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Resumo

Conforme a economia global se desenvolve, as ferramentas de análise na administração financeira evoluem, os estudos específicos em
cada segmento de mercado especializado, em cada nicho de atuação da empresa se torna fundamental para destaque na concorrência,
assim a reestruturação contínua se faz cada vez mais necessário. Não existem estudos aprofundados sobre micro e pequenas empresas,
pela falta de dados e de controle existente na administração de micro e pequenas empresas, o que torna, esse relato técnico
indispensável, pois uma simples alteração na forma com que os dados são apresentados, tornam as decisões mais eficientes. O objetivo
desse relato técnico é descrever como as decisões eram tomadas dentro da empresa, e como ficou a participação da diretoria, gerencia e
gestão, na tomada de decisões após a intervenção de uma distribuição e rateio de desembolsos totais. O método utilizado para essa
pesquisa foi qualitativo descritivo com entrevistas e dados financeiros da empresa estudada. Os resultados obtidos foram satisfatórios,
visto que a alteração da linha de pensamentos com base na mudança da classificação dos desembolsos se tornaram mais eficazes,
seguindo tendências de mercado e agindo rapidamente em pontos ineficientes, alterando a lucratividade da empresa, pela agilidade com
que se toma as decisões de modo mais assertivo e foco no fortalecimento da marca.
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A INFLUÊNCIA DA INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA TOMADA DE 

DECISÃO EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Resumo 

Conforme a economia global se desenvolve, as ferramentas de análise na administração 

financeira evoluem, os estudos específicos em cada segmento de mercado especializado, em 

cada nicho de atuação da empresa se torna fundamental para destaque na concorrência, assim a 

reestruturação contínua se faz cada vez mais necessário. Não existem estudos aprofundados 

sobre micro e pequenas empresas, pela falta de dados e de controle existente na administração 

de micro e pequenas empresas, pois uma simples alteração na forma com que os dados são 

apresentados, tornam as decisões mais eficientes. O objetivo desse relato técnico é descrever 

como as decisões eram tomadas dentro da empresa, e como ficou a participação da diretoria, 

gerencia e gestão, na tomada de decisões após a intervenção de uma distribuição e rateio de 

desembolsos totais. O método utilizado para essa pesquisa foi qualitativo descritivo com 

entrevistas e dados financeiros da empresa estudada. Os resultados obtidos foram satisfatórios, 

visto que a alteração da linha de pensamentos com base na mudança da classificação dos 

desembolsos se tornaram mais eficazes, seguindo tendências de mercado e agindo rapidamente 

em pontos ineficientes, alterando a lucratividade da empresa, pela agilidade com que se toma 

as decisões de modo mais assertivo e foco no fortalecimento da marca. 

Palavras Chave: Empreendedorismo, Administração Financeira, Tomada de Decisão 

 

Abstract 

As the global economy develops, the analysis tools in financial management evolve, in each 

specific segment of the market specializing in each niche where the company operates studies 

becomes critical to highlight the competition so the continuous restructuring becomes 

increasingly necessary. There are no detailed studies on micro and small enterprises, the lack 

of existing data and the administration of micro and small enterprises, because a simple change 

in the way the data is presented, make the more efficient decisions. The purpose of this technical 

report is to describe how decisions were made within the company, and as was the participation 

of management, manages and management in making decisions after the intervention of a 

distribution and apportionment of total disbursements. The method used for this research was 

descriptive qualitative interviews and financial data of the studied company. The results were 

satisfactory, since the change of the line of thought based on the change of the classification of 

disbursements have become more effective, following market trends and quickly acting on 

inefficient points, altering the profitability of firm, the speed with which it takes decisions more 

assertively and focus on strengthening the brand. 

Keywords: Entrepreneurship, Financial Management, Decision Making 
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1. Método do Relato Técnico 

Para a realização desta pesquisa foi utilizada referências bibliográficas conceituais do método 

de custeio ABC, Custos por absorção, Custo padrão, Custo por Departamentalização, 

realizando o embasamento teórico para alteração da metodologia de rateio de custos e 

distribuição das despesas e desembolsos totais, bem como metodologia para cálculo do 

resultado em cada departamento da empresa, consequentemente, o resultado da empresa. 

Houve, também, a participação do autor desse relato técnico para elaboração dos conceitos 

fundamentados no projeto de reestruturação, planejamento do projeto, estudos das áreas 

afetadas, implantação do projeto, treinamento dos envolvidos de todas as áreas da empresa, 

controle e conferencia dos resultados do projeto em modo similar ao antigo utilizado por três 

meses (três períodos) e implantação definitiva dos conceitos, ferramentas de análise e suporte 

para tomada de decisão na nova metodologia de gestão. 

Foram realizadas também simulações de tomada de decisão entre os métodos existentes na 

empresa, em caráter de teste e exploratório, que compôs as entrevistas desse relato técnico, foi 

promovido, em uma reunião, o registro das decisões tomadas com dados da metodologia 

anterior ao projeto relatado e depois um novo registro das decisões tomadas com dados da 

metodologia aplicada e relatada nesse projeto. 

Para maior segurança dos dados, foi utilizado como referencial a base de dados do mês de 

agosto de 2012 para dirimir a implantação e testes do novo projeto, porém, foram realizados 

acompanhamentos durante todos os períodos até dezembro de 2013 para garantir a eficiência e 

eficácia da alteração das ferramentas de suporte a tomada de decisão da diretoria, gerencia e 

gestão da empresa. 

Para realização do projeto em ordem organizacional foram realizadas entrevistas aos sócios 

administradores, diretor, gerentes e gestores, além, de consulta aos documentos históricos 

existentes no âmbito fiscal, contábil, financeiro, administrativo, estratégico e planejamento. 

Entrevistas realizadas com foco na expectativa dos dirigentes, gerentes e gestores em busca da 

informação e resultados necessários para tomada de decisão em dados precisos e corretos. 

Para a implantação desse projeto não foi alterada a posição hierárquica atual na empresa. 

2. Referencial Teórico 

Conforme BRUNI e FAMA (2004) os sistemas de custeio atuais foram criados há cerca de um 

século. Seus principais objetivos consistem na geração de informação sobre oportunidades de 

melhorias dos desempenhos das empresas, em termos do resultado econômico. No entanto, com 

as alterações nos panoramas dos negócios, os sistemas tradicionais começaram a ser 

questionados. Muitas técnicas têm-se revelado inúteis no auxílio das decisões empresariais. 

Segundo GLAUTIER, UNDERDOWN, MORRIS (2011) o custeio Baseado em Atividades, ou, 

custeio ABC, se baseia na definição das atividades principais que serão empregadas nas 

transferências dos gastos. Uma atividade consiste numa combinação de recursos humanos, 

materiais, tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços. é composta por um 

conjunto de tarefas necessárias a seu desempenho, sendo fundamental para a concretização de 

um processo, cadeia de atividades correlatas, inter-relacionadas. 

Das atividades executadas decorrem os direcionadores de custos: fatores que determinam a 

ocorrência de uma atividade. Já que as atividades necessitam de recursos para sua realização, 

deduz-se que o direcionador “é a verdadeira causa dos custos” (Martins, 1998, p.102). 
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A justificativa teórica por trás do ABC considera (COOPER E KAPLAN, 1998, P.96-103), que 

praticamente todas as atividades de uma empresa existem para apoiar a produção dos bens ou 

serviços e que, portanto, devem ser consideradas como integrantes dos custos plenos dos 

produtos. Gastos de apoio, que incluem logística, produção, marketing, vendas, distribuição, 

serviços, tecnologia, administração financeira, informação e administração geral, podem ser 

separados e associados aos produtos, em vez de serem tratados simplesmente como gastos fixos 

ou indiretos. 

Já no custeio por departamentos, também conhecido como departamentalização, segundo 

BRUNI, FAMÁ (2004) um departamento corresