Método ABC 
Fonte: Adaptado de Turney (1991). 
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Turney (1991) ainda propôs os seguintes procedimentos para se projetar o modelo do 

ABC considerando sempre os objetos de custo: 

 

• Identificar as atividades, ou seja, detalhar as mesmas para o modelo, utilizar macro 

atividades, combinar itens insignificantes, e descrever claramente e consistentemente 

as ações ou trabalhos específicos a serem realizados; 

• Reconstruir a lógica geral do custeamento: nesse procedimento há necessidade de 

combinar as contas contábeis semelhantes, obter os custos ao nível de departamentos, 

e ajustar itens relacionados com a diminuição progressiva do valor, isto é, a 

depreciação; 

• Criar os centros de atividades: alocar as atividades aos seus respectivos centros, 

empregar atributos como, por exemplo, demanda de recursos para criar os centros de 

atividades, e alinhar ou condicionar os mesmos a fim de criar hierarquia de 

informação; 

• Definir os direcionadores: mediante a escolha dos custos que sustentam as atividades 

primárias, traçar todas as possíveis utilizações dos direcionadores, e separar custos de 

esforços e não esforços; 

• Fixar ou determinar atributos necessários: deixar os responsáveis escolherem os 

atributos conforme o objetivo principal, permitir que o usuário aponte de maneira 

sensível os atributos quanto ao julgamento; e 

• Selecionar os direcionares de custos: escolher os direcionadores que melhor 

combinem com os tipos de atividades, dar preferência aos mais correlatos com o atual 

consumo de recursos, realizar à minimização dos genéricos, fazer a eleição dos que 

melhor se relacionem ao desempenho da atividade, nomear os que tenham o menor 

custo para realizar a mensuração, e examinar e escolher os que não precisem de novas 
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mensurações ou medidas. 

 

Em relação a esses processos, um comentário deve ser feito, considerando o escopo 

desta dissertação, essa seqüência ou relação de processos não se constitui um ponto final 

sobre a construção de um modelo, pois sua elaboração é limitada aos esforços intelectuais e à 

literatura existente sobre o assunto. Contudo, sua utilização ou aceitação não é invalidada por 

esse motivo, pois para que se chegue a um estágio de conhecimento satisfatório sobre o 

Método ABC existe a necessidade de reflexão sobre a base de conhecimento até então 

existente. 

Ademais, faz-se mister destacar que a apropriação desses procedimentos deve ser 

objeto de estudo e reflexão permanente na organização, visto que o ambiente no qual a mesma 

está inserida é dinâmico. Para facilitar a compreensão desses processos pode-se ilustrar essa 

situação por meio da Figura 8, ou seja, uma apresentação de maneira genérica. 
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Figura 8 – Processos e seqüências para desenhar o modelo conceitual do Método ABC 
Fonte: Adaptado de Turney (1991). 
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 Além disso, deve ser enfatizado que muitos gestores assumem, conforme Cooper e 

Kaplan (1988), as decisões quanto aos preços, mix de produção, e processos tecnológicos a 

partir das informações de custos distorcidas. Tal situação se torna agravante quando as 

organizações descobrem essa condição no momento em que sua competitividade e 

lucratividade já estão muito deterioradas. Entretanto, muitos gestores têm o conhecimento de 

que seus cálculos quanto aos custos não estão precisos; por conseguinte, os mesmos tentam 

contornar essa posição com o auxílio de ajustes ou arredondamentos. Para tanto, o Método 

ABC é uma ferramenta de estratégia corporativa, isto é, um sistema formal quanto à 

contabilidade que reflete radicalmente diferenças de filosofia, assim, nenhum planejamento 

para com os preços, marketing, e linha ou mix de produção pode ser realizado com ausência 

do conhecimento acurado de custos. 

 Nessa configuração, caso exista um grande número referente às atividades que serão 

custeadas faz-se necessário muito tempo para implementar o Método ABC, porém, consoante 

às idéias de Satoglu et al. (2006), Speddling e Sun (1999), e Özbayrak et al. (2004) fazer o 

uso da MDS poderá auxiliar nesse processo mesmo que tal concepção esteja no bojo da 

Manufatura Celular. Assim, a próxima seção aborda a compreensão da Manufatura Celular 

com o propósito de colaborar com os objetivos deste trabalho. 

 

2.3 2.3 2.3 2.3 ----    Manufaturas CelularesManufaturas CelularesManufaturas CelularesManufaturas Celulares    

 

2.3.1 - Definição de Manufatura Celular 

 

Para Tahara (2001), a Manufatura Celular tem um importante destaque entre os 

sistemas de produção, sendo empregada em parte significativa das empresas de manufatura 

mundial e alvo de constantes pesquisas no contexto acadêmico. Junqueira (2006) preconiza 



 67 

que a Manufatura Celular promove a oportunidade para uma melhor utilização dos operários 

no balanceamento e padronização das operações e admite que a mesma permite uma melhor 

utilização do espaço e um menor estoque intermediário. Considerando essas primazias no 

gerenciamento da produção se faz necessário expor a definição de Manufatura Celular, que 

sustenta a revisão da literatura, apresentada por Yang e Deane (1994, p. 87): 

 

A Manufatura Celular é vista como uma "ponte" entre a Manufatura 
Convencional e Manufatura Integrada por Computador e a Fábrica do 
Futuro. Assim, a Manufatura Celular oferece uma potencial mudança da 
produção em massa, considerada inflexível quanto aos lotes, para uma 
produção mais flexível que permita lotes menores e com custos mais 
razoáveis8. 

 

Já a definição assumida por Sohal et al. (2001, p. 236) é mais pontual: 

 

A Manufatura Celular é compreendida como um agrupamento de máquinas 
para processamento de peças similares, ou seja, essa prática permite ou 
possibilita alcançar a eficiência na produção explorando as semelhanças dos 
produtos produzidos. 

 

Consistente com essa definição, Tahara (2001) acrescenta que a Manufatura Celular, 

no que tange o aumento da eficiência, provoca redução dos refugos, diminuição dos custos de 

controle de qualidade, e a minimização do tempo despendido com o Setup. De certa forma, 

esses fatores são resultantes da característica de que as Manufaturas Celulares possuem mais 

máquinas do que operadores, assim, os operadores devem operar em mais de uma máquina 

balanceando a carga de trabalho na célula. Ademais, vários outros benefícios também são 

resultantes dessa característica como destacam Kannan e Ghosh (1996): 

 

• Redução da fila de produtos para processamento; 

                                                 
 
8 Tradução livre. 
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• Aperfeiçoamento da qualidade dos produtos, pois o funcionário está mais 

suscetível ao erro do que à máquina; 

• Aumento do espaço no chão de fábrica e, conseqüentemente, a sua melhor 

utilização; 

• Melhoria na mobilidade, responsabilidade e na organização metódica do 

trabalho em função do operador; 

• Diminuição dos esforços para o controle da produção como, por exemplo, 

redução dos números de relatórios de controles; e 

• Facilitação do seqüenciamento e planejamento da produção. 

 

Dentro dessa perspectiva, a Manufatura Celular é resultado de mudanças e 

transformações científicas e tecnológicas na natureza do trabalho, que apresentava a arte e o 

trabalho como as suas principais dimensões. Entre essas mudanças se destaca a produção em 

grande escala, na qual as suas principais perspectivas são produtos padronizados, redução de 

custos e preços baixos. Assim sendo, sobre o conceito de Manufatura Celular deve-se 

considerar que a sua formação envolve restrições que variam conforme a organização. 

 

2.3.2 - Origem da Manufatura Celular 

 

A origem da Manufatura Celular, assim como todos os acontecimentos de importância 

para todas as ciências, exerce atração sobre os novos historiadores, que irão interpreta-lá. Sob 

tais condições, se as interpretações mudam de uma geração para outra, não é só porque foram 

descobertos novos dados que permitem aos atuais historiadores e pesquisadores corrigirem os 

erros de seus antecessores, nem tampouco porque cada geração enfoca a história ou a origem 

partindo de uma série distinta de valores; mas geralmente porque cada geração analisa o 
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objeto de estudo buscando responder diferentes perguntas. 

A partir dessa ponderação e considerando que o principal foco desse trabalho não é 

realizar uma profunda discussão sobre a origem da Manufatura Celular, nesta dissertação foi 

aceita, porém endossada ao mesmo, a perspectiva apresentada por Cogan (2003) que a 

Manufatura Celular surgiu aproximadamente por volta 1800 na Europa9. Embora essa 

estimativa suscite inúmeras discussões à mesma, não invalida nenhum objetivo desta 

dissertação, pois apenas complementa uma das partes do referencial teórico. 

É válido ressaltar que, de certa maneira, a Manufatura Celular é um produto da 

Tecnologia de Grupos10 que, por sua vez, remonta ou resulta da produção em alta escala. 

Contudo, tais processos se tornaram relevantes a partir da utilização ou aproximação do 

computador aos processos de gestão da produção.  

 

2.3.3 - O Modelo da Manufatura Celular 

 

A formação ou constituição das Manufaturas Celulares é um dos principais problemas 

para que seja feita a sua aplicação na linha de produção. Em uma perspectiva ampliada, 

segundo Tahara (2001) e Askin et al. (1997), a Manufatura Celular deve ser elaborada 

considerando um conjunto de fatores presentes na organização, que interferem em vários 

níveis no bom desempenho e na facilidade de implementação da mesma. Nesse sentido, 

Tahara (2001) sistematizou, no referencial teórico de sua tese, as principais abordagens e 

conseqüentemente, os métodos que podem ser utilizados para a formação de Manufaturas 

Celulares. A Figura 9 é representativa dessa sistematização. 

                                                 
 
9 Apesar dessa data já em 1903 Conrad N. Lauer discutia em seu artigo titulado “The importance of Cost-
Keeping to the Manufacturer” publicado nos Annals of American Academy of Political and Social Science, Vol. 
22, Business Management, pp. 47-57 à importância da gerência dos custos no ambiente de Manufatura. 
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Figura 9 – Principais abordagens para a formação de Manufaturas Celulares 
Fonte: Adaptado de Tahara (2001). 
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No que tange a parte operacional de projeto da Manufatura Celular as seguintes 

considerações são feitas: 

 

• Formular políticas de inspeção e manutenção como, por exemplo, a 

manutenção preventiva; 

• Realizar um projeto contendo procedimentos que abordem os aspectos de 

planejamento, programação e controle de produção; 

• Estabelecer as principais tarefas e responsabilidades de operadores e dos staffs, 

isto é, pessoal cujas atividades supõem grau mínimo de aptidão ou 

competência; e 

• Desenvolver o projeto de mecanismos quanto às informações e resumos dos 

procedimentos necessários para uma interface com o sistema de produção 

restante. 

 

Dentro desse enfoque, visando a compreensão do modelo de Manufatura Celular, se 

faz necessário considerar a definição do layout, ou seja, disposição das máquinas, pois os 

demais aspectos como números de máquinas e funcionários podem ser definidos utilizando 

umas das abordagens, métodos e algoritmos apontados por Tahara (2001). 

Geralmente, as máquinas estão organizadas conforme a necessidade do processo, em 

outras palavras, a manufatura está estabelecida de maneira funcional. Com o objetivo de 

apresentar um exemplo quanto a essa tipologia de manufatura o Quadro 4 representa um 

provável arranjo entre os produtos e máquinas para essa classe.  

                                                                                                                                                         
 
similaridades dos desenhos dos produtos e dos processos de manufatura. Além disso, esses pesquisadores 
comentam que esse processo surgiu nas últimas três décadas. 
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Peças Máquinas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A X X  X X  X X X  
B X X   X X X  X X 
C   X X X   X X X 
D   X   X X X  X 
E X     X X   X 

Quadro 4 – Arranjo entre máquinas e peças para o layout funcional 
Fonte: Adaptado de Cogan (2003). 

 

De certa maneira, conforme disposto no Quadro 4, em um layout funcional, as peças a 

serem trabalhadas exigem seqüências de operações diferentes como, por exemplo, a peça 1 é 

trabalhada na máquina A, em seguida na máquina B, e posteriormente na máquina E. Essa 

quebra da seqüência de máquina pela produção das diversas peças dificulta a estruturação da 

produção de maneira linear ou por produto. 

Ademais, para auxiliar a exposição do conceito de layout funcional, a Figura 10 expõe 

a mesma tipologia, porém, de forma gráfica, no quais os retângulos estão representando as 

máquinas e as setas pontilhadas o fluxo das peças entre as máquinas.  

 

 

Figura 10 – Exemplo de organização em layout funcional 
Fonte: Adaptado de Cogan (2003). 
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Por outro lado, segundo Al-Mubarak et al. (2003) e Balakrishnan e Cheng (2007), as 

Manufaturas Celulares são resultantes da tecnologia em grupo, isto é, o princípio ou filosofia 

de agrupar partes similares em famílias. Adicionalmente, esses autores são congruentes aos 

apontamentos de Tahara (2001) quando ressaltam que a Manufatura Celular apresenta uma 

maior flexibilidade que a manufatura com o layout funcional e que o problema fundamental 

de sua formação é comparado a um modelo matemático de vários objetivos. 

Segundo Cogan (2003), esse layout apresenta um ponderável papel na obtenção da 

produtividade e, conseqüentemente, melhorias quanto à qualidade, assim, o Quadro 5, em 

contrapartida ao Quadro 4, apresenta uma possibilidade de layout celular. 

 
Peças Máquinas 

7 9 5 1 2 8 4 10 6 3 
A X X X X X      
B X X X X X      
D X X X        
E X          
A      X X    
C      X X    
D      X     
E       X    
B        X X  
C        X  X 
D        X X X 
E        X X  

Quadro 5 – Arranjo entre máquinas e peças para o layout celular 
Fonte: Adaptado de Cogan (2003). 

 

Nessa perspectiva, a Figura 11 denota o layout celular considerando os dados expostos 

no Quadro 4. Cabe ressaltar que essa configuração em geral também proporciona a redução 

de espaço físico no ambiente produtivo. 
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Figura 11 – Exemplo de layout celular 

Fonte: Adaptado de Cogan (2003). 
Não obstante, Tahara (2001) apresenta também outras representações do layout 

considerando o modelo de Manufatura Celular conforme exposto na Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Exemplos de Manufaturas Celulares 
Fonte: Tahara (2001). 

 

Ainda, considerando a Figura 12, a Manufatura Celular pode apresentar mais que uma 

célula a fim de realizar a produção. Tal característica possibilita classificar o processo como 
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Job Shop de vários níveis como, por exemplo, no caso da Figura 12 um Job Shop de três 

níveis, pois apresenta três células. 

Cabe ressaltar que, a definição do modelo conceitual da Manufatura Celular deve ser 

observada sob os aspectos intracelular ou intercelular, pois a classificação dos grupos de 

trabalhos pode ter como base peças, famílias ou máquinas. De maneira geral, muitos 

algoritmos resolvem simultaneamente o problema de formação de grupos para as peças e 

máquinas. Contudo, a definição do layout interno da célula é definido considerando as 

principais características da produção e os recursos produtivos da organização. 

Com as inovações tecnológicas na manufatura como, por exemplo, Computer 

Integrated Manufacture – CIM, a proporção relativa aos custos variáveis tende a diminuir. 

Atualmente, os sistemas de manufatura apresentam altos níveis de custos relacionados à 

automação, flexibilidade, e a capacidade de produzir com alta qualidade; entretanto, 

semelhante vantagem dificilmente é encontrada na apuração dos custos, em outras palavras, 

falta uma realista e acurada mecânica de cálculo (KATTAN, 2005; MARSH et al., 1997; 

ÖZBAYRAK et al., 2004;). 

No tocante à mensuração do desempenho ou atuação da manufatura, Kaplan (1984) 

complementa que os fatores ou aspectos não financeiros como: (a) qualidade; (b) inventário; 

(c) produtividade; (d) inovação; e (e) mão-de-obra são capazes de levar a cabo tal 

determinação. Essa concepção também pode ser compreendida conforme apresenta a Figura 

13. 
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Figura 13 – Aspectos não financeiros para mensuração do desempenho na manufatura 

 

Ademais, Jones e Dugdale (2002) identificam que, geralmente, as organizações 

manufatureiras buscam: (a) acurácia dos custos; (b) identificação e eliminação quanto aos 

desperdícios; e (c) melhores atuações no gerenciamento de operações. Assim, para Major e 

Hopper (2005) a implementação11 do Método ABC nas mesmas auxilia no alcance desses 

objetivos. Além disso, os fatores como a identificação de elementos relacionados ao sucesso 

da implementação e a abordagem quanto aos aspectos que geram impactos sobre os vários 

estágios desse processo poderiam suavizar o estabelecimento do Método ABC. Contudo, esse 

processo sofre muitas variações conforme o nível operacional, corporativismo, 

relacionamento industrial, e as resistências quanto a levar essa prática mediante providências 

concretas. Assim, no próximo capítulo são expostos os métodos de pesquisa e, 

conseqüentemente, a concepção de Modelagem Dinâmica de Sistemas. 

                                                 
 
11 Para uma discussão ampla e atenta quanto à implementação do ABC em manufatura veja os trabalhos de Brent 
(1992), Dugdale e Shrimpton (1990), e Laing (1994). 

Mão-de-obra 
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3 3 3 3 –––– MÉTODOS DE PESQUISA MÉTODOS DE PESQUISA MÉTODOS DE PESQUISA MÉTODOS DE PESQUISA    

 

“Sendo o pensamento criador a coisa mais 
importante que estabelece a diferença entre o 

homem e o macaco, deveria ser tratado como um 
bem mais precioso que o ouro e preservado com 

grande cuidado. – A. D. Hall, A Methodology 
for Systems Engineering in Teoria Geral dos 

Sistemas – L. V. Bertalanffy.” 

 

O objetivo deste capítulo é fazer a exposição dos elementos e procedimentos que 

auxiliaram o objetivo desta pesquisa, assim, são apresentados o tipo de pesquisa, a estratégia 

utilizada, os procedimentos adotados e as limitações do método de pesquisa. A importância 

desse capítulo para essa pesquisa ou da Metodologia para Ciência, quando observada 

seguindo os contornos das Ciências Sociais, pode ser expressa por meio das palavras de 

Demo (1995, p. 79):  

 

Metodologia é disciplina instrumental para o cientista social. Alguns se 
dedicam a ela especificamente e fazem dela um campo próprio de pesquisa. 
Mas, apesar de instrumental, é condição necessária para a competência 
científica, porque poucas coisas cristalizam incompetência mais gritante do 
que a despreocupação metodológica. 

 

Nesse sentido, é essencial considerar que não existe nenhum instrumento ou posição 

metodológica totalmente correta e definitiva já que a realidade concreta é sempre uma 

totalidade dinâmica de múltiplos condicionamentos, na qual a polarização dentro do todo lhe 

é constitutiva. Porém, no que tange o propósito dessa pesquisa os elementos e procedimentos 

que são apresentados neste capítulo permitem a sua reprodução por outros pesquisadores o 

que, conseqüentemente, da validade aos mesmos. 

Ademais, todos os procedimentos e elementos apresentados nesta seção são 

observados a luz da dialética histórico-estrutural sugerida por Demo (1995), pois a mesma 

tem como característica ou marca reconhecer, no mesmo patamar de relevância, condições 
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objetivas e subjetivas e admitir transformações históricas radicais nos conteúdos que 

envolvem o objeto de estudo. 

 

3.1 3.1 3.1 3.1 ----    TipoTipoTipoTipossss e Métodos de Pesquisa e Métodos de Pesquisa e Métodos de Pesquisa e Métodos de Pesquisa    

 

No decorrer da História da Ciência, várias foram as correntes de pensamentos que 

surgiram como, por exemplo, o empirismo, o materialismo dialético, a fenomenologia e o 

estruturalismo12 visando a busca pelo conhecimento. Contudo, a partir da metade do século 

XX essas correntes foram polarizadas em dois grandes enfoques principais, o enfoque 

quantitativo e o enfoque qualitativo. De certo modo, o precursor do enfoque quantitativo nas 

ciências sociais foi Auguste Comte (1798-1857) e Émile Durkheim (1858-1917) e o pioneiro 

do enfoque qualitativo foi Max Weber (1864-1920). Para se apresentar a definição do enfoque 

quantitativo e enfoque qualitativo se faz o uso das palavras, ditas com propriedades, de 

Sampieri et al. (2007, p. 19): 

 

O enfoque quantitativo se fundamenta em um esquema dedutivo e lógico, 
busca formular questões de pesquisa e hipóteses para posteriormente testá-
las, confia na medição padronizada e numérica, utiliza a análise estatística, é 
reducionista e pretende generalizar os resultados de seus estudos mediantes 
amostras representativas. Além disso, parte da concepção de que existem 
duas realidades: aquela em torno do pesquisador e aquela constituída pelas 
crenças dele; portanto, fixa como objetivo provar quais as crenças do 
pesquisador estão próximas da realidade do ambiente. O enfoque qualitativo, 
por sua vez, é baseado em um esquema indutivo, é expansivo e em geral não 
busca criar questões de pesquisa anteriormente nem provar hipóteses 
preconcebidas, e sim deixar que essas surjam durante o desenvolvimento do 
estudo. É individual, não mede numericamente os fenômenos estudados nem 
tampouco tem como finalidade generalizar os resultados de sua pesquisa; 
não realiza análise estatística; seu método de análise é interpretativo, 
contextual e etnográfico. Assim, preocupa-se em captar experiências na 
linguagem dos próprios indivíduos e estuda ambientes naturais. 
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Essas duas apreciações podem ser mais bem compreendidas quando apresentadas de 

maneira comparativa sobre seu ponto de partida, premissas, dados e principalmente as suas 

finalidades. Assim, o Quadro 6 expõe tal comparação. 

 
Aspectos Quantitativo Qualitativo 
Ponto de 
partida 

Há uma realidade a conhecer Há uma realidade a descobrir 

Premissas 
A realidade do fenômeno social pode ser 

conhecida com a mente 

A realidade do fenômeno social é a mente. A 
realidade é construída pelo(s) indivíduo(s) que 

dá (dão) significados ao fenômeno social. 
Dados Uso de medição e quantificação Uso da linguagem natural 

Finalidades 
Busca relatar o que acontece. Fatos que 

dêem informações específicas da realidade 
que podemos explicar e prever 

Busca entender o contexto e/ou o ponto de vista 
do ator social. 

Quadro 6 – Comparação entre o enfoque quantitativo e do enfoque qualitativo 
Fonte: Adaptado de Sampieri et al. (2007). 

 

Cabe ressaltar que surgiu como resultado ou produto desses dois pontos de vista o 

enfoque multimodal (misto) ou triangulação. Esse enfoque misto pode ser compreendido 

como uma convergência ou fusão dos enfoques de pesquisa quantitativa e qualitativa e suas 

principais vantagens consistem no sentido de sobrepor enfoques e em uma mesma pesquisa 

mesclar diferentes facetas do fenômeno de estudo. Geralmente, a sua aplicação é realizada 

seguindo uma das diferentes modalidades apontadas por Nau (1995), ou seja, o modelo de 

duas etapas no qual se aplica primeiro um enfoque e depois o outro, o modelo de enfoque 

dominante em que um enfoque prevalece e o modelo misto que contempla ambos os modelos 

durante todo o processo de pesquisa. No Brasil, um trabalho que contempla e faz o emprego 

apropriado desse modo de considerar ou de entender um assunto ou uma questão é a tese de 

doutoramento de Jabbour (2007), ao analisar as relações existentes entre os aspectos 

ambientais e os fatores de recursos humanos. Na esteira desse processo, após apresentados os 

enfoque existentes na literatura quanto à busca pelo conhecimento, se faz necessário indicar 

                                                                                                                                                         
 
12 Não cabe nesta dissertação a discussão sobre essas correntes, pois foge do escopo dos objetivos deste trabalho. 
Porém, para uma discussão mais abrangente consultar antologias e textos sobre a História da Ciência na área da 
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os tipos de pesquisas que geralmente são realizados:  

 

• Exploratória: esse tipo de pesquisa tem como objetivo essencial se aproximar 

de um tópico desconhecido, pouco estudado ou novo. É possível também 

analisar um tema ou objeto de estudo com base em novas perspectivas e 

ampliar os estudos já existentes; 

• Descritiva: tal classe de pesquisa serve para analisar como e de que maneira se 

manifestam um fenômeno e seus componentes, em outras palavras, procura 

especificar as propriedades, as características e os perfis importantes de um 

fenômeno submetido à análise; 

• Correlacionais: essas pesquisas buscam observar como relacionam ou não 

diversos fenômenos entre si, ou seja, avaliar a relação entre conceitos, 

categorias ou variáveis; e 

• Explicativas: tal tipo de pesquisa, por sua vez, procura encontrar as razões ou 

causas que provocam certos fenômenos, de certa forma, estão destinadas a 

responder sobre a causa de acontecimentos e fatos. 

 

A importância desses tipos de pesquisas se desponta quando denotado que a partir de 

sua escolha realizada pelo pesquisador existe ou não a necessidade do estabelecimento de 

hipóteses. Tais hipóteses podem ser as proposições sobre as relações entre duas ou mais 

variáveis que se sustentam com base em um conhecimento organizado e sistematizado. Nesse 

sentido, o Quadro 7 apresenta segundo Sampieri et al. (2007), os enfoque de pesquisas, os 

tipos de pesquisas e a necessidade ou não de se formular hipóteses. 

 

                                                                                                                                                         
 
Sociologia. 



 81 

 

Tipos de 
pesquisa 

Enfoque 
Quantitativo 

Enfoque 
Qualitativo 

Enfoque 
Multimodal 

(Modalidade de 
duas etapas) 

Enfoque 
Multimodal 
(Dominante) 

Enfoque 
Multimodal 

(Misto) 

Exploratória 
Sem 

Formulação de 
hipóteses 

Sem 
formulação 
de hipóteses 

Sem formulação de 
hipóteses 

Sem formulação 
de hipóteses 

Sem 
formulação de 

hipóteses 

Descritiva 
Formulação de 
hipóteses para 
prever um fato 

Sem 
formulação 
de hipóteses 

Formulação de 
hipóteses para 

prever um fato na 
etapa quantitativa 

Formulação de 
hipóteses para 

prever um fato, se 
o enfoque 

principal for 
quantitativo 

Formulação 
de hipóteses 
para prever 

um fato 

Correlacional 
Formulação de 

hipóteses 

A formulação 
de hipóteses 

pode 
acontecer ou 

não 

Formulação de 
hipóteses na etapa 

quantitativa e 
possivelmente na 
qualitativa, se for 
realizada como 
segunda fase 

Formulação de 
hipóteses quando 

o enfoque 
principal é 

quantitativo e 
variável, se este 
for qualitativo 

Muito 
provável 

formulação de 
hipóteses 

Explicativa 
Formulação de 

hipóteses 

Potencial 
formulação 
de hipóteses 

Formulação de 
hipóteses na etapa 

quantitativa e 
possivelmente na 
qualitativa, se for 
realizada como a 

segunda fase 

Formulação de 
hipótese quando o 
enfoque principal 
é quantitativo e 
variável, se este 
for qualitativo 

Muito 
provável 

formulação de 
hipóteses 

Quadro 7 – Relação entre formulação de hipóteses, enfoque e os tipos de pesquisas 
Fonte: Adaptado de Sampieri et al. (2007). 

 

A partir dessas taxonomias apresentadas este trabalho é classificado como de enfoque 

quantitativo e do tipo exploratório sem o estabelecimento de uma hipótese, porém guiada por 

uma questão apresentada na introdução da mesma. Quanto ao enfoque, de maneira resumida, 

tal classificação é sustentada tendo como base a medição numérica, ou seja, a comparação 

numérica entre MDS considerando o Método ABC e o Método de Custeio por Absorção. 

Ademais, conforme Bertalanffy (1977, p. 91), todas as pesquisas que se alinham com a Teoria 

dos Sistemas apresentam relacionamento com a matemática: 

 

A Ciência dos Sistemas, ou algum dos seus múltiplos sinônimos, está 
rapidamente tornando-se parte do currículo estabelecido das universidades. 
Trata-se predominantemente de um desenvolvimento da ciência da 
engenharia em sentido lato, exigido pela complexidade dos “sistemas” na 
tecnologia moderna, nas relações entre o homem e a máquina, na 
programação e em outras considerações que não eram sentidas na tecnologia 
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do passado recente, mas que se tornaram imperiosas nas complexas 
estruturas tecnológicas e sociais do mundo moderno. Nesse sentido, a teoria 
dos sistemas é eminentemente um campo matemático, oferecendo técnicas 
parcialmente originais e altamente complicadas, em estreita ligação com a 
ciência dos computadores e essencialmente determinadas pela necessidade 
de enfrentar uma nova espécie de problema que está surgindo. 

 

No que tange o tipo de pesquisa, a caracterização ocorre tendo como base que a 

comparação entre o Método ABC e o Método por Absorção considerando a MDS é um tema 

pouco estudado conforme verificado no levantamento do referencial teórico. Ademais, se 

deve ressaltar que os estudos exploratórios em poucas ocasiões constituem um fim em si 

mesmos, geralmente determinam tendências, identificam áreas, ambientes, contextos e 

situações de estudo e relações potenciais entre variáveis. Sob tais condições, se caracterizam 

por terem maior flexibilidade quanto à metodologia em comparação com os estudos 

descritivos, correlacionais e explicativos, pois são mais amplos e dispersos. 

Contudo, esta dissertação também pode ser classificada no escopo da Contabilidade de 

Custos, pois respaldado por Lukka e Gralund (2002) as pesquisas dessa área são classificadas 

nas seguintes categorias: 

 

• Consultoria: são estudos em fases iniciais que podem influenciar a prática;  

• Básicas: nesse tipo de pesquisa o fato é analisado posteriormente ao seu 

ocorrido e na mesma os pesquisadores buscam manter uma posição neutra 

quanto aos processos, visto que, o objetivo dessas é expor com maior rigor 

científico o como e pôrque dos acontecimentos. Além disso, as mesmas são 

subdivididas em conceitual, modelagem matemática, aplicações estatísticas, e 

estudos de caso; e  

• Críticas: são os ensaios que utilizam uma concepção de julgamento ou 

discussão sobre a pesquisa e posteriormente se encerram por meio da pesquisa 

básica.  
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Deve ser enfatizado que as modelagens matemáticas, principalmente no caso do ABC, 

têm como objetivo ou meta sistematizar a análise do comportamento quanto aos custos em 

diferentes tipos de ambientes e construir, matematicamente, modelos que façam a previsão 

para seus comportamentos. Nesse sentido, esta dissertação é qualificada como um estudo 

básico de modelagem matemática, pois não se caracteriza como um ensaio crítico e também 

não apresenta propriedade que classifique a mesma como um estudo de consultoria. 

 

3.2 3.2 3.2 3.2 ----    Estratégia de PesquisaEstratégia de PesquisaEstratégia de PesquisaEstratégia de Pesquisa    

 

Dentre as diversas estratégias de pesquisa, Bertalanffy (1977) e Rodrigues (2006), 

destacam a modelagem matemática, pois os modelos matemáticos apresentam algumas 

vantagens, a saber, a ausência de ambigüidade, possibilidade de estrita dedução e 

verificabilidade por meio de dados observados quando comparados as demais estratégias de 

pesquisas.  

Nesse sentido, foi escolhido a Modelagem Dinâmica de Sistemas - MDS como 

principal elemento da estratégia de pesquisa, ou melhor, do planejamento e execução do 

Método ABC no ambiente de Manufatura Celular. Tal escolha é congruente às idéias que 

Demo (1995, p. 214) apresenta quanto a Teoria dos Sistemas conforme exposto mediante suas 

próprias palavras:  

 

A aplicação prática, na análise e engenharia de sistemas, da teoria dos 
sistemas aos problemas que surgem nos negócios, governo, política 
internacional demonstra que esse enfoque “funciona”, conduzindo ao mesmo 
tempo à compreensão e à predição. 

 

Considerando esses apontamentos, se faz necessário apresentar, com maior 

propriedade, a MDS na próxima seção, visando os objetivos apresentados na introdução desta 



 84 

dissertação. 

 

3.2.1 - Modelagem Dinâmica de Sistemas 

 

Antes da apresentação do conceito de Modelagem Dinâmica de Sistemas - MDS é 

necessária a apresentação da teoria ou do conjunto de conceitos, definições e proposições 

relacionados entre si, que apresentam uma visão sistemática de fenômenos que sustentam a 

MDS, isto é, apresentar a definição de Sistemas e da Teoria dos Sistemas. 

 

3.2.1.1 - Definição de Sistemas e da Teoria dos Sistemas 

 

Mediante o reducionismo, isto é, a crença na qual todos os objetos podem ser 

restringidos em elementos finais ou partes indivisíveis, surge o método analítico, em outras 

palavras, o processo mental cujo qualquer tema, assunto, ou matéria a ser explicada é 

compreendida e, posteriormente, decomposta em partes independentes e indivisíveis, ou seja, 

possibilita ou permite à análise.  

Por conseguinte, a idéia referente a esquadrinhar um problema consiste em separá-lo 

em um conjunto de questões mais simples; assim, os mesmos são resolvidos e, como 

resultado, a solução para o problema principal é obtida (BELHOT, 2006). Entre as principais 

características do método analítico, segundo Gavira (2003), se sobressaem:  

 

• Reação ao dogmatismo e obscurantismo medieval;  

• Exatidão e regularidade;  

• Realidade objetiva;  

• Busca ao controle do todo;  
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• Função explicativa e experimental; e  

• Teor quantitativo. 

 

Consistente com o reducionismo se apresentava à idéia de que todas as interações 

entre objetos ou elementos, eventos e suas propriedades poderiam ser resumidas, mediante 

análise, a uma relação fundamental de causa-efeito. Entretanto, tal concepção não deve ser 

extremamente pontual, mas elevada a um nível maior, no qual se observa o conjunto referente 

aos elementos inter-relacionados de qualquer espécie, isto é, o sistema (ACKOFF, 1978).  

Para Bertalanffy (1977), os sistemas podem ser definidos como conjunto de elementos 

em interação. Nesse sentido, para esse mesmo pesquisador, a Teoria Geral dos Sistemas tem 

como objetivo a formulação de princípios válidos para os sistemas em geral, para qualquer 

que seja a natureza dos elementos que os compõem e as relações ou forças existentes entre 

eles. Conseqüentemente, os problemas dentro da perspectiva quanto a Teoria Geral dos 

Sistemas surgem sempre que as partes são levadas a construir um todo equilibrado. 

De maneira geral, ainda nesse sentido, é válido destacar que os elementos que 

compõem o sistema, ou seja, os componentes do conjunto apresentam as seguintes 

características ou propriedades: 

 

• O comportamento de cada elemento do conjunto influencia ou apresenta efeito sobre 

as propriedades referentes aos demais; 

• As qualidades alusivas, isto é, as propriedades referentes a cada parte dependem das 

propriedades de pelos menos outro componente desse conjunto; e 

• Todo subsistema, isto é, cada uma das divisões do conjunto deve apresentar, 

secundariamente, as duas primeiras propriedades, assim, um sistema não pode ser 

decomposto em subsistemas independentes. 
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Deve ser enfatizado que, segundo Gavira 2003, existem diversas maneiras de se 

estudar ou observar, atentamente, um sistema. Dentro desse enfoque, o mesmo autor propõe 

algumas classes para que seja efetuada tal análise. Nesse sentido, essas classes ou divisões são 

apresentadas na Figura 14. 

 

 
Figura 14 – Classes ou divisões da Teoria Geral dos Sistemas 

Fonte: Adaptado de Gavira (2003). 

 

Além disso, a partir da Figura 14 é possível compreender que existe a possibilidade da 

realização do experimento no próprio sistema, ou seja, caso a relação custo-benefício permita, 

se efetuam as alterações no objeto de estudo visando o devido apreço aos resultados. Todavia, 

essa situação não se constitui visto a necessidade das elevadas importâncias financeiras, 

assim, é inevitável a elaboração referente a um modelo com o propósito de simular o objeto 

de estudo. Ainda, sobre essa forma típica para imitação do sistema é recomendável que seja 

feita a divisão em físico, no qual se compreendem as réplicas, e matemático, que permite 

interpretar os fenômenos mediante solução analítica. 

Ainda nesse enfoque, é necessário considerar que os modelos são representações da 

realidade e servem o propósito de capturar um ponto de vista relacionado ao interesse como, 

por exemplo, os modelos matemáticos usam símbolos, isto é, representam um sistema em 

termos de relacionamentos lógicos e quantitativos (VERNADAT, 1996). 

Sistemas 

Experimento com o 
sistema real 

Experimento com um 
modelo do sistema real 

Modelo Físico Modelo matemático 

Solução Analítica Simulação 
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Adicionalmente, os modelos também são compreendidos como uma descrição dos 

sistemas e requerem uma estrutura organizada, ou seja, um software, pacote, ou linguagem, a 

fim de gerar ilação. Por definição, nenhum modelo é completo por si só, o que significa que 

não importa quão detalhado seja, sempre é possível complementá-lo com outro modelo. Com 

base nessas indicações o tipo de modelo apropriado depende do tipo de problema que se quer 

resolver (STERMAN e STERMAN, 2000). 

Convém ressaltar que, segundo Gavira (2003), os modelos ou representação em 

pequena escala referente ao objeto de maiores dimensões também são classificados conforme 

apresenta a Quadro 8. 

 
 

Classificação Grupos Explicação 

Linear 
Seguem uma lei quanto à dimensão ou relacionamento entre as variáveis 

dependentes e independentes Linearidade 
Não-linear 

O relacionamento não ocorre mediante um tratamento dado ao conjunto 
de variáveis no qual os motivos ou causas são representados por linhas 

Estáticos 
A variável denominada tempo não influencia, em outras palavras, 

representa um modelo em um ponto particular no tempo Dinâmica 
Dinâmicos A variável relacionada ao tempo resulta em modificação no modelo 

Estáveis 
Essa ordenação tem como base o princípio que o modelo sempre volta à 

condição inicial após algum distúrbio 
Estabilidade 

Instáveis 
Após alguma perturbação tal grupo desenvolve alguma condição além 

das iniciais 

Discretos 
As variáveis aqui observadas se modificam descontinuamente em pontos 

específicos do tempo simulado 
Tempo 

Contínuos 
Tal classe apresenta variáveis que podem variar continuamente ao longo 

do tempo 
Determinísticos Nesse grupo não há variáveis aleatórias Variáveis 

aleatórias Estocásticos Esse grupo apresenta uma ou mais variáveis aleatórias 
Quadro 8 – Classificação dos modelos 

Fonte: Adaptado de Gavira (2003). 
 

Em termos amplos, a simulação tem sua gênese nas pinturas rupestre dos primeiros 

seres humanos. Tais pinturas tinham o objetivo de simular ou imitar rituais e caçadas antes da 

realização do acontecimento visando o estabelecimento das melhores possibilidades de 

sucesso possível. Na esteira desse processo, a aplicação do termo “simulação” em sua 

perspectiva atual surge, primeiramente, por volta de 1940, junto com o Método de Monte 
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Carlo13 (GAVIRA, 2003). 

Em contraste ao reducionismo é apresentado o expansionismo em que todos os objetos 

e eventos são partes de uma concepção maior. Nesse sentido, se conduziu ao modo sintético 

de pensar, no qual o assunto a ser explicado é visto como parte do sistema maior, isto é, 

compreendido em termos do seu papel no todo. Essa concepção, quando aplicada aos 

problemas sistêmicos, é chamada de abordagem sistêmica (BELHOT, 2006). 

Essa perspectiva cristaliza se num mecanismo de inferência, ou seja, na dedução 

quanto ao conhecimento, principalmente, das conseqüências relacionadas às interações entre 

as partes, isto é, dos elementos com o todo. Assim, o desempenho referente ao sistema 

depende, fundamentalmente, da maneira em que as partes se ajustam, trabalham, e se 

completam e não simplesmente do ótimo desempenho de cada parte considerada isoladamente 

ou, em outras palavras, da otimização. Porém, esse desempenho esbarra em problemas como, 

por exemplo, o autocontrole que consiste em administrar o mesmo visando superar, 

rapidamente, a complexidade crescente dos problemas de um ambiente dinâmico sobre 

constantes mudanças.  

Gradualmente, segundo Dyson e Chang (2007), o conceito de sistemas surge, aplicado 

em diversas áreas do conhecimento. Como uma conseqüência desse processo à sua utilização 

é denominada de pensamento sistêmico. Consistente com Belhot (2006), os métodos 

aplicados na análise de sistemas podem ser caracterizados em termos de: 

 

• Objetivo;  

• Aplicação;  

• Passos; e  

                                                 
 
13 Para uma discussão abrangente e observadora desses registros ver os trabalhos de Von Neumann relacionados 
ao projeto Manhattan na criação de armas nucleares. 
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• Características.  

 

Esses processos tratam da avaliação e seleção de alternativas propostas para 

solucionar o problema, colocando-a em ordem de preferência, segundo um critério adotado e 

usando técnicas científicas quanto a diferentes áreas do conhecimento. Contudo, para essa 

aplicação existe a necessidade de se observar cinco fases ou etapas que favorecem essa 

classificação:  

 

• Formulação;  

• Busca;  

• Avaliação;  

• Interpretação; e  

• Verificação. 

 

Ademais, as mudanças possíveis em um sistema são determinadas em três tipos: (a) 

mudanças na estrutura, ou seja, nas organizações dos grupos; (b) nos procedimentos, isto é, 

mudanças nos elementos dinâmicos; (c) e nas atitudes ou, em outras palavras, características 

subjetivas que residem na consciência individual e coletiva dos elementos que compõem o 

mesmo. 

 

3.2.1.2 - Definição de Modelagem Dinâmica de Sistemas 

 

Para a utilização do pensamento sistêmico é necessária a utilização da Modelagem 

Dinâmica de Sistemas, ou seja, Modeling Dynamic System- MDS que é conceituada, com 

propriedade por Sterman e Sterman (2000), como as ferramentas que habilitam a 
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compreensão da estruturas e das dinâmicas quanto aos sistemas complexos, isto é, que 

abrangem muitos elementos. 

Essa abordagem tem em Jay W. Forrester um dos seus principais expoentes e se 

tornou mais conhecida como uma concepção que combina teoria, métodos, e filosofia 

necessária para analisar o comportamento dos sistemas e não somente compreendê-los, mas 

gerenciar mudanças paradigmáticas no modo de conceber e implementar ações econômicas, 

política, sociais e das demais áreas (GAVIRA, 2003).  

Cabe acentuar o fato de que essa abordagem utiliza o conceito de desenho referente ao 

campo do feedback, ou seja, retro alimentação para controlar e avaliar informações em 

programas de computadores quanto ao objeto de estudo ou de observação.  

O primeiro artigo a tratar desse assunto surgiu em 1958 na Harvard Business Review 

(FORRESTER, 1958). Nesse artigo, esse mesmo autor sugere uma idéia contraria a um 

princípio primário de solucionar problemas, ou seja, é apresentada a concepção de dinâmica. 

De modo geral, essa nova abordagem supera a análise estática ou mecanicista na qual existem 

informações sobre os problemas necessitando de ações que, conseqüentemente, geram os 

resultados. 

Segundo Forrester (1958), as pessoas vivem ambientes globais no qual cada ação está 

baseada sobre certas condições, assim, as mesmas afetam as condições mudando-as e essas se 

tornam a base para futuras ações. Cabe ressaltar que dentro de MDS, os modelos 

computacionais são capazes de esclarecer o comportamento implícito nas estruturas que 

podem ser construídas das várias facetas do conhecimento individual, tal possibilidade se 

torna cabível mediante as equações diferenciais submetidas às condições de contorno. De 

maneira geral todas essas perspectivas, segundo Forrester (1958), são resultados de três 

grandes apontamentos: 
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• Inovações ocorridas no ensino do curso de administração em 1910 na Harvard 

Business School;  

• O desenvolvimento da teoria e conceitos relacionados ao comportamento da 

dinâmica e o comportamento dos sistemas de feedbacks ou retro alimentação 

desenvolvidos em engenharia para a Bell Telephone Laboratories e o 

Massachusetts Institute of Technology - MIT por volta de 1930 e 1940; e 

• A terceira e última grande notação feita tem com base os avanços da 

tecnologia em computação no campo referente à simulação. Nesse sentido, os 

modelos mentais são criados para orientar ou gerar bases para as tomadas de 

ação visto que os problemas complexos afrontam as soluções intuitivas 

elaboradas pelo ser humano devido as suas inerentes limitações. 

 

Nessa perspectiva, a MDS permite a consideração formal e quantitativa da 

complexidade dinâmica que surge da interação entre feedbacks, atrasos e não-linearidades no 

contexto do objeto observado. É válido salientar que, também para Meadows et al. (2004), os 

modelos mentais elaborados pelo ser humano são inferiores, quando comparados aos modelos 

computacionais, devido à dificuldade apresentada na compreensão em relação ao 

comportamento dos processos de realimentação, isto é, feedback ao longo do tempo.  

Mediante esse mecanismo o sistema mantém um equilíbrio dinâmico, ou seja, o 

sistema recebe continuamente informações do ambiente no qual está inserido. Tais 

informações indicam o desvio do curso pré-estabelecido, ou em outras palavras, servem como 

o padrão de comparação para novos estados atribuído à estabilidade.  

Para Belhot (2006), os modelos que contemplam MDS são divididos em 

determinísticos, em que o conhecimento e controle das variáveis que compõem o mesmo 

explicam completamente o fenômeno, conseqüentemente, alcançando um resultado 
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determinado, e os probabilísticos, nos quais as variáveis não são totalmente conhecidas ou 

controladas. Neste último não se admite explicar com certeza a conduta do fato, assim, o 

mesmo apresenta como solução um conjunto de prováveis resultados associados com 

diferentes probabilidades quanto à ocorrência. 

Além disso, esse pesquisador alega que a aplicação da abordagem sistêmica quanto 

aos problemas pode ser realizada considerando-se os seguintes processos ou fases: (a) 

classificação do problema; (b) formulação da questão; (c) busca pela solução; (d) avaliação e 

interpretação quanto aos resultados; e (e) verificação da metas e dos objetivos alcançados. 

 

3.2.1.3 - O Software Stella 5.0 

 

Tais concepções conduziram à maturação, mediante a parceria de Jay W. Forrester a 

Richard Bennett, um especialista em computação, quanto a um compilador capacitado a gerar, 

genericamente, o código do problema ou objeto de estudo. Tal programa, posteriormente 

ficou conhecido como Dynamo que apresentava a capacidade de processar até 1.500 

variáveis. 

Conseqüentemente, a partir da realização do Dynamo surgiram outros pacotes de 

simulações como, por exemplo, Arena, Extend, Stella, Automod, Promodel, PowerSim e etc. 

Contudo, o Stella 5.0 da High Performance Systems
14 foi selecionado para contribuir com o 

propósito deste trabalho, principalmente, por se alinhar de maneira magistral aos princípios da 

MDS. O mesmo surgiu por volta de 1984, para a plataforma Macintosh, visando orientar o 

usuário mediante gráfico a solucionar, analisar, e compreender os problemas relacionados ao 

contexto da MDS. 

Cabe ressaltar ou acentuar que, a escolha do software foi influenciada pela existência 

                                                 
 
14 Para maiores informações sobre a empresa consulte http://www.iseesystems.com 
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da licença para a versão 5.0 nos laboratórios da Pós-Graduação do Departamento de 

Engenharia de Produção da EESC/USP, a qual o autor dessa dissertação esta vinculado, pois 

dessa maneira não seria realizado nenhum investimento com a aquisição de licença.  

Ainda nessa linha, o Stella 5.0 possibilita uma grande interação do usuário com a 

interface do software, pois a modelagem tem como base a utilização de diagramas de estoque 

ou fluxo, e mapeamento das estruturas dos sistemas sem a necessidade da inserção de 

equações pelo usuário do software (GAVIRA, 2003). Para que essa perspectiva seja atendida 

o Stella 5.0 apresenta três níveis, ou seja, uma distribuição ordenada em três classes: 

 

• Classe superior: apresenta todas as ferramentas e opções necessárias para a construção 

do modelo de maneira restrita ou em aspectos setoriais. Além disso, esse nível é 

responsável por tornar fácil a navegação no mesmo. Tal categoria é apresentada por 

meio da Figura 15; 

 

 
Figura 15 – Classe superior 

 

• Classe de construção: nesse são exposta todos os utensílios possíveis para a 

elaboração do modelo quanto ao objeto de estudo e, conseqüentemente, a análise do 

mesmo. A Figura 16 demonstra esse nível; e 
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Figura 16 – Classe de construção 

 

• Classe inferior: é responsável por indicar todas as expressões resultantes dos 

relacionamentos gráficos elaborados na classe de construção. Tal classe é exposta por 

meio da Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Classe inferior 

 

Em todas as classes existem barras de tarefas com diferentes comandos a fim de 

facilitar a construção do modelo que contempla os princípios de MDS. Relativamente, as 

mesmas são divididas em duas grandes partes, a saber, os blocos e objetos. O Quadro 9 expõe 

esses componentes e as suas respectivas funções. 
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Componente Nome Classe Parte Função 

 
Estoque 

Representa as variáveis cujos valores são 
acumulados ao longo do tempo 

 
Fluxo 

É a variável responsável pela ação do processo, 
isto é, ela apresenta uma função ou gráfico 

 
Conversor 

Esses apresentam valores que auxiliam para o 
relacionamento entre os outros componentes 

 
Conector 

Blocos 

Tais itens são as representações gráficas das 
inter-relações 

 
Botão 

Visa facilitar a utilização do modelo pelo 
usuário final 

 
Janela 

Permite que sejam definidos diferentes setores 
na modelagem 

 

Objeto para a 
compreensão 

espacial 

Permite o gerenciamento quanto à 
complexidade do diagrama, ou seja, controlar o 

espaço físico juntamente com a lógica. 

 
Gráfico 

Fornece uma representação gráfica de 
parâmetros selecionados 

 
Tabela 

Componente responsável por exibir as respostas 
numéricas das simulações realizadas 

 

Visualizador 
numérico 

Exibe saídas relacionadas às variáveis do 
modelo assinalado 

 
Bloco de texto Tem como função exibir o texto 

 
Indicador 

Tal componente tem a função de selecionar, 
mover, abrir, e editar os demais itens 

 
Pincel 

Permite que seja adicionada cor ao modelo de 
MDS 

 
Dinamite 

Possibilita a eliminação das outras partes do 
MDS caso seja necessário 

 
Fantasma 

Construção 

Objetos 

Esse componente possibilita que se faça réplica 
dos outros itens. 

 
Process Frame Apresenta tabela para os setores 

 
Bundded Flow Permite a ligação de sistemas a subsistemas 

 
Bundled Connector 

Blocos 

Possibilita ligar duas tabelas 

 
Realimentação 

Facilita a identificação de processos 
relacionados à causa e efeito 

 
Interruptor 

Tal componente possibilita ativar ou desativar 
conversores e janelas 

 
Gráfico de entrada 

Esse item permite manipular gráficos que 
possibilitam entradas de dados 

 
Botão giratório 

Representa uma variável que pode assumir 
valores conforme a marcação do botão 

 
Lista de entradas 

Permite que sejam alterados, no modelo MDS, 
os valores de muitas variáveis ao mesmo tempo 

 
Comutador 

Propícia que o usuário atribua um valor inicial 
às variáveis 

 
Dispositivo de aviso 

Torna possível que o usuário controle ou 
acompanhe o comportamento, específico, de 

uma variável 

 
Estrutura de gráfico 

Superior 

Objetos 

Tais estruturas habilitam ou possibilitam a 
importação de gráficos, figuras e animações 

Quadros 9 – Componentes da barra de ferramenta das classes 
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Nesse contexto, considerando as classes, os blocos e os objetos, Chang et al. (2005) 

propõem a construção dos diagramas, isto é, uma representação gráfica de um determinado 

fenômeno mediante os componentes apresentados no Quadro 9, visando facilitar a superação 

das limitações humanas no entendimento dos conceitos de MDS. 

Adicionalmente, o Stella 5 contempla várias funções matemática que auxiliam no 

desenvolvimento do modelo de MDS. As mesmas são divididas ou classificadas em funções 

do seguinte tipo: (a) teste; (b) financeiras; (c) algébricas; (d) discretas; (e) trigonométricas; (f) 

tempo cíclico; (g) lógica; (h) vetoriais; (i) estatísticas; (j) amostragem; e (l) de propósito 

comum. 

 

3.2.1.4 - Aplicações da Modelagem Dinâmica de Sistemas 

 

Bertalanffy (1977) apresenta a noção que a Teoria dos Sistemas, e conseqüentemente 

a MDS, surgiu de observações questionadoras aos sistemas biológicos e suas relações de 

busca pelo equilíbrio. Porém, o mesmo pesquisador afirma que a partir da publicação de seus 

estudos vários outros pesquisadores começaram a utilizar e aplicar essa teoria em diversas 

áreas da ciência. 

Contudo, selecionando apenas a MDS como ponto de observação se tem inicialmente 

notação de sua aplicação na previsão de sistemas socioeconômicos (FORRESTER, 1961, 

1973; MEADOWS e MEADOWS, 1973; SHI e GILL, 2005; KASABOV, 2006). 

Posteriormente, surgiram diversas pesquisas aplicando a modelagem em complexos 

ambientais e avaliações de eficiências (VIZAYAKUMAR e MOHAPATRA, 1991; VEZJAK 

et al., 1998; FORD, 1999; WOOD e SHELLEY, 1999; ABBOTT e STANLEY, 1999; 

DEATON e WINEBRAKE, 2000; GUO et al., 2001). Naill et al. (1992) se beneficiaram da 

modelagem para auxiliar o processo quanto às tomadas de decisão no âmbito político, 
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enquanto Grant et al. (1997) voltaram a relacionar MDS com o meio ambiente mediante 

aplicações em conjuntos ecológicos. 

A agricultura também foi campo de pesquisa para as aplicações de Qu et al. (2006), e 

Saysel et al. (2002), que simularam sistemas agrícolas quanto aos aspectos intrínsecos como, 

por exemplo, a safra e extrínsecos como o clima. Carpinetti e Souza (2005) utilizaram a MDS 

na análise referente ao re-projeto para empresas visto que as mesmas necessitam de 

abordagens capazes dos incorporação dos pontos de vista holísticos, incluindo considerações 

sociais, orgânicas e também psicológicas, além do foco técnico econômico oferecido por meio 

das técnicas tradicionais.  

Recentemente, a MDS chegou ao mundo dos negócios auxiliando o processo quanto à 

tomada das decisões em ambiente corporativo e gerando modelos de manufatura visando 

estratégias eficientes (STERMAN e STERMAN, 2000 e ADAMIDES e VOUTSINA, 2006). 

Além disso, essa área da ciência se cristalizou de maneira tão importante que surgiram 

associações de pesquisadores como a System Dynamics Society e revistas especializadas 

como, por exemplo, a System Dynamics Review que existe desde 1985. 

 

3.2.1.5 - Construção do Modelo com o Stella 5.0 

 

Para a construção do modelo, considerando o Stella 5.0, é necessária a observação de 

algumas regras de acordo com Flood e Jackson (1991) visando a maior exatidão possível 

quanto à representação ou interpretação simplificada da realidade: (a) os estoques somente 

poderão ser precedidos por fluxos e sucedidos pelos auxiliares ou fluxo; (b) os auxiliares 

devem ser seguidos por outros auxiliares ou fluxos; (c) o fluxo poderá ser seqüenciado por um 

estoque; e (d) um estoque não pode ser diretamente afetado por outro estoque.  

Ao se estruturar tais componentes a fim de realizar a simulação, obtêm-se diagramas 
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quanto ao estoque e fluxo conforme o exemplo apresentado na Figura 18: 

 

 
Figura 18 – Exemplo de diagrama com estoque e fluxo 

Fonte: Chang et al. (2005). 
 
O desenvolvimento de diagramas conforme a Figura 18 possibilita aos pesquisadores 

ou gestores simular o objeto de estudo, interpretar, ou identificar uma forma mais segura às 

incertezas, pois, segundo Reibstein e Day (1999) e Rizzo et al. (2006) essa representação 

fornece subsídios para os seguintes apontamentos:  

 

• Compreensão do efeito referente ao tempo nas variáveis considerando que o 

comportamento de vários anos pode ser reproduzido em poucos minutos;  

• Redução quanto aos custos, pois a simulação acontece em ambiente computacional 

sem a necessidade da constituição física do objeto de estudo;  

• Promoção à criatividade, isto é, por meio da inexistência de risco o usuário pode 

verificar o comportamento referente às variáveis quando submetidas às novas 

condições;  

• Unificação das opiniões divergentes entre os gestores, pois, o problema é como um 

todo apresentando sob a convicção de uma única forma; 

• Efetuar a aquisição quanto ao conhecimento e aplicar o mesmo em apenas um 

repositório de informações competitivas e permitir o aumento da coordenação quanto 

aos processos do sistema visto que mensura o comportamento relacionado às 

informações pertinentes possibilitando a ação em conjunto de maneira estratégica; e 

• Possibilitar o aumento da flexibilidade do processo com possibilidade de 



 99 

parametrização dos sistemas quanto à gestão e adaptação de acordo com as 

necessidades. 

 

Considerando a exposição dos elementos aqui apresentados na próxima seção é feita a 

apresentação de todos os procedimentos adotados para levar a cabo os objetivos dessa 

pesquisa. 

 

3.33.33.33.3    ---- Procedimentos Adotados Procedimentos Adotados Procedimentos Adotados Procedimentos Adotados    

 
Os procedimentos buscam, em especial, responder como foi abordada a questão de 

pesquisa considerando todos os elementos apresentados anteriormente, pois dessa maneira 

outros pesquisadores podem aferir ou até realizar, a partir de diferentes ângulos, pesquisas 

correlatas nessas mesmas áreas. Nesse sentido, todos os processos que foram realizados são 

expostos de uma maneira ampliada na Figura 19. 

 

 
Figura 19 – Procedimentos adotados para esta pesquisa 

Estabelecer a questão e 
os objetivos de pesquisa 

Classificar a pesquisa e 
estabelecer os métodos 

Obter os dados quanto 
aos custos 
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Na introdução deste trabalho foi apresentada a questão da pesquisa e 

conseqüentemente os objetivos. Nas seções anteriores foram expostos o enfoque da pesquisa, 

o tipo da pesquisa, a necessidade do estabelecimento de hipóteses e a estratégia de pesquisa. 

Os dados utilizados na simulação dos custos são fictícios, pois apresentam a função de 

auxiliar a construir e testar o modelo, contudo são dados para o período de um ano. Por 

conseguinte, os valores referentes à produção dos quatro produtos para as duas situações 

expostas na Figura 19 são apresentados na Tabela 1. 

 
Nº DESCRIÇÃO DOS RECURSOS VALORES 

1 Depreciação das máquinas 4.813,00 
2 Configuração das máquinas 1.790,00 
3 Sistema operacional (Amortização) 12.000,00 
4 Aluguel do prédio 11.500,00 
5 Utilidades 9.880,00 
6 Mão-de-obra direta da célula 65.900,00 
7 Manuseio de materiais 1.050,00 
8 Seguros 3.605,00 
9 Mão-de-obra indireta da célula 16.829,00 

10 Movimentação nas células 5.795,00 
11 Outros serviços 3.520,00 
12 Atualização de dados 1.200,00 
13 Ferramentas e outros dispositivos 1.360,00 
14 Codificação dos produtos 240,00 
15 Material direto 177.962,00 

 TOTAL DOS RECURSOS 317.444,00 
Tabela 1 – Descrição dos recursos e valores 

 

O layout escolhido quanto à manufatura foi o de Manufatura Celular, concordante aos 

ideais de Dhavale (1992), Cogan (2003) e Özbayrak et al. (2004), na qual sua composição é 

apresentada na Tabela 2: 
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CARACTERÍSTICAS 
DA MANUFATURA 

QUANTIDADE REPRESENTAÇÃO NOTAÇÃO 

Células Duas 1C  e 2C  
célula da número o representan  e

célula a é C  onde ,Cn  

Máquinas 
Quatro (duas em 

cada célula) 
1M  e 2M  na 1C  

3M  e 4M  na 2C  mesma da número o representa i e

máquina a é M  qual no M i,  

Produtos Quatro 
1P  e 2P  na 1C  

3P  e 4P  na 2C  mesmo do número o representa i

e produto o é P  onde ,Pi  

Lotes Quatro 
1L  para o 1P , 2L  para o 2P  

3L  para o 3P , 4L  para o 4P  
produto odeterminad para

lote um a refere se j

e lote o é L  onde ,L j

 

Quantidade (Por lote) - 

1Q  no 1L  = 20.000 un. 

2Q  no 2L  = 10.000 un. 

3Q  no 3L  = 15.000 un. 

4Q  no 4L  = 5.000 un. 
produto odeterminad

para lote um j e quantidade

a representa Q  onde ,Q j

 

Número de lotes 
(Previsão) 

Para todos os 
produtos foram 
produzidos 50 

lotes. 
Perfazendo 200 
lotes no total. 

321 N,N,N , e 4N  = 50. 
j para lotes de total

número o é N onde ,N j
 

Horas de máquina (Por 
lote) 

- 

4H11 =  e 2H12 =  

4H 21 =  e 6H 22 =  

2H33 =  e 4H34 =  

5H 43 =  e 6H 44 =  
j lote pelo

M máquina na sdespendida

horas as são H  onde ,H Mj,

 

Área ocupada pelas 
máquinas (%) 

- 
%25A  %20A

%20A  %35A

42

31

==

==
 

máquina a é M

o e máquina da área a éA   onde ,A M  

Material direto (Por 
lote) 

- 
73,496.15D  04,741.38D

93,986.61D  30,735.61D

42

31

==

==
 

j lote do direto

material ao ecorrespond D j,
 

Tabela 2 – Composição quanto à Manufatura Celular 
 

Além disso, é válido salientar, tendo em vista a facilidade no desenvolvimento das 

expressões na próxima seção, que os recursos depreciação, ferramentas e outros dispositivos, 

e codificações são distribuídos por máquina conforme a Tabela 3. 

 

% MÁQUINAS Nº RECURSOS 
1 2 3 4 

1 Depreciação das máquinas 40,00 25,00 15,00 20,00 
13 Ferramentas e outros dispositivos 40,00 25,00 15,00 20,00 
14 Codificação dos produtos 30,00 25,00 22,50 22,50 

Tabela 3 - Composição dos recursos 
 

Ademais, os recursos mão-de-obra direta, manuseio de materiais, seguros, mão-de-
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obra indireta, movimentação nas células, outros serviços e atualização de dados também são 

dissociados por células, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Nº RECURSOS % CÉLULA 1 % CÉLULA 2 
6 Mão-de-obra direta da célula 59,00 41,00 
7 Manuseio de materiais 60,00 40,00 
8 Seguros 70,00 30,00 
9 Mão de obra indireta da célula 60,00 40,00 

10 Movimentação nas células 67,00 33,00 
11 Outros serviços 66,00 33,00 
12 Atualização de dados 60,00 40,00 

Tabela 4 - Composição de recursos por Células 
 

Com o intento de alcançar os objetivos estabelecidos, utilizando a sistematização 

abordada na Figura 19, faz-se necessário equacionar o problema. Na esteira desse processo, a 

próxima seção compreende esse aspecto contemplando a Manufatura Celular e o Método 

ABC a fim de determinar o custo. 

 

3.3.1 - Equacionamento pelo ABC 

 

Para esquematizar o problema proposto nesse trabalho quanto ao ABC e a Manufatura 

Celular, conforme idealizado por Dhavale (1992)15, Rasmussen et al. (1999)16, Cogan 

(2003)17, Özbayrak et al. (2004), Brierley et al. (2006), Satoglu et al. (2006), e Singer e 

Donoso (2006), foi necessário ajustar as informações indicadas na Tabela 3 aos mesmos. 

Nessa perspectiva, tal propósito é apresentado por meio da Figura 20. 

 

                                                 
 
15 O modelo de layout utilizado por Dhavale (1992) é apresentado no Anexo - A. 
16 O modelo de layout utilizado por Rasmussen et al. (1999) é apresentado no Anexo - A. 
17 O modelo de layout utilizado por Cogan (2003) é apresentado no Anexo - A. 
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Figura 20 – Adaptação do Método ABC a Manufatura Celular 

Fonte: Adaptado de Dhavale (1992) e Cogan (2003). 
 

Deve ser enfatizado que na adaptação do Método ABC à Manufatura Celular 

apresentada na Figura 20 foi utilizado o conceito de centros de atividades, assim, não existe a 

apresentação ou listagem de todas as atividades que ocorre na Manufatura Celular. Um Centro 

de Atividade, como muito bem define Dhavale (1992), representa um conjunto de atividades 

que o gestor da manufatura pretende controlar com a máxima efetividade possível. 

Conseqüentemente, um centro de atividade pode apresentar vários agrupamentos de custos, 

porém tais agrupamentos devem ser os mais homogêneos possíveis. A principal razão para 

essa homogeneidade tem como base a utilização de apenas um direcionador de custos para 

cada centro de atividade. 
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Por conseguinte, considerando-se a concepção apresentada na Figura 20, foi 

identificado quatro grandes centros de atividades: (a) para cada máquina referente à 

depreciação, re-configuração e sistema operacional; (b) relativo aos recursos como aluguel e 

utilidades também para cada máquina; (c) que se refere à mão-de-obra direta da célula, 

manuseio de materiais, seguro, mão-de-obra indireta da célula, movimentação nas células, 

outros serviços e atualização dos dados para cada célula; e (d) alusivo a ferramentas e outros 

dispositivos e codificação quanto às partes dos produtos para cada unidade. Ainda nesse 

sentido, visando uma melhor exposição quanto aos recursos, centros de atividades e alguns 

exemplos de atividades, o Quadro 10 apresenta uma matriz considerando a adaptação do 

Método ABC à Manufatura Celular realizada na Figura 20. 

 

 CENTROS DE 
ATIVIDADES 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES 
DESSES CENTROS 

1º - Depreciação das máquinas 
2º - Re-configuração 
3º - Sistema operacional 
4º - Aluguel do prédio 
5º - Utilidades 

Cada máquina 
Manutenção das máquinas; e 

Calibração das máquinas. 

6º - Mão-de-obra direta na célula 
7º - Manuseio de materiais 
8º - Seguros 
9º - Mão-de-obra indireta na célula 
10º - Movimentação nas células 
11º - Outros serviços 
12º - Atualização de dados 

Cada célula 
Controles de qualidades; e 

Movimentação dos lotes/peças. 

13º - Ferramentas e dispositivos 

14º - Codificação de produtos 
Cada parte 

Embalar e etiquetar as peças; e 
Instalação de pequenos dispositivos nas 

peças. 

R
E

C
U

R
SO

S 

15º - Material direto 
Cada unidade ou produto 

final 
Pintar os produtos finais; e 

Realizar a serigrafia industrial. 
Quadro 10 - Matriz de recursos, centros de atividades e exemplos de atividades 

 

Também se deve ressaltar que os recursos, para o equacionamento considerando o 

ABC e reputando o Método Tradicional, são representados com base na seguinte 
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notação18
MRX , , no qual R  representa os valores dos recursos a serem custeados e M  a 

máquina. Assim, os recursos são alocados aos centros de atividades em um primeiro nível e, 

conseqüentemente, atribuídos a cada lote em um segundo momento, isto é, calculados em 

dois estágios. A partir desses lotes de produção o custo para cada unidade ou produto final é 

facilmente encontrado como demonstrado nos desenvolvimentos que se seguem: 

 

a) Centro de atividade para cada máquina: nesse centro, conforme demonstrado na 

Expressão 1, os recursos re-configuração e sistema operacional são alocados a cada 

máquina com base na depreciação referente a cada máquina, pois tais recursos estão 

relacionados ao valor da máquina no primeiro momento e terão como direcionadores 

de custo, posteriormente, as horas consumidas por cada lote no segundo estágio 

conforme apresentado na Expressão 2.  

• 1º Estágio: 
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18 Para o recurso material direto por lote foi utilizada uma monenclatura diferente, conforme apresentado na 
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• 2º Estágio: 

 

∑
=

=
M

1M
Mj,

Mj,

H

H
  disponível  totaldo consumidas horas das Proporção                      (2) 

 

Assim sendo, o custo do lote, considerando-se os três primeiros recursos, é um 

produto do primeiro com o segundo estágio conforme demonstrado na Expressão 3: 

 

( )
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==
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Mj,
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                                     (3) 

 

Entretanto, os lotes podem ser processados por várias máquinas; 

conseqüentemente, o custo do lote, na Expressão 3, deverá contemplar esses diversos 

momentos. Tal situação é apresentada na Expressão 4. 
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Tabela 3. 
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b) O segundo centro de custos para cada máquina: nesses centros de custos serão 

contemplados, no primeiro momento, os recursos como aluguel e utilidades, 

considerando-se a área relativa à ocupação das máquinas, ou seja, os direcionadores de 

custo são as medidas das superfícies ocupadas conforme apresentado mediante a 

Expressão 5 e, posteriormente, em um segundo instante, esses recursos serão 

atribuídos aos lotes tendo como base os materiais diretos utilizados pelas máquinas. 

Cabe ressaltar que, os materiais diretos servem apenas como direcionadores para 

alocação desses recursos às máquinas e conseqüentemente aos lotes, assim seus 

valores nesse instante não são atribuídos aos lotes. A Expressão 6 é representativa 

dessa situação. 

 

• 1º Estágio: 
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• 2º Estágio: 
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De maneira semelhante para os recursos depreciação das máquinas, re-

configuração e sistema operacional será necessário ponderar a Expressão 5 pela 

Expressão 6 visando calcular o custo desses recursos para cada célula segundo 

apresentado na Expressão 7. 

 

( )



















×



































×+=

×=

∑∑
==

j

1j
j

j

M

1M
M

M
54j

j

D

D

A

A
)X(XL

Estágio2º  Estágio º1L

                                   (7) 

 

Não obstante, o processamento também pode ocorrer em várias máquinas, 

assim, o custo do lote deverá considerar esses diversos processamentos conforme 

exposto na Expressão 8. 
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c) Centro de custos por atividades para cada célula: esse ponto de confluência 

admite, na primeira alocação de custos, que os recursos como mão-de-obra direta e 

indireta, o manuseio dos materiais, seguros, movimentação nas células, outros 

serviços e atualização de dados sejam totalizados em conformidade à Expressão 9 e, 

seguidamente, que se faça à alocação com base na razão dos materiais diretos quanto 

ao lote pelo seu total conforme apresentado na Expressão 6. 

 

• 1º Estágio: 

 

∑
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=++++++

12

6R
MR,X 12 cursoRe11 Recurso10 Recurso9 Recurso8 Recurso7 Recurso6 Recurso (9) 

 

• 2º Estágio: 
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Igualmente aos demais centros de custos apresentados anteriormente existe a 

necessidade de se observar a somatória dos recursos pela proporção quanto ao material 

direto. Essa situação é demonstrada na Expressão 10. 
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d) Centro de custos por atividade alusiva à ferramentas e outros dispositivos, e 

codificação dos produtos para cada peça: nos mesmos, primeiramente, é somados os 

recursos conforme demonstra a Expressão 11 e posteriormente atribuído às peças 

segundo o número de lotes produzidos da mesma maneira que a Expressão 12 

apresenta. 

 

• 1º Estágio: 

 

1413 XX 14 Recurso 13 Recurso +=+                                   (11) 

 

• 2º Estágio: 

 

jN

)14 Recursos  13 (Recursos +                                                 (12) 

 

Assim, o custo do lote é resultado da multiplicação dos dois estágios como 

demonstrado na Expressão 13. 

 

j

1413
j

j

N

)XX(
L

2 Estágio1 EstágioL

+
=

×=

                                        (13) 

 

Como resultado o custo total do lote é a soma de todas as partes anteriormente 

apresentadas, ou seja, a junção dos itens dcba +++  e o material direto. Tal processo é 

expresso por meio da Expressão 14. 
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jj

j

DDCBAL

direto MaterialDCBAL

++++=

++++=
                               (14) 

 

Em contrapartida à esquematização do Método ABC na Manufatura Celular se faz 

necessário apresentar na próxima seção a adequação do Método Tradicional a Manufatura 

Celular visando responder a questão motivadora desta pesquisa. 

 

3.3.2 - Equacionamento pelo Tradicional ou Absorção 

 

O equacionamento do Método Tradicional a Manufatura Celular é realizado tendo 

como base os relacionamentos apresentados na Figura 21. 

 

 
Figura 21 – Adaptação do Método Tradicional a Manufatura Celular 

Fonte: Adaptado de Dhavale (1992) e Cogan (2003). 
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A determinação quanto aos custos dos produtos contemplando esse conjunto de 

circunstâncias apresentadas na Figura 21 é realizado mediante os seguintes apontamentos: 

 

a) Obtenção dos custos indiretos de fabricação - CIF: nesse item é realizada a soma de 

todos os recursos, exceto o recurso mão-de-obra direta na célula e o recurso material 

direto, conforme demonstrado na Expressão 15. 

 

141312111098754321 XXXXXXXXXXXXXCIF ++++++++++++=      (15) 

 

b) Acréscimo do recurso material direto e recurso mão-de-obra direta19: para o cálculo 

referente ao custo quanto ao lote é necessário acrescentar o material e mão-de-obra 

direta que os respectivos conjuntos de produtos, em outras palavras, os lotes 

consumiram. Tal apontamento é exposto mediante a Expressão 16. 

 

Jj6,j DXL +=                                                           (16) 

 

c) Rateio do item “a” com base no material direto20: essa fase condiciona as importâncias 

alcançadas no mesmo item ao respectivo lote conforme demonstra a Expressão 17. 
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19 O recurso mão-de-obra direta da célula também pode ser representado por lote. Nesse sentido, o X6,1 
representa 36,25%, o X6,2 representa 22,74%, o X6,3 representa 32,79% e o X6,4 representa 8,20%. Essa 
representação facilita o cálculo do custo do lote conforme será demonstrado na seção 4.3. 
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A soma dessas três partes c)ba( ++  fornece o custo do lote pelo Método Tradicional. 

Essa concepção é apresentada por intermédio da Expressão 18. 
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Após a apresentação das equações representativas do custo do lote, considerando o 

Método Tradicional, se faz necessário apresentar a relação utilizada para relacionar os 

principais atores da Modelagem Dinâmica com os principais atores do Método ABC. Nesse 

sentido, a próxima seção aborda esse relacionamento.  

 

3.3.3 - Relacionamento dos principais atores da MDS e do Método ABC 

 

Com o objetivo de estabelecer a relação entre o Método ABC e MDS tomando como 

enfoque a Manufatura Celular e comparando os resultados com o método tradicional de 

custeio, considerando todos os apontamentos feitos anteriormente foi utilizado o aplicativo ou 

software STELLA 5.0, para simulação, conforme apontado por Rizzo et al. (2006). 

Para facilitar a compreensão da utilização quanto ao software STELLA 5 foi realizada 

o uso de uma notação que alinhe os componentes, ou seja, os atores do Método ABC com a 

MDS. Essa designação convencional é apresentada, genericamente, por meio da Tabela 5. 

 

                                                                                                                                                         
 
20 Recordando que segundo Bruni (2006), a base do rateio pode ser o material direto, mão-de-obra direta, ou 
horas máquinas, assim, nesse caso foi utilizado o material direto.  
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ATORES DA MDS ATORES DO ABC 

 

 

Recursos e Direcionadores de Custos: 
fontes de elementos ou materiais 
necessários à produção como, por 
exemplo, matéria-prima e medidas não-
financeiras da realização referente às 
atividades. 

 

 

Centros de atividades: um ponto de 
convergência para a acumulação dos 
custos. 

 

 
 

Relacionamento e Atividades: de certa 
forma, tais elementos representam as 
atividades ocorridas no processo de 
produção e o relacionamento entre os 
demais atores da MDS. 

Tabela 5 – Atores da MDS e do Método ABC 
 

Quanto à modelagem do Método ABC, focando a Manufatura Celular mediante o 

STELLA 5, e pretendendo custear os produtos à concepção dessa relação, a mesma é 

apresentada em sua forma agregada ou em setores conforme expõe a Figura 22, em outras 

palavras, os recursos são alocados aos centros quanto ao custo por meio dos direcionadores de 

primeiro e segundo nível. 

 

 
Figura 22 – Modelagem visualizada por setores 

 

Tal construto, visualizado por setores conforme apresentado na Figura 22, conduz à 

maturação e sistematização das idealizações expostas na Figura 20, no que se refere à 

delineação do problema mediante o software de MDS. Por conseguinte, esse processo quanto 

Auxiliar 

Fluxo e Estoque 

Conector 
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à modelagem, sob a convicção do STELLA 5, adequando os atores desses dois conjuntos de 

meios, conforme a Tabela 6, dispostos convenientemente para alcançar o propósito deste 

trabalho, oferece uma representação, em escala maior, referente à interface comum entre os 

Métodos ABC e MDS para a manufatura celular como demonstrado na Figura 23.  

Além disso, é valido evidenciar que a realização dessa modelagem com o auxílio do 

STELLA 5 possibilita a geração das equações diferenciais utilizadas como a lógica do 

cálculo, isto é, o software apresentara como resultado todas as expressões que conduziram à 

conclusão das operações matemáticas realizadas pelo mesmo e ao custo de cada unidade 

produzida. Contudo, tais apontamentos são apresentados no capítulo de resultados. 
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Figura 23 – Método ABC e MDS na Manufatura Celular 
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3333.4.4.4.4    ---- Limites do Limites do Limites do Limites do Método  Método  Método  Método de Pesquisade Pesquisade Pesquisade Pesquisa    

 

As pesquisas do tipo exploratórias têm como objetivo o desenvolvimento de técnicas 

ou identificações de tópicos pouco estudados. Visando esses desenvolvimentos as mesmas 

utilizam processos bem particulares que em alguns casos são únicos e de difícil respaldo na 

literatura.  

Além disso, nesse tipo de pesquisa o instrumento metodológico, isto é, todos os 

procedimentos e cuidados devem ser conduzidos de tal maneira que os resultados sejam 

independentes dos pesquisadores envolvidos no processo e de suas opiniões ou preceitos. 

Todavia, as seguintes dificuldades e limitações decorrentes dos métodos e técnicas escolhidas 

para realização deste estudo são resumidas a seguir: 

 

• Utilização de um Layout da Manufatura Celular específico: todos os métodos, ou mais 

especificamente, equacionamentos, condicionamentos e procedimentos são propostos 

e utilizados apenas para o layout proposto e apresentado na Figura 21, Figura 20 e, 

conseqüentemente, para uma composição de Manufatura Celular conforme indicado 

na Tabela 2;  

• Emprego da quantidade e validade dos dados: todos os dados referentes às 

importâncias econômicas dos recursos não foram obtidos de uma organização que 

utiliza a concepção de Manufatura Celular o que provavelmente restringe ou elimina 

alguns recursos, nos aspectos de valor e quantidade, utilizados como insumos 

produtivos nas organizações; 

• Aplicação apenas da Manufatura Celular como técnica de produção: foi considerado 

apenas a Manufatura Celular como técnica aplicada à produção, ou seja, poderiam ser 
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consideradas na modelagem outras práticas de produção visando uma aproximação 

maior entre o objeto de estudo e a realidade; e 

• Utilização de apenas um enfoque metodológico: a utilização do enfoque quantitativo 

limita a pesquisa já que algumas facetas do objeto de estudo podem ser mais bem 

compreendidas quando a observação é sustentada pelo enfoque da triangulação. 

 

Nos desenvolvimentos que se seguem na próxima seção são apresentados os 

resultados obtidos mediante o Método ABC, o Método Tradicional e a MDS, em outras 

palavras, o próximo tópico tece as principais considerações sobre as conseqüências da 

aplicação dessas técnicas na Manufatura Celular. Contudo, tais resultados ficam 

condicionados as luzes dessas técnicas e dos apontamentos anteriormente propostos, visto 

que, concepções mais amplas estão, ainda, por serem desenvolvidas e que alguns conceitos 

escapam da órbita restrita do ABC e MDS conforme indicados nesta seção. 
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4444    ---- RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS    

 

Quanto menos inteligente um homem é, menos 
misteriosa lhe parece à existência.  

Arthur Schopenhauer 
 

O desenvolvimento da gestão estratégica de custos é pontilhado, como é a evolução 

referente a qualquer área, por controvérsias, embora a resolução dessas não possa ser descrita 

somente como superações positivas do conhecimento, mas como mudanças quanto a 

compreender e interpretar o discurso e a prática das mesmas.  

Assim, surge o Método do Custeio Baseado em Atividade - ABC um juggernaut 

contra os novos desafios enfrentados na modernidade. Contudo, esse discurso sobre a força 

inexorável é unilateral e sem crédito quando apresentado dessa maneira, pois ao crivo do 

enfoque quantitativo, nenhuma superação se faz sem verificação de suas contribuições ou 

resultados desse método quando comparado aos métodos tradicionais que por sua vez são 

bastante consistentes na literatura.  

Além disso, as vantagens que um método apresenta quando comparado ao outros são 

pontuais e não de aplicação universal. Nesse sentido, tais vantagens são muito bem limitadas 

por vários aspectos como, por exemplo, o ambiente de aplicação e método de aplicação. Sob 

tais condições, a Manufatura Celular foi escolhida como ambiente de aplicação e a MDS foi 

selecionada como o principal instrumento da metodologia de pesquisa conforme apresentado 

no Capítulo 3.  

Nesse sentido, esta seção apresenta os resultados, ou de maneira mais específica, 

demonstra o produto da análise crítica da literatura. Os resultados da mensuração dos custos 

na Manufatura Celular mediante o Método ABC, os resultados da mensuração dos custos na 

Manufatura Celular através do Método Tradicional, os resultados da mensuração dos custos 

na Manufatura Celular considerando o Método ABC por meio da MDS e uma análise 
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comparativa desses custos obtidos através dessas situações. 

 

4.14.14.14.1    ---- R R R Resultadoesultadoesultadoesultadossss da  da  da  da aaaanálise nálise nálise nálise ccccrrrríííítica da tica da tica da tica da lllliteraturaiteraturaiteraturaiteratura    

 

 Na elaboração da revisão da literatura, isto é, na criação de um marco teórico, 

conforme apresentado no Capítulo 2, foram expostas as teorias, os enfoques teóricos, as 

pesquisas e os antecedentes em geral que contornam o tema contemplado nesta pesquisa. 

Segundo Sampieri et al. (2007) a elaboração de um marco teórico deve impreterivelmente 

atender os seguintes objetivos: 

 

• Ajudar a prevenir erros que tenham sido cometidos em outros estudos;  

• Orientar sobre a forma de realizar o estudo;  

• Ampliar o horizonte do estudo ou orientar o pesquisador para o enfoque do seu 

problema evitando desvios da elaboração original;  

• Inspirar novas linhas de pesquisa; e  

• Fornecer um marco de referência para interpretar os resultados do estudo.  

 

 De maneira geral, a elaboração do referencial teórico auxiliou na construção de uma 

perspectiva teórica que fomentou e auxiliou a estruturação desta pesquisa. Além disso, essa 

organização teórica conseguiu contemplar de forma direta e indireta os objetivos indicados 

por Sampieri et al (2007) conforme demonstrados nos seguintes apontamentos: 

 

• Identificação a partir da construção teórica realizada e da banca de qualificação dos 

erros de tradução nas fontes secundárias de bibliografia consultada que quando 

analisados mais precisamente indicavam formulações com erros conceituais; 
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• Orientação na definição do layout da Manufatura Celular evitando a elaboração ou 

utilização de uma composição sem a validação teórica; 

• Indicação da utilização de técnicas como a MDS para problemas complexos como a 

utilização do Método ABC em Manufatura Celular. Deve ser enfatizado que a 

elaboração do marco teórico apontou a utilização dessa técnica, porém não mencionou 

nenhuma aplicação semelhante; 

• Ressaltar a presença de poucos trabalhos ou de uma lacuna que contemple a utilização 

da MDS no custeio dos produtos; e  

• Indicação do emprego de outra técnica de custeio, já respaldada na literatura, visando 

a comparação e conseqüentemente a interpretação dos resultados. 

 

Na perspectiva apresentada no início deste capítulo, a próxima seção expõe os 

resultados obtidos por intermédio do equacionamento demonstrado na seção 3.3.1. 

 

4444....2222    ---- Resultados por intermédio das expressões quanto ao Resultados por intermédio das expressões quanto ao Resultados por intermédio das expressões quanto ao Resultados por intermédio das expressões quanto ao    MMMMétodoétodoétodoétodo ABC ABC ABC ABC    

 

Tendo em consideração a necessidade quanto ao cálculo do custo unitário das peças 

que compõem o lote 1, 2, 3, e 4 os custos totais dos mesmos são apurados por meio da soma 

dos itens direto materialdcba ++++ , ou seja, soma das expressões 4, 8, 10 e 13 

considerando as especificidades de cada lote. Nesse enfoque, os cálculos desses lotes são 

demonstrados a seguir. 
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• Lote 1: 

( )

( )

29,883.4A

8

2
25,203.1

8

4
1.925,20

00,813.4

00,000.1200,790.1
1 A

H

H
X

X

XX
1 A 

1

1

M

1M
M

1M
Mj,

Mj,
M1,M

1M
M1,

32
1

=

















×+








××







 +
+=









































××





















+
+= ∑

∑∑ =

==

 

7.225,04B

34,476.100

30,735.61

1

20,0

34,476.100

30,735.61

1

0,35
9.880,00)(11.500,00 B

D

D

A

A
)X(XB

1

1

M

1M
j

1j
Mj,

Mj,

M

1M
M

M
541

=

















×







+







×







×+=













































×





















×+= ∑
∑∑=

==

 

 

63,286.36C
34,476.100

61.735,30
 59.057,75 C

D

D
 X C 11j

1j
Mj,

Mj,
12

6R
MR,1 =⇒








×=⇒























×=

∑
∑

=

=

 

 

( )
32,12D

50

00,7200,544
D

N

)XX(
D 11

j

1413
1 =⇒

+
=⇒

+
=  

 

58,142.110L

30,735.6132,1263,286.3604,225.729,883.4L

direto MaterialDCBAL

1

1

11111

=

++++=

++++=

 



 123 

• Lote 2:  

 

( )

( )

66,208.7A

8

6
25,203.1

8

4
1.925,20

00,813.4

00,000.1200,790.1
1 A

H

H
X

X

XX
1 A 

2

2

M

1M
M

1M
Mj,

Mj,
M1,M

1M
M1,

32
2

=

















×+








××







 +
+=









































××





















+
+= ∑

∑∑ =

==

 

 

4.533,96B

34,476.100

04,741.38

1

20,0

34,476.100

04,741.38

1

0,35
9.880,00)(11.500,00 B

D

D

A

A
)X(XB

2

2

M

1M
j

1j
Mj,

Mj,

M

1M
M

M
542

=

















×







+







×







×+=













































×





















×+= ∑
∑∑=

==

 

 

12,771.22C
34,476.100

38.741,04
 59.057,75 C

D

D
 X C 22j

1j
Mj,

Mj,
12

6R
MR,2 =⇒








×=⇒























×=

∑
∑

=

=

 

 

( )
00,8D

50

00,6000,340
D

N

)XX(
D 22

j

1413
2 =⇒

+
=⇒

+
=  

 

78,262.73L

04,741.3800,812,771.2296,533.466,208.7L

direto MaterialDCBAL

2

2

11112

=

++++=

++++=

 

 



 124 

• Lote 3: 
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• Lote 4: 

 

( )

( )

54,225.4A

10

6
60,962

7

5
721,95

00,813.4

00,000.1200,790.1
1 A

H

H
X

X

XX
1 A 

4

4

M

1M
M

1M
Mj,

Mj,
M1,M

1M
M1,

32
4

=

















×+








××







 +
+=









































××





















+
+= ∑

∑∑ =

==

 

 

40,924.1B

66,485.77

73,498.15

1

25,0

66,485.77

73,498.15

1

0,20
9.880,00)(11.500,00 B

D

D

A

A
)X(XB

4

4

M

1M
j

1j
Mj,

Mj,

M

1M
M

M
544

=

















×







+







×







×+=













































×





















×+= ∑
∑∑=

==

 

 

05,769.7C
66,485.77

15.498,73
 38.841,25 C

D

D
 X C 44j

1j
Mj,

Mj,
12

6R
MR,4 =⇒








×=⇒























×=

∑
∑

=

=

 

 

( )
52,6D

50

00,5400,272
D

N

)XX(
D 44

j

1413
4 =⇒

+
=⇒

+
=  

 

24,424.29L

73,498.1552,605,769.740,924.154,225.4L

direto MaterialDCBAL

4

4

11114

=

++++=

++++=

 

 

A fim de sintetizar, os valores dos produtos são obtidos dividindo os custos totais dos 

lotes por suas respectivas quantidades conforme demonstrado a seguir: 



 126 

 

88,5000.5/24,424.29000.5/LP

87,6000.15/40,046.103000.15/LP

33,7000.10/78,262.73000.10/LP

51,5000.20/58,142.110000.20/LP

44

33

22

11

===

===

===

===

 

 

 A próxima seção apresentará os resultados obtidos mediante o equacionamento no 

qual o Método Tradicional é considerado como um princípio condutor para obtenção dos 

custos em Manufatura Celular. 

 

4.34.34.34.3    ----    Resultados por interméResultados por interméResultados por interméResultados por intermédio das exdio das exdio das exdio das expressões quanto ao pressões quanto ao pressões quanto ao pressões quanto ao MMMMétodo Tradicionalétodo Tradicionalétodo Tradicionalétodo Tradicional    

 

 Para obtenção dos custos totais dos lotes utilizando o Método Tradicional é necessário 

calcular, primeiramente, o valor dos custos indiretos de fabricação – CIF. Com base nessa 

indicação, o valor do CIF é obtido através da Expressão 15 conforme exposto a seguir: 
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A partir dos CIF os custos dos lotes considerando o Método Tradicional podem ser 

obtidos mediante a Expressão 16 conforme demonstrado a seguir: 
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• Lote 1: 
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• Lote 2: 
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• Lote 3: 
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• Lote 4: 
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 No caso do Método Tradicional, os valores dos produtos também são obtidos 

dividindo o custo total de cada lote pela quantidade de produtos conforme exposto abaixo: 

 

43,5000.5/79,174.27000.5/LP

25,7000.15/17,685.108000.15/LP

94,6000.10/46,409.69000.10/LP

53,5000.20/46,606.110000.20/LP

44

33

22

11

===

===

===

===

 

 

 Depois do cálculo destes valores, a próxima seção apresenta os resultados obtidos pelo 

Método ABC mediante a MDS na Manufatura Celular. 

 

4.4 4.4 4.4 4.4 –––– Resultado Resultado Resultado Resultadossss por intermédio da MDS quanto ao  por intermédio da MDS quanto ao  por intermédio da MDS quanto ao  por intermédio da MDS quanto ao MMMMétodo ABC na Manufatura Celularétodo ABC na Manufatura Celularétodo ABC na Manufatura Celularétodo ABC na Manufatura Celular    

 

Primeiramente, antes de apresentar os resultados, isto é, os custos dos produtos, se faz 

necessário comentar que após a elaboração do modelo de MDS apresentado na Figura 22 o 

mesmo foi simulado em um notebook da marca Acer Aspireb3102NWLMi, com um 

processador 3200+, 1.60 GHz, 512 MB de memória RAM, e que essa simulação foi realizada 

em dois minutos e treze segundos. Convém ressaltar que, essa simulação ofereceu os custos 

de todos os produtos a cada variação unitária na quantidade a partir da primeira unidade. 

Dentro desse processo, considerando a MDS apresentada na Figura 22, os resultados 
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obtidos através do software Stella 5.0 são apresentados, resumidamente, utilizando a 

ferramenta tabela do mesmo conforme exposto na Figura 24. 

 

 

Figura 24 – Resultados obtidos pela MDS considerando o ABC na Manufatura Celular 
 

 Conforme exposto na Figura 24 os custos dos produtos obtidos mediante a MDS são 

os seguintes: 5,49 para o 1° produto, 7,31 para o 2° produto, 6,85 para o 3° produto e 5,87 

para o 4° produto. O software Stella 5.0 também fornece as expressões obtidas dos 

relacionamentos de seus atores ou elementos como resultados, assim tais expressões são 

apresentadas no Apêndice A. Além disso, cabe ressaltar que a coluna denominada “Time”, na 

Figura 24, representa a quantidade de peças do lote 1 produzidas. Ainda nesse enfoque, a 

próxima seção apresenta uma análise comparativa de todos os resultados demonstrados nas 

seções 4.2, 4.3 e 4.4. 

 



 130 

4.4.4.4.5555    –––– Análise comparativa dos resultados Análise comparativa dos resultados Análise comparativa dos resultados Análise comparativa dos resultados    

 

 Os custos dos produtos obtidos nas seções anteriores concedem, em outras palavras, 

possibilitam uma análise comparativa. A Tabela 6, a seguir, é representativa desse 

entendimento. 

 

MÉTODO ABC MÉTODO TRADICIONAL PRODUTOS 
EQUACIONAMENTO MDS EQUACIONAMENTO 

Produto 1 5,51 5,49 5,53 
Produto 2 7,33 7,31 6,94 
Produto 3 6,87 6,85 7,25 
Produto 4 5,88 5,87 5,43 

Tabela 6 – Custos dos produtos 
 

Conforme expõe a Tabela 6 a diferença apresentada entre os valores do 

equacionamento e da MDS para o Método ABC não é superior a dois centésimos. Essa 

diferença, de certa forma, é aceitável, pois o software considera uma maior quantidade de 

casas decimais nas operações de cálculo realizadas o que dificilmente é controlado no caso do 

equacionamento já que contempla apenas duas casas decimais após a vírgula. Nesse sentido, a 

comparação percentual entre o Método ABC e o Método Tradicional de Custeio é realizada, 

conforme a Tabela 7, com base nos custos obtidos pela MDS e nos custos obtidos pelo 

equacionamento do Método Tradicional. 

 

PRODUTOS MÉTODO TRADICIONAL MÉTODO ABC – MDS DIFERENÇA PERCENTUAL 
Produto 1 5,53 5,49 -0,72% 
Produto 2 6,94 7,31 5,33% 
Produto 3 7,25 6,85 -5,52% 
Produto 4 5,43 5,87 8,10% 

Tabela 7 – Diferenças percentuais 
  

Essas diferenças percentuais indicam a desproporção ou o percentual que um valor 

tem que receber para que seja equivalente ao outro, por exemplo, o custo do produto 1 deverá 
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ser reduzido em 0,72% para que seu valor seja igual ao custo obtido pelo Método ABC – 

MDS. Dentro desse contexto, os custos dos produtos 1 e 3 devem ser reduzidos e os custos 

dos produtos dois e quatro devem ser aumentados para que tenham igual valor ao do Método 

ABC – MDS.  

 Contudo, a principal diferença entre esses métodos consiste na atribuição dos CIF aos 

produtos, dessa forma, a comparação deve ser realizada excluindo os valores dos recursos 

materiais diretos e mão-de-obra direta na célula. Assim, a Tabela 8 apresenta os valores dos 

custos sem a contemplação desses recursos. 

 

PRODUTOS MÉTODO TRADICIONAL MÉTODO ABC – MDS DIFERENÇA PERCENTUAL 
Produto 1 1,25 1,23 -1,60% 
Produto 2 1,57 1,95 24,20% 
Produto 3 1,67 1,30 -22,16% 
Produto 4 1,25 1,70 36,00% 

Tabela 8 – Diferenças percentuais considerando os CIF 
 

As diferenças percentuais expostas na Tabela 7 e principalmente na Tabela 8 expõem 

que, considerando o Método ABC, alguns custos estão defasados, como no caso dos produtos 

dois e quatro, enquanto os outros produtos estão recebendo uma carga ou parcela maior dos 

CIF como, por exemplo, os produtos um e três. Além disso, as diferenças percentuais 

apresentadas na Tabela 8 se tornam mais ou menos expressivas quando observado o 

percentual que os CIFs representam sobre os custos totais. Dessa forma, a Tabela 9 é 

representativa desse entendimento. 

 

MÉTODO TRADICIONAL MÉTODO ABC-MDS PRODUTOS 
% DE CUSTOS DIRETOS % DE CIF % DE CUSTOS DIRETOS % DE CIF 

Produto 1 77,40% 22,60% 77,60% 22,40% 
Produto 2 77,38% 22,62% 73,32% 26,68% 
Produto 3 76,97% 23,03% 81,02% 18,98% 
Produto 4 76,98% 23,02% 71,04% 28,96% 

Tabela 9 – Composição dos custos totais 
 

Considerando a Tabela 9, os percentuais dos CIF são mais representativos quando 
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observado sobre a ótica do Método ABC, pois em alguns produtos esses percentuais são 

próximos de 29%. Em suma, os dados e conseqüentemente as informações apresentados neste 

capítulo quanto aos custos dos produtos, considerando a Manufatura Celular e a comparação 

entre o Método Tradicional e o Método ABC, conduzem para as seguintes concepções: 

 

• Estabelecimento de relacionamento entre os principais atores do Método ABC com a 

MDS: essa relação é comprovada mediante a Figura 23 e a Figura 24, pois a 

modelagem permitiu calcular em um menor tempo e com uma maior precisão os 

custos dos quatros produtos;  

• Confirmação da utilização quanto a MDS como instrumento metodológico: esse 

emprego é comprovado através da Tabela 6, visto que seus resultados são mais 

acurados, em questão de precisão numérica quanto às casas decimais, e obtidos de um 

modo muito mais rápido quando comparado ao equacionamento; e 

• Quanto à apropriação dos CIF aos produtos considerando os dois métodos na 

Manufatura Celular: o Método ABC se torna mais profícuo quanto ao Método 

Tradicional desde que os CIF sejam representativos em relação aos custos diretos. 

Essa concepção deve levar em conta a capacidade da organização de ter ou obter as 

informações quanto aos custos de seus produtos, dito de outra forma, os custos para 

levantamento das informações quanto aos produtos não devem ser os mais 

representativos ou os principais dentro da estrutura de custos da organização. 

 

Sob tais condições e considerando todo o contexto anterior do layout da Manufatura 

Celular, a questão que motiva essa pesquisa é respondida, pois a aplicação da MDS 

contemplando o Método ABC proporciona parcialmente precisão e rapidez quanto à gestão 

dos custos aos gestores. Entretanto, quando observado os CIF essa preeminência somente será 
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valida ou interessante se os mesmos forem bem representativos na composição dos custos 

totais conforme a situação dessa dissertação, pois uma atribuição fundamentada na utilização 

dos recursos pelas atividades quando os CIF são significativos possibilita aos gestores um 

melhor estabelecimento de políticas quanto à formação do preço de venda. 

Ainda nesse sentido, os resultados não poderão ser extrapolados, devido às 

particularidades da proposta inicial, principalmente no que tange ao layout da Manufatura 

Celular, mesmo que a aplicação do Método ABC mediante a MDS em uma Manufatura 

Celular seja mais interessante que o Método Tradicional, pois fornece aos gestores mais 

subsídios para a tomada de decisão de maneira mais rápida. Esses resultados são 

condicionados a todas as características e especificidades expostas no capítulo de métodos; 

principalmente na seção 3.3. Tal situação é facilmente observada quando se altera os valores 

dos recursos e conseqüentemente se realiza a simulação do cálculo de custos aos produtos ao 

Stella 5.0.  

Considerando todos os resultados apresentados neste capítulo, o próximo capítulo 

apresenta conforme exposto na introdução deste trabalho as conclusões obtidas diante de 

todos os resultados observados anteriormente. 
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5555    –––– DISCUSS DISCUSS DISCUSS DISCUSSÕESÕESÕESÕES E CONCLUS E CONCLUS E CONCLUS E CONCLUSÕESÕESÕESÕES    

 

À exceção de nossos pensamentos não há nada 
de tão absoluto em nosso poder.  

René Descartes 

 

A presente dissertação se propôs a levar a cabo uma reflexão que abordasse a 

aplicação da Modelagem Dinâmica de Sistemas e Activity Based Costing para mensurar os 

custos em Manufaturas Celulares. Com base nesse contexto, essa pesquisa foi realizada 

considerando um enfoque quantitativo do tipo exploratório sem o estabelecimento de 

hipóteses, todavia todos os seus principais elementos e procedimentos foram conduzidos e 

registrados visando os melhores resultados possíveis e assegurando a possibilidade de 

repetição e da continuidade da mesma por alguém com experiência na área.  

A realização de uma análise da literatura com o objetivo de explorar a mesma no que 

tange a interface entre ABC e MDS na Manufatura Celular subsidiou a reflexão a partir de 

uma base mais ampla sobre os pressupostos teóricos na qual a mesma se assenta, auxiliou na 

definição do layout da Manufatura Celular e indicou principalmente a lacuna na qual se 

encaixa essa dissertação no quadro geral do conhecimento no que condiz com o seu objetivo.  

A partir dessa constatação e considerando a questão desta pesquisa foram 

estabelecidas as variáveis independentes, isto é, os valores dos recursos produtivos e o layout 

da Manufatura Celular e as variáveis dependentes, ou seja, os custos dos quatro produtos. 

Conforme apresentado na seção de métodos deste trabalho, tais variáveis possibilitaram três 

estruturações distintas quanto aos produtos em um ambiente de Manufatura Celular: (a) 

cálculo do custo utilizando o Método Tradicional; (b) cálculo do custo por meio do Método 

ABC; e (c) cálculo do custo considerando o ABC por meio das técnicas de MDS. 

Com base nessas três situações e reputando os resultados apresentandos no capítulo 
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anterior é possível deduzir que a utilização da MDS para aplicar o Método ABC apresenta 

uma maior precisão numérica quando comparada a aplicação apenas do Método ABC no 

ambiente de Manufatura Celular. Da mesma maneira, a aplicação do Método ABC por meio 

da MDS apresenta vantagem quando comparado à técnica de Custeio Tradicional. Entretanto, 

uma constatação obtida a partir dos resultados indica que, essa primazia fica condicionada à 

proporção entre os custos diretos de fabricação e os CIF que a organização apresenta. 

Ademais, deve ser enfatizado que, os custos de implementação do ABC juntamente com a 

MDS não devem ser os principais representantes entre os custos da organização, a não ser que 

seja por um breve espaço de tempo no qual a organização está se reestruturando ou passando 

por um processo de reengenharia21. 

Conseqüentemente, a aplicação do ABC por meio da MDS em Manufaturas Celulares 

já é válida e digna de apreço entre a comunidade acadêmica e os responsáveis pela gerência 

das organizações que primam por vantagens competitivas diante seus concorrentes, visto que, 

a mesma permite um exame das características comportamentais e a sugestão de mudanças na 

estrutura ou layout da Manufatura Celular. Assim, caso houvesse a necessidade da simulação 

do acréscimo de infra-estrutura para a produção de um quinto produto seria apenas necessário 

copiar a seqüência correta de atores dentro do modelo apresentado na Figura 23 e realizar o 

seu acréscimo aos mesmos e alguns pequenos ajustes a modelagem. 

Essa característica observada a partir dos resultados ganha um realce quando 

salientado que a díade ABC e MDS na Manufatura Celular oferece aos seus gestores uma 

fundamentação comum para que se compreenda a influência da quantidade produzida, dos 

custos fixos e variáveis, e outros parâmetros nos objetos de estudos. 

Em suma, e sob os aspectos apontados anteriormente, a utilização conjunta do ABC e 

                                                 
 
21 Segundo Stair e Reynolds (2002) reengenharia pode ser compreendida como um redesenho de processos que 
envolvem a readequação dos processos empresariais, estruturas organizacionais, sistemas de informação e 
valores de organização objetivando profundas mudanças nos resultados do negócio. 
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da MDS proporciona várias vantagens nas quais se destacam principalmente as que 

tangenciam os seguintes fatores: (a) tempo para a tomada de decisão, (b) capacidade de 

simulação da produção e conseqüentemente dos custos de produção, e (c) facilidade quanto à 

análise em um ambiente de Manufatura Celular considerando o Método ABC das diversas 

relações existentes entre os fatores de produção, isto é, as variáveis independentes, e os custos 

dos produtos, ou seja, as variáveis dependentes. Assim, a principal conclusão deste trabalho, 

no entendimento do autor e em concordância com as idéias de Martins (2003) se assenta na 

concepção de que é absolutamente incorreto dizer que um método é, por definição, melhor do 

que o outro. Na realidade, um é melhor do que outro em determinadas circunstâncias, para 

determinadas utilizações, pois todos têm seus méritos e suas limitações. Aliás, se um deles 

fosse absolutamente correto e completo os outros já teriam simplesmente sumido da literatura 

e da vida prática. 

Com base nesse contexto, os métodos de custeio não são construídos para fornecer 

decisões automáticas, mas sim para proporcionar maior qualidade de precisão sobre as 

informações de produção, suporte de atividades e os custos dos produtos, assim, os gestores 

poderão focar mais atenção sobre processos que aumentam o lucro da organização. Nesse 

sentido, a escolha e compreensão de um método de custeio auxiliam os gestores a tomarem as 

melhores decisões quanto à definição do preço de venda, do marketing a ser utilizado, e o mix 

de produção. 

Finalmente, cabe indicar a área que contempla a utilização de MDS como uma área 

carente de trabalhos em seus diversos níveis que dizem respeito à Gestão Estratégica de 

Custos em suas mais diversas formas. Ademais, vale registrar que se pretende, em estudo 

futuros, de natureza teórica e/ou prática, analisar em profundidade o desdobramento das 

temáticas aqui observadas, tendo como objeto de estudo a aplicação da nova vertente do 

Método ABC o Time-Driven Activity-Based Costing em um ambiente de Manufatura Celular 
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com o auxílio da MDS. Essa aplicação pode ser realizada dentro da perspectiva de uma 

pesquisa de doutorado visto que esta não é uma situação que encontramos hoje em nenhum 

trabalho de doutoramento, entretanto, há razões para se crer que, num futuro não muito 

distante, ter-se-á este tipo de configuração para auxiliar os gestores quanto à tomada de 

decisão. 
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Figura 25 - Expressões Centro de Custos 
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Figura 26 - Expressões Direcionadores de Custo Nível 1 

 

 
Figura 27 - Expressões Direcionadores de Custo Nível 1 (Segunda Parte) 

 

 
Figura 28 - Expressões Direcionadores de Custo Nível 2 
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Figura 29 - Valores dos Recursos 
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ANEXO A ANEXO A ANEXO A ANEXO A ---- MODELO MODELO MODELO MODELOSSSS DE LAYOUT DE MANUFATURA CELULAR DE LAYOUT DE MANUFATURA CELULAR DE LAYOUT DE MANUFATURA CELULAR DE LAYOUT DE MANUFATURA CELULAR    

 

 

 
Figura 30 - Modelo de layout da Manufatura Celular utilizado por Dhavale (1992) 
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Figura 31 - Modelo de layout de Manufatura Celular utilizado por Rasmussen et al. (1999) 
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Figura 32 - Modelo de layout de Manufatura Celular utilizado por Özbayrak et al. (2004) 
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Figura 33 – Modelo de layout de Manufatura Celular utilizado por Cogan (2003) 


