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RESUMO 
O tema da gestão das organizações contábeis é muito importante, uma vez que essas 
organizações contribuem para o bem-estar social e para o desenvolvimento econômico do 
país. O estudo teve como objetivo apresentar a proposta de um modelo de gestão por 
atividades aplicadas a uma empresa de serviços contábeis do município de Florianópolis. A 
presente pesquisa justifica-se pela possibilidade de otimização dos recursos, visando à 
melhoria dos serviços prestados pelas empresas contábeis, a partir da implantação do modelo 
de gestão por atividades. Para isso, foi utilizada como base a pesquisa realizada por Ching 
(2001, p.84) que propõe a viabilidade do Modelo de Gestão Baseada em Custeio por 
Atividades. A metodologia consistiu-se em um estudo de caso com uma pesquisa documental, 
analítica descritiva, com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas, reuniões e observações. A partir dos mesmos foi desenvolvido e aplicado o 
modelo de gestão por atividades para empresas prestadoras de serviços contábeis. A aplicação 
do modelo proposto permitiu identificar e sistematizar os processos, atividades e recursos que 
compõem a cadeia de valor da empresa contábil. Além disso, esta análise contempla uma 
definição sistemática de mensuração do custo das atividades que compõem o processo 
produtivo da empresa prestadora de serviços contábeis como base de informação para a gestão 
de negócios, e também foi proposto um conjunto de indicadores de desempenho para auxiliar 
os gestores na tomada de decisões. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por informações úteis à tomada de decisões tem aumentado nas organizações 
empresariais, que fazem parte do cenário cada vez mais competitivo e complexo delineado 
pelo ambiente econômico globalizado, onde a excelência dos bens e serviços se tornou 
imprescindível para a sobrevivência das mesmas. Segundo Sousa (2003) “as empresas 
contábeis que possuírem um sistema de gestão eficiente e capaz de fornecer informações úteis 
aos gestores estarão certamente aptas para garantir sua sobrevivência e continuidade no 
cenário de mudanças e incertezas”. 

Para responder aos desafios que se apresentam as organizações, de um modo geral, 
demonstram interesse constante pela eficiência de seus fatores de produção, buscando adotar 
práticas de gestão avançadas, assim como ABC/ABM (Gestão por Atividades), Balanced 
Scorecad e Benchmarking dentre outras, com o intuito de conhecer melhor o desempenho dos 
processos produtivos. 

As empresas contábeis também têm buscado adequar-se a esta nova realidade. Para 
Scarpinelli (2009), ainda que as empresas de serviços contábeis estejam em pleno processo de 
readequação às novas tecnologias, vale ressaltar a importância da adequação aos programas 
de gestão voltados à melhoria dos serviços contábeis, com o intuito de tornar as empresas 
transparentes e flexíveis aos inúmeros desafios de mercado. 

Nesse contexto, percebe-se que, de uma forma geral, elas estão buscando a 
estruturação dos processos através dos modelos de gestão, quanto ao seu próprio 
gerenciamento, principalmente na determinação dos custos, dos preços e na avaliação da 
performance das atividades da cadeia de valor. Para Hernandes (2011), os clientes das 
empresas contábeis têm dificuldade de mensurar os serviços que as organizações contábeis 
realizam, bem como a qualidade e, em conseqüência, demonstram-se insatisfeitos com os 
serviços prestados e com o atendimento recebido.  

Figueiredo e Fabri (2000) ressaltam que os principais problemas enfrentados pelas 
empresas contábeis são causados principalmente pela falta de habilidade gerencial, pela pouca 
atenção dada a sua própria prática contábil e pelos preços inadequadamente calculados. 

Nesse sentido, o ABC/ABM vem ao encontro dessas necessidades, pois o modelo 
permite que a empresa de serviços identifique os recursos necessários para a realização dos 
bens e serviços, influenciando na lucratividade de curto e longo prazo, e demonstrar que 
processos da cadeia de prestação de serviços são fundamentais para uma necessária redução 
de custos. (KAPLAN; COOPER, 2000). Corroborando com isso, Ching (2001, p.67) afirma 
que “a Gestão Por Atividades - ABM fornece novas fontes de informações fundamentadas em 
atividades e proporciona novas formas de observação e análise da empresa. Estas novas 
visões desenvolvem e permitem profunda compreensão do comportamento dos custos de 
modo que possa ser exercido o controle sobre eles.” 

Este artigo tem por objetivo apresentar a proposta de um modelo de gestão por 
atividades aplicada a uma empresa de serviços contábeis do município de Florianópolis. Para 
propor o modelo de gestão por atividades para empresas prestadoras de serviços contábeis, foi 
utilizado o modelo de gestão por atividades sugerido por Ching (2001, p.84), prevendo sua 
aplicabilidade e suas contribuições. Para atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos 
específicos foram perseguidos: i) identificar e sistematizar os processos, atividades e recursos 
que compõem a cadeia de valor da empresa contábil; ii) definir uma sistemática de 
mensuração do custo das atividades que compõem o processo produtivo da empresa contábil, 
como base de informações para a gestão dos negócios; iii) propor um conjunto de indicadores 
de desempenho para auxiliar os gestores na tomada de decisões; iv) realizar estudo de caso em 
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uma empresa contábil situada no município de Florianópolis – SC, com objetivo de validar o 
modelo proposto. 

O trabalho justifica-se pela fundamental participação das organizações contábeis no 
contexto sócio-econômico brasileiro, já que toda organização necessita de serviços contábeis. 
As organizações contábeis, empresariais e individuais somam 76.538 organizações contábeis, 
e empregam aproximadamente 90% dos profissionais dessa área, conforme dados do 
Conselho Federal de Contabilidade (2011). Nota-se que esse setor é de grande relevância para 
o bem-estar social e para o desenvolvimento econômico do país. As empresas contábeis 
desempenham importante papel no ambiente interno e externo das organizações, pois 
“fornecem informações que vão determinar o sucesso empresarial de seus clientes” 
(FENACON, 2001, p.6).  

No entanto, observa-se que as empresas contábeis enfrentam dificuldades quanto ao 
gerenciamento dos próprios negócios, pois desconhecem algumas ferramentas que podem 
auxiliar na mensuração dos recursos despendidos para executar as atividades que compõem 
sua cadeia produtiva.  

Nesse sentido, torna-se imprescindível que as organizações contábeis estejam 
preparadas, não somente para comunicar informações econômicas à sociedade, mas, também 
que elas tenham condições de gerenciar seus próprios negócios com um olhar mais voltado 
para a própria gestão.  

Para tanto, foi escolhida uma organização contábil localizada no município de 
Florianópolis, pela representatividade na cidade e no Estado de Santa Catarina. 

O artigo está estruturado da seguinte forma. A seção 1 – introdução - apresenta o tema 
em estudo, com a definição dos objetivos da pesquisa; a seção 2 – Fundamentação Teórica - 
aborda o embasamento teórico que serviu de referência para o modelo de gestão por 
atividades para empresas de serviços contábeis. Na seqüência, apresenta-se o 
desenvolvimento do modelo proposto. Posteriormente, relata-se o estudo de caso com a 
aplicação do modelo proposto, as contribuições, os resultados alcançados e suas respectivas 
análises, para melhor demonstrar a resposta do problema de pesquisa. Por ultimo, apresenta-se 
a conclusão do trabalho em que constam as respostas ao problema de pesquisa proposto e as 
referências utilizadas para o estudo. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Apresenta-se breve estudo sobre as empresas prestadoras de serviços contábeis, sua 
participação no contexto brasileiro e sua forma de gerenciamento. Descreve-se a importância 
de um modelo de gestão por atividades para melhorar o desempenho dos negócios das 
empresas contábeis. 
 
2.1 Empresas Contábeis 

As empresas contábeis são constituídas sob a forma de sociedade civil. São registradas 
no Conselho Regional de Contabilidade de cada jurisdição e obedecem ao Conselho Federal 
de Contabilidade. 
O Conselho Federal de Contabilidade, em sua resolução n. º 960/03 utiliza o nome de 
organização contábil, tanto para escritório individual, quanto para empresa contábil. A 
diferenciação somente é realizada quando são baixadas resoluções específicas.  

Sá e Sá (1995, p.182) definem a empresa de serviço contábil como  
 

empresa que explora a prestação dos serviços profissionais de 
contador, quais sejam: escrituração contábil, planejamento de contas, 
organização dos serviços contábeis, auditoria, orientações sobre 
balanços, análises das situações da empresa através de seu balanço, 
organização das escritas de custos de produção, etc. 
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A Fenacon (2009) destaca uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo que apresenta características das organizações 
contábeis:  

a) As organizações Contábeis atuam em cinco grandes frentes: áreas contábil, fiscal, 
trabalhista, tributária e abertura e encerramento de empresas; 

b) 64% das organizações contábeis possuem em média dois sócios contabilistas e oito 
funcionários, para atendimento às frentes acima citadas e às obrigações acessórias 
exigidas pelos órgãos federais, estaduais e municipais;  

c) Essas organizações respondem, na média, pela elaboração dos serviços de 50 
empresas, e possuem um faturamento mensal médio na ordem de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais);  

d) As organizações contábeis, em média, aplicam 59% de seu faturamento em pró-
labores, salários, encargos sociais e benefícios, 8% em aluguel e manutenção, 6% em 
informática, 6% em material de escritório e os 21% restantes em outros itens, tais 
como serviços terceirizados, treinamentos, informações profissionais, marketing e 
lucro;  

e) 100% dessas organizações possuem computadores, 79% estão conectados a algum tipo 
de rede, 99% utilizam conexão a internet e 93% utilizam de softwares contábeis.  
Ainda, de acordo com o novo código civil brasileiro, os profissionais contábeis são 

responsáveis solidários pelas organizações das quais realizam a contabilidade. 
 
2.2 As Empresas Contábeis no Contexto Brasileiro 

No Brasil, as empresas contábeis, os escritórios individuais de contabilidade e os 
empresariais somam 76.538 organizações que participam do crescimento do mercado de 
trabalho brasileiro e ainda possuem uma perspectiva crescente, segundo estatísticas de 
registros do Conselho Federal de Contabilidade em fevereiro de 2011, conforme a tabela 1. 
 
Tabela 1: Organizações Contábeis Ativas 

Participação 
Societária 

Organizações Contábeis Ativas % 

Escritórios Individuais 46.743 61,08 
Sociedades 27.778 36,29 

Empresariais   2.017   3,63 

TOTAL 76.538 100,00 
Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (Fevereiro de 2011) 
 

Dentre todas as organizações contábeis, é relevante o número de registros de 
escritórios individuais que somam 46.743 e representam 61,08% do total, enquanto as 
empresas contábeis somam 27.778 e representam 36,29% do total. Destaque também para as 
Empresariais somando 2.017 (3,63%) que representam os EI – Empreendedores Individuais. 
Conforme os dados do CFC (2011), demonstrados na tabela 1, pôde-se dimensionar o 
segmento das organizações contábeis, na atualidade:  

• Empregam mais de 688.000 pessoas, além dos quase 120.000 sócios; 
• Atendem diretamente todas as micro e pequenas empresas brasileiras, que somam 

aproximadamente cinco milhões e indiretamente, todas as outras empresas; 
• Somando ao PIB brasileiro mais de 2,5 bilhões de Reais, fomentando riquezas e 

gerando emprego. 
• Atendem mais de 20.000.000 de contribuintes pessoas físicas. 

Em nosso País, diferente da grande maioria, as organizações contábeis são 
responsáveis pelos processos de legalização, abertura, alterações e encerramento de todas as 
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atividades das empresas. 
As pesquisas realizadas pela Fenacon (2009), Figueiredo e Fabri (2000) e CFC (2009), 

no ambiente das empresas contábeis, mostram o desenvolvimento contínuo do setor, uma vez 
que o cenário mundial se desenvolve rapidamente, e surge uma prestação de serviços mais 
voltada à legislação fiscal, o que faz surgir uma lacuna no gerenciamento dessas empresas. 

Figueiredo e Fabri (2000, p.22) ressaltam que os principais problemas enfrentados 
pelas empresas contábeis são: 

a) pouca atenção dada à sua própria prática contábil; 
b) falta de habilidade gerencial; 
c) falta de planejamento; 
d) perda de clientes para empresas que cobram mais barato; 
e) preços inadequadamente calculados; 
f) ineficientes métodos de recrutamento e treinamento dos auxiliares; 
g) falta de especialização em algum tipo de serviço; e 
h) pouca preocupação com a continuidade da empresa. 

Identifica-se uma lacuna pouco explorada na literatura sobre a gestão das empresas 
contábeis, acentuada pelo fato de que essas empresas buscam aumentar sua competitividade 
no ambiente dos negócios. Segundo Spinelli (2000, p.38), “as organizações contábeis 
geralmente nascem pelo estímulo de um profissional que desenvolve um trabalho sem 
estratégia, plano de ação ou metas preestabelecidas.” 

Nesse sentido, a pesquisa busca discutir a relevância do gerenciamento dos processos 
como forma de assegurar a competitividade e consolidar as práticas de gestão por atividades 
como suporte para a tomada de decisões. O Modelo Gestão Baseada em Custeio por 
Atividades desenvolvido por Ching (2001), serviu como base para o desenvolvimento do 
modelo proposto para as empresas contábeis. Segundo Ching (2001, p.50), os principais 
benefícios para uma organização ao adotar o sistema de Gestão Baseado em Custeio por 
atividades são os seguintes: 

a) ABM é uma ferramenta que fornece entendimento fundamental da base de custos da 
empresa: 

• permite apurar com precisão o custo de cada produto, sem o uso de rateios ou 
alocações subjetivas; 

• permite a apropriação precisa dos custos fixos; 
b) sistema ABC identifica as questões corretas, mas não fornece as respostas. Ele 

questiona os porquês. Cabe a nós descobrir os comos; 
c) possibilita melhor qualidade na tomada de decisão: 

• na redução de custos; 
• na reengenharia de processos; 
• na racionalização da linha de produtos; 
• na focalização do cliente via análise de rentabilidade dos clientes; 
• no custeio de fornecedores. 

Por fim, possibilita a melhoria de custos e realocação de recursos através de 
eliminação/redução e/ou racionalização de atividades. 

O Modelo de Gestão Baseada em Custeio por Atividades, desenvolvido por Ching 
(2001), encontra-se num contexto mais amplo que é o modelo proposto de gestão por 
atividades para as empresas contábeis. 

 
3 MODELO PROPOSTO DE GESTÃO POR ATIVIDADES PARA EMPRE SAS 

CONTÁBEIS 
O desenvolvimento deste capítulo tem como objetivo principal conceber um modelo 
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genérico de gestão por atividades para empresas contábeis. Inicia-se a concepção do modelo 
de gestão por atividades com a descrição do diagnóstico estratégico da empresa contábil, que 
considera a influência da missão das crenças e valores da empresa contábil para aplicação do 
modelo. A seguir, abordam-se as funções administrativas de planejamento, organização, 
liderança e controle para auxiliar a gestão por atividades baseado na visão sistêmica que 
identifica os componentes básicos de uma organização. Na sequência, utiliza-se a cadeia de 
valor de Porter, com o objetivo de delinear a visão da empresa contábil por processos e faz-se 
uso do método de custeio por atividades para verificar o custo das atividades e seus resultados 
para gestão. Finalmente, considera-se o sistema de informações da empresa contábil para 
auxiliar a gestão. 
 
3.1 Diagnóstico Estratégico da Empresa Contábil 

O diagnóstico estratégico visa avaliar a real situação das empresas contábeis no 
ambiente interno e externo. A partir deste, é possível à alta administração definir uma posição 
estratégica para as empresas contábeis no mercado concorrencial. 
 
3.2 Processo de Gestão por Atividades 

De acordo com Robbins (1981), o processo de gestão é a conclusão eficiente das 
funções administrativas genéricas: planejar, organizar, liderar e controlar. Elas definem o 
comportamento organizacional da gestão.  

O processo de gestão por atividades inclui a utilização dessas funções que são: 
planejar a estratégia de acordo com a análise do ambiente interno e externo, organizar os 
recursos internos da empresa contábil para o gerenciamento por atividades, liderar a 
aplicação da gestão baseada em custeio por atividades e controlar as saídas dos serviços 
prestados, conforme o planejado. O sistema de informações serve de suporte para conduzir os 
dados, enquanto o feedback realimenta as funções administrativas com a visão sistêmica e a 
gestão por atividades, com o foco voltado para o cliente. 
 
3.3 O Sistema de Informações das Empresas Contábeis 

O modelo proposto inclui a utilização de um sistema de informações integrado, 
alimentado por todos os colaboradores da empresa contábil. O sistema integrado visa a 
facilitar o gerenciamento das atividades das empresas contábeis, pois através dele é possível 
analisar quais atividades que cada colaborador está desenvolvendo e, a partir disso, medir o 
seu desempenho. 

O sistema de informações oferece suporte à gestão das atividades. Possibilita a 
coordenação das várias unidades de negócios e gera informações necessárias ao processo 
decisório. O feedback na empresa contábil serve para informar se as saídas do sistema estão 
atendendo às necessidades dos usuários. A retroalimentação do modelo proposto ocorre de 
maneira sistêmica, e visa a direcionar os colaboradores para realização dos serviços prestados 
de maneira a atender às necessidades dos clientes. 
 
3.4 Proposta do Modelo de Gestão por Atividades para Empresas Contábeis 

Para melhor compreensão e visualização do modelo proposto de gestão por atividades 
para empresas contábeis, demonstram-se graficamente todos os componentes abordados, 
necessários para concepção deste modelo de gestão, conforme a figura 1. 
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Figura 1: Modelo Proposto de Gestão por Atividades para Empresas contábeis 
 

Em síntese o modelo apresentado visa responder à pergunta de pesquisa e alcançar os 
objetivos propostos na introdução. 

 
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa com uma abordagem exploratória-descritiva. 
Segundo Severino (1995), para que a pesquisa seja qualitativa, é necessário que todos os 
trabalhos de pesquisa científicos tenham a procedência de um trabalho de reflexão, que seja 
pessoal, autônomo, criativo e rigoroso.  

Para Lakatos e Marconi (1990, p.77), “a pesquisa exploratório-descritiva tem por 
objetivo descrever completamente determinados fenômenos, geralmente através de estudo de 
caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas” . Um dos caminhos que segue a 
pesquisa qualitativa é o método do estudo de caso. “ O estudo de caso é caracterizado pelo 
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e 
detalhado conhecimento (Gil,1994, p.58)”. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas informais, reuniões e observações 
que auxiliaram a coleta dos dados necessários para o desenvolvimento do estudo. A análise 
dos resultados foi fundamentada no estudo de caso realizado na empresa contábil que foi 
escolhida em virtude da fácil acessibilidade, através do conhecimento prévio do proprietário e 
por apresentar características comuns às organizações do segmento. Nesse sentido, foi 
possível desenvolver o modelo, tomando por base apenas uma empresa. 

 
5 A APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO NA EMPRESA CONTÁBIL 

A aplicação do modelo proposto de gestão por atividades para empresas contábeis 
iniciou-se com a colaboração do diretor contábil e dos colaboradores da Empresa Contábil no 
período base da pesquisa. O diretor auxiliou na definição do diagnóstico estratégico da 
Empresa Contábil e disponibilizou os relatórios contábeis utilizados para consultas, enquanto 



8 

 

 

os colaboradores forneceram os dados operacionais necessários à implantação do modelo, por 
meio de entrevistas informais. 
 
5.1 Diagnóstico Estratégico da Empresa Contábil 

O diagnóstico estratégico foi realizado com a ajuda do diretor, já que lhe cabe a opção 
estratégica da empresa contábil no ambiente setorial. 
 
5.1.1 O Ambiente Externo da Empresa Contábil 

A formulação da estratégia foi orientada para a busca de novas oportunidades no 
ambiente dos negócios. No entanto, a Empresa contábil está envolvida com fatores que fogem 
ao seu controle, tornando-se uma ameaça, assim como: 

• a concorrência setorial que envolve outras empresas contábeis que prestam serviços a 
preços impraticáveis na Empresa Contábil; 

• o avanço das tecnologias que ocasiona o aperfeiçoamento constante do sistema de 
informações, o que encarece os custos da empresa contábil; 

• a falta de regulamentação profissional que possibilita a todas as pessoas, sem restrição, 
a se tornarem novos negociantes; 

• a falta de reconhecimento do valor da contabilidade no ambiente dos negócios, por 
parte da maioria dos clientes. 
Por outro lado, as oportunidades presentes no ambiente externo da Empresa Contábil 

são: 
• a localização no centro da capital de Santa Catarina faz com que a Empresa Contábil 

esteja próxima dos órgãos responsáveis pela burocracia exigida por lei; 
• o tempo de existência da Empresa Contábil no mercado torna-se um indicador de 

segurança e confiança para os clientes. 
A Empresa Contábil é administrada com recursos próprios, não possui capital de 

terceiros, o que faz com que ela se mantenha no mercado mesmo em tempos de crise. 
O diretor considerou importante o levantamento das oportunidades e ameaças da 

Empresa Contábil, uma vez que as ameaças devem ser evitadas, e, segundo o diretor, “as 
oportunidades fazem a diferença de cada empresa contábil existente no mercado”. 
 
5.1.2 A Missão, as Crenças e os Valores da Empresa Contábil  

A missão da Empresa Contábil é prestar serviços contábeis com qualidade, confiança e 
segurança às empresas de pequeno porte. Para cumprir sua missão, a Empresa Contábil conta 
com a ajuda dos colaboradores. 

A missão da Empresa Contábil foi repassada aos colaboradores por meio de um 
quadro confeccionado e colocado à disposição de todos na recepção da Empresa Contábil. 
Foram realizadas reuniões com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas quanto à missão da 
Empresa Contábil no ambiente dos negócios. Apresentou-se o modelo proposto para que os 
colaboradores se tornassem responsáveis pela implantação e posterior manutenção do modelo 
de gestão por atividades. 
 
5.2 Processo de Gestão por Atividades 
 O processo de gestão por atividades inclui a utilização dessas funções que são: 
planejar a estratégia de acordo com a análise do ambiente interno e externo, organizar os 
recursos internos da empresa contábil para o gerenciamento por atividades, liderar a 
aplicação da gestão baseada em custeio por atividades e controlar as saídas dos serviços 
prestados, conforme o planejado. O sistema de informações serve de suporte para conduzir os 
dados, enquanto o feedback realimenta as funções administrativas com a visão sistêmica e a 
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gestão por atividades, com o foco voltado para o cliente. 
 
5.2.1 Objetivos Estratégicos 

O estudo de caso realizado na Empresa Contábil definiu como objetivo estratégico 
utilizar a ABM para examinar o processo de prestação de serviço contábil de dois clientes, um 
com ramo de atividade comercial e outro com ramo de atividade prestação de serviços. A 
escolha dos dois clientes foi realizada pelo diretor da Empresa Contábil que optou por dois 
clientes representativos dos serviços contábeis da Empresa Contábil, já que se utilizam de 
atividades que correspondem a 80% das exercidas na empresa contábil. 
 
5.2.2 Entradas 
 

Os recursos físicos da Empresa Contábil são utilizados no cotidiano da empresa 
contábil, destinados à realização dos serviços contábeis e ao atendimento dos clientes. O 
modelo proposto visa direcionar os custos dos recursos às atividades realizadas. 

A estrutura proposta no modelo de gestão é uma estrutura por unidades de negócios, 
organizada por grupo de clientes e requer que cada colaborador seja responsável por todas as 
atividades referentes a determinado cliente desse grupo, para melhor gerenciá-lo. 

A Empresa Contábil pode ser dividida em dois grupos de clientes com as seguintes 
características: 
Grupo 1 – Composto por três empresas clientes tributadas pelo lucro real e quarenta e uma 
empresas clientes tributadas pelo lucro presumido, que possuem em média de 05 a 100 
colaboradores. Em geral, esses clientes necessitam de assessoria e consultoria fiscal e 
gerencial. Esse grupo constituiria a primeira unidade de negócios da Empresa Contábil. 
Grupo 2 – Composto por quarenta e duas empresas clientes tributadas pelo simples, dez 
empresas clientes isentas e quarenta e sete empresas clientes inativas. As empresas tributadas 
pelo simples possuem de 1 a 40 colaboradores. Em geral, esses clientes requerem uma grande 
quantidade de mão-de-obra na contabilização dos documentos e uma atenção direta aos 
sócios. Esse grupo constituiria a segunda unidade de negócios da Empresa Contábil. 

A estrutura da Empresa Contábil por unidades de negócios possibilitaria o 
gerenciamento dos serviços contábeis. Na prática, uma organização atenderia à expectativa 
dos clientes de receber todas as informações dos serviços contratados de apenas um 
colaborador da Empresa Contábil, ao invés de ter que colher informações em vários 
departamentos. Desta forma, o fornecimento de informações aos clientes para a tomada de 
decisões tornar-se-ia mais ágil. 

As pessoas que formam o quadro de colaboradores da Empresa Contábil são os 
técnicos e os contadores. O modelo de gestão propõe que os colaboradores mais antigos, que 
possuem mais experiência, se tornem os gerentes das unidades de negócios, o que lhes 
motivaria para o serviço. Como forma de incentivo, o modelo proposto sugere uma divisão 
dos resultados da unidade de negócios da seguinte maneira: 

• 50% das receitas geradas pela unidade de negócios serão destinadas a atender os 
custos das atividades de apoio, das atividades primárias e de investimentos realizados 
na Empresa Contábil,  

• 10% serão distribuídos entre os colaboradores participantes das unidades de negócios, 
de acordo com o seu desempenho, medido pela gestão por atividades e   

• 40% restantes representam o lucro líquido da Empresa Contábil. 
De acordo com esta nova estrutura, todos colaboradores estão capacitados para realizar 

o processo de prestação de serviços contábeis desde o início ao fim do processo, sem 
comprometer a qualidade dos serviços prestados aos clientes. 
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5.2.3 Processo Operacional 
Para representar a Empresa Contábil por atividades, conforme o modelo proposto 

iniciou-se sua operacionalização com o detalhamento das atividades relacionadas aos 
processos contábeis.  

Com a ajuda do diretor e dos colaboradores, foi possível descrever as atividades de 
apoio e atividades primárias realizadas na Empresa Contábil referente aos clientes 
anteriormente selecionados, que foram definidos na presente pesquisa como cliente A e 
cliente B. 

O cliente A explora a atividade econômica comercial, de venda de móveis e o cliente 
B explora a atividade econômica prestação de serviços alimentícios.  

As principais atividades de apoio identificadas na Empresa Contábil foram: comprar, 
pagar contas e faturar, as quais são realizadas pela secretária e pelo diretor. 

As atividades de apoio da Empresa Contábil apresentam-se de forma simplificada, o 
que não justifica apuração dos recursos por atividades. Para calcular a parcela de custo 
correspondente às atividades de apoio, considerou-se a porcentagem de tempo despendido 
pelos colaboradores X e Y aos clientes A e B, de acordo com o quadro 1. 
 
Colaboradores Salários 

R$ 
Número 
de horas 

Custo 
R$ 

Tempo 
Cliente A 

Tempo 
Cliente B 

Custo 
Cliente A 

Custo 
Cliente 

B 
Colaborador X 1.080,00 176 6,13 02h00min 04h00min 12,26 24,52 
Colaborador Y 896,95 176 5,10 01h10min 02h15min 5,95 11,48 
Custo total    03h10min 06h15min 18,21 36,00 

Quadro 1: Custo por hora das Atividades de Apoio da Empresa Contábil 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
As atividades primárias identificadas no presente estudo formam os seguintes 

processos: executar a contabilidade financeira, executar a contabilidade fiscal e contabilizar a 
folha de pagamento e os encargos sociais. Cabe salientar que a aplicação do modelo proposto 
na Empresa Contábil não contempla os seguintes processos: executar a contabilidade jurídica, 
executar a contabilidade gerencial; e os subprocessos: admitir colaboradores e demitir 
colaboradores. 

O processo executar a contabilidade financeira do cliente A e B foi realizado por 
colaboradores diferentes, aos quais se denominou colaborador A e colaborador B. O processo 
executar a contabilidade fiscal dos clientes A e B foi realizado por apenas um colaborador, 
denominado colaborador C e os subprocessos contabilizar a folha de pagamento e os encargos 
sociais foram realizados por apenas um colaborador, denominado colaborador D. 

Ao descrever as atividades primárias do cliente A e B da Empresa Contábil, pode-se 
observar que elas foram realizadas de forma desordenada, pois cada colaborador realiza os 
serviços contábeis a sua maneira, o que dificulta o conhecimento do fluxo de trabalho, seus 
custos e o gerenciamento dos processos. Nesse sentido, o modelo de gestão proposto viabiliza 
a aplicação do ABC/ABM para solucionar esses problemas. 

Para elaborar o mapa de atividades primárias da Empresa Contábil, foram 
identificadas as principais atividades realizadas em todos os processos primários. Essas 
atividades foram agrupadas de acordo com o quadro 2. 
 

ATIVIDADES AGRUPAMENTO DE ATIVIDADES 
Receber + Enviar a documentação 1 - Receber 
Importar lançamentos 2 – Importar 
Separar + Conferir 3 – Separar 
Codificar a documentação 4 – Codificar 
Lançar a documentação 5 – Lançar 
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Imprimir + Fotocopiar 6 – Imprimir 
Conciliar + Apurar impostos 7 – Conciliar 
Arquivo provisório + Arquivo permanente 8 – Arquivar 

Quadro 2:Agrupamento das Atividades da Empresa Contábil 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Com a identificação dessas atividades, alocaram-se os recursos gastos na realização de 

cada uma das atividades, por meio de direcionadores de recursos, os quais identificam a 
maneira pela qual as atividades consomem os recursos, conforme quadro 3. 
 

RECURSOS DIRECIONADORES DE RECURSOS 
Salários + Encargos Sociais Tempo trabalhado em horas 
Aluguel + Condomínio Área em metros quadrados 
Depreciação Tempo trabalhado em horas 
Locação para Maquina de Fotocopiar Quantidade de cópias 
Material de Expediente Quantidade de materiais 
Telefone Quantidade de chamadas 
Manutenção de Software Tempo trabalhado em horas 
Energia Elétrica Tempo trabalhado em horas 

Quadro 3: Direcionadores de Recursos da Empresa Contábil 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
5.2.4 Objeto de Custo 

O rastreamento do custo por atividades primárias aos clientes A e B foi realizado em 
função da relação de causa e efeito. Como na maioria das empresas prestadoras de serviços, 
os salários mais os encargos sociais representam uma parcela significativa do total dos custos 
mensais da empresa contábil.  

Ao rastrear os recursos às atividades realizadas, pode-se chegar ao custo por atividades 
do cliente A e do cliente B, de acordo com os quadros 4 e 5, respectivamente. 

 

RECURSOS ATIVIDADES TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R$ 

Salários + Encargos 
Sociais 3,29 4,81 42,97 79,98 155,56 27,65 97,35 40,95 18,21 470,77 

Aluguel + 
Condomínio 0,68 1,16 10,26 17,38 28,56 5,91 20,36 8,81 0 93,12 

Depreciação 
  0,51     10,89 9,45 2,72     23,57 

Locação para 
Maquina de 
Fotocopiar           25,6       25,6 

Material de 
Expediente       0,14 1,57 4,18 2,22 0,1   8,21 

Telefone 
0,67 0,8 0,13     2,46 0,19     4,25 

Manutenção de 
Software   0,7     14,95 12,98 3,73     32,36 

Energia Elétrica 
0,05 0,08 0,69 1,26 2,16 0,62 1,29 0,63   6,78 

Outras Despesas 
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50   60,00 

Custo por 
Atividades 12,19 15,56 61,55 106,26 221,19 96,35 135,36 57,99 18,21 724,66 

Quadro 4: Custeio por Atividades do Cliente A da Empresa Contábil 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
O custo por atividades do cliente A de acordo com o modelo proposto foi de R$ 
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724,66. 
 

RECURSOS ATIVIDADES TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R$ 

Salários + Encargos 
Sociais 3,6 0,7 9,2 115,3 30,33 64,01 17,83 45,05 36 322 

Aluguel + 
Condomínio 0,66 0,14 7,49 18,19 10,51 2,85 12,77 3,48   56,09 

Depreciação   0,06     4,98 5,75 1,28     12,07 

Locação para 
Maquina de 
Fotocopiar                   0 

Material de 
Expediente       0,12 0,02 2,9 2,3     5,34 

Telefone 0,22   0,22       1,08 0,06   1,58 

Manutenção de 
Software   0,09     6,84 7,89 1,74     16,56 

Energia Elétrica 0,05 0,01 0,13 1,26 0,78 0,9 0,21 0,25   3,59 

Outras Despesas 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00   40,00 

Custo por 
Atividades 9,53 6,00 22,04 139,9 58,46 89,30 42,21 53,84 36,00 457,23 

Quadro 5: Custeio por Atividades do Cliente B da empresa contábil 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
O custo por atividades do cliente B, de acordo com o modelo proposto, foi de R$ 

457,23. No item, Outras despesas, estão inclusos os custos operacionais: copa e cozinha, 
despesas financeiras, contribuições, assinaturas de jornais e revistas, livros técnicos e outras 
despesas de manutenção. Esses custos foram alocados aos clientes A e B de forma direta, por 
representarem 3,66% do valor total dos custos operacionais da Empresa Contábil. 

Ao conhecer o custo por atividades dos clientes A e B, foi possível realizar o 
gerenciamento das atividades.  
 
5.2.5 Custo da Atividade 

A identificação do custo das atividades realizadas na prestação dos serviços contábeis 
permitiu uma análise mais acurada das atividades que estão influenciando de forma 
significativa os gastos da empresa contábil. Para a classificação das atividades que agregam 
valor (VA) e das atividades que não agregam valor (NVA), foram utilizados os seguintes 
indicadores de desempenho: tempo, custo benefício, preço e qualidade. As informações 
resultantes desta análise permitiram ao diretor a realização do planejamento e execução de 
ações de controle e melhoria dos processos e as atividades. 

 
5.2.5.1 Tempo 

A implantação do ABC/ABM implica um detalhamento de todos os recursos e 
atividades relacionadas a cada função da organização. Esse detalhamento possibilita a análise 
da parcela de tempo despendida pelos colaboradores em cada atividade. A análise do tempo 
gasto para a realização das atividades permite detectar as possíveis melhorias, bem como os 
desperdícios ocorridos ao executá-las.  

 
5.2.5.2 Custo Benefício 

Ao comparar os honorários cobrados pela Empresa Contábil do cliente A, que foi de 
R$ 1.062,72, e do Cliente B, que foi de R$ 1.069,20, com o custo dos serviços prestados de 
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R$ 724,66 e R$ 457,23, respectivamente, verificou-se que a empresa contábil obteve uma 
margem de lucro satisfatória de 46,65% e 133,84%, respectivamente. No entanto, numa 
análise mais aprofundada a partir do mapeamento dos processos das atividades primárias da 
Empresa Contábil, pode-se perceber que existem alguns processos que devem ser melhorados, 
o que possibilitará à empresa contábil aumentar sua margem de lucro ou ainda trabalhar os 
preços dos honorários praticados. 

 
5.2.5.3 Preço 

Para a fixação do preço dos serviços contábeis, foi sugerido pelo diretor uma margem 
de lucro de 40% sobre os custos. No caso do cliente A, o preço proposto foi de R$ 1.014,52. 
Já para o cliente B, foi de R$ 640,12. 

 
5.2.5.4 Qualidade 

A qualidade dos serviços contábeis vem sendo avaliada pelos seus clientes por meio 
de dois fatores: pontualidade e confiabilidade. Com relação à pontualidade, percebe-se que 
em todos os serviços vêm sendo executado dentro dos prazos preestabelecidos ou exigidos 
pelos clientes. 

Quanto à confiabilidade, a Empresa Contábil possui vinte e seis anos de existência no 
ambiente setorial e nos últimos seis meses não apresentou perda de clientes. No entanto, o 
diretor contábil afirma que, nos últimos dois anos, perdeu alguns clientes potenciais, em 
função de não realizar a contabilidade gerencial. Isto comprova que a perda de clientes não 
ocorre em função da falta de confiabilidade, e sim pela limitação da prestação dos serviços 
oferecidos. 
 
5.2.6 Fator Gerador de Custo 

O fator gerador de custo evidenciou a raiz do evento que gerou o custo no 
desenvolvimento do estudo. Nesse sentido, pôde-se observar que algumas atividades foram 
realizadas de forma inadequada. 

O processo de executar a contabilidade financeira vem sendo realizado em quatro 
ciclos de trabalho, o que torna o trabalho repetitivo e oneroso. No entanto, esse processo pode 
ser simplificado em um único ciclo de trabalho, o que ocasionará um processo mais ágil. Os 
colaboradores responsáveis pela realização das atividades refletiram sobre o “porquê” 
realizam essas atividades de forma repetitiva, e verificaram a possibilidade de eliminá-las. 

A raiz do problema citada pelos colaboradores foi a falta de confiança no sistema de 
informações utilizado pela empresa. A solução para esse problema poderia ser a aquisição de 
um sistema operacional integrado. 

Para identificar as áreas de oportunidades, foram propostos os seguintes indicadores de 
desempenho: inovação e negociação. 

 
5.2.6.1 Inovação 

A empresa não apresenta qualquer tipo de inovação na prestação de serviços, 
limitando-se praticamente à prestação dos serviços contábeis voltados a atender o fisco. A 
Empresa Contábil poderia investir em outros serviços como: efetuar a contabilidade gerencial, 
e assessorias. 

 
5.2.6.2 Negociação 

Em função do curto período, não foi possível avaliar o desempenho das unidades de 
negócios em funcionamento. 
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5.3 Saídas da Empresa Contábil 
As saídas da Empresa Contábil são os serviços contábeis prestados aos clientes e 

compreendem os seguintes relatórios: balancetes, planilhas com o controle do pagamento de 
financiamentos, folhas de pagamento dos colaboradores, guias fiscais de ISS, ICMS, PIS e 
COFINS, e guias trabalhistas de INSS, e FGTS. 
 
5.4 Sistema de Informações da Empresa Contábil 

O sistema de informações atual da Empresa Contábil apresentou limitações, o que 
acarretou ineficiência na execução dos processos. Sugere-se a adoção de um sistema de 
informações integrado, o qual possibilitará a integração dos processos de executar a 
contabilidade financeira, executar a contabilidade fiscal e executar a contabilidade e de 
pessoal, permitindo que os dados sejam lançados apenas uma única vez, o que possibilita aos 
colaboradores uma dedicação maior à contabilidade gerencial, que envolve a análise e 
interpretação de balanços, visando auxiliar os clientes na tomada de decisões. 
 
5.5 Contribuições da Gestão por Atividades para o Gerenciamento da Empresa Contábil 

O modelo de gestão por atividades proporcionou uma visão mais ampla e detalhada 
dos negócios, possibilitou o conhecimento do fluxo de trabalho desenvolvido para realização 
dos serviços contábeis e o custo das atividades. 

A gestão por atividades possibilitou a análise da relação de causa e efeito existente 
entre o processo de realização das atividades e o consumo dos recursos. Isso levou também à 
identificação de como as atividades influenciaram no custo e no desempenho dos processos. 
 
5.6 Considerações Finais 

Ao realizar o estudo de caso na empresa contábil, levantaram-se algumas 
considerações a respeito dos resultados alcançados. Observou-se que a gestão por atividades 
possibilitou a melhoria dos processos da cadeia produtiva da Empresa Contábil, tornando-os 
mais eficientes. Por meio do estudo, chegou-se à padronização dos procedimentos para 
executar a contabilidade financeira de forma mais ágil. Essa padronização deverá se estender 
aos demais processos da Empresa Contábil, buscando, assim, uma maior eficiência na 
prestação dos serviços. Torna-se necessário, no entanto, aprofundar os estudos da pesquisa 
para se chegar aos indicadores de desempenho por unidades de negócios. 
 
6 Conclusões 

O estudo realizado está direcionado à melhoria da gestão das empresas contábeis, visto 
que essas empresas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento econômico do 
país. A presente pesquisa buscou validar um modelo de gestão por atividades para empresas 
contábeis, visando a melhoria dos serviços e da performance dos negócios.  

O objetivo geral deste trabalho foi atingido, pois foi desenvolvido um modelo de 
gestão por atividades para as empresas contábeis. E por meio da realização do estudo de caso 
em uma pequena empresa contábil, foi possível validar esse modelo, na prática da gestão da 
empresa contábil. 

Ao analisar o resultado deste estudo, verificou-se a possibilidade de melhoria do 
processo de prestação dos serviços contábeis. Com a aplicação da proposta do modelo de 
gestão por atividades, identificaram-se como os processos estão sendo realizados e foi 
investigado se os recursos estão sendo aplicados eficientemente e eficazmente na prestação 
dos serviços contábeis. Tais informações são de suma importância na tomada de decisão para 
a melhoria da performance empresarial. 

Quanto aos objetivos específicos propostos, esses foram alcançados da seguinte 
maneira: Apresentou-se o resultado de uma sistemática de mensuração do custo das atividades 
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que compõem o processo produtivo da empresa contábil como base de informações para a 
gestão dos negócios. Identificaram-se os processos, as atividades e os recursos que compõem 
a cadeia de valor das empresas contábeis. Propôs-se um conjunto de indicadores de 
desempenho para auxiliar os gestores na tomada de decisões.  

Analisando as informações identificadas e sistematizadas no decorrer desta pesquisa e 
os resultados do estudo de caso, é possível destacar sua importância para a gestão das 
empresas contábeis por diversas razões: 

O modelo permite a identificação e análise das atividades que agregam valor aos olhos 
dos clientes. O modelo proposto de gestão por atividades sugere ao gestor contábil a 
utilização das funções administrativas genéricas: planejar, organizar, liderar e controlar, 
auxiliando-o na realização de um gerenciamento eficaz para a empresa contábil. Com a 
aplicação do custeio por atividades – ABC – na cadeia de valor da empresas contábeis, é 
possível conhecer os custos dos serviços prestados aos clientes. Nesse sentido, o gestor 
contábil calculará os preços dos serviços contábeis com mais segurança e também poderá 
negociar a sua margem de lucro. 

A empresa contábil organizada por unidades de negócios possibilitará que cada 
gerente se responsabilize pela contratação, capacitação e motivação dos colaboradores de 
acordo com as necessidades da empresa contábil na busca de melhores resultados. Com a 
aplicação da gestão por atividades em todos os serviços prestados aos clientes da empresa 
contábil, será possível determinar qual o tipo de serviço mais rentável e direcionar a empresa 
contábil para a especialização em algum tipo de serviço prestado. Ao atribuir mais 
responsabilidades aos colaboradores, o diretor terá mais motivação em continuar com a 
empresa contábil, pois ele não será o único responsável pela sua continuidade.  

Por último, o modelo proposto visa atender os interesses do Conselho Federal de 
Contabilidade, em sua resolução n.º 803/96, do Capitulo III, Art. 6º, define que o valor dos 
serviços contábeis devem ser fixados previamente e, de preferência, por escrito, considerando 
os elementos seguintes: (I) a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a 
executar; (II) o tempo que será consumido para a realização do trabalho; (III) a possibilidade 
de ficar impedido da realização de outros serviços; (IV) o resultado lícito favorável que para o 
contratante advirá com o serviço prestado; (V) a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, 
habitual ou permanente; (VI) o local em que o serviço será prestado (CRCSC, 2001).  

Percebe-se que a gestão por atividades contribui com o gerenciamento das empresas 
contábeis, podendo o modelo ser aplicado às demais empresas prestadoras de serviço. 
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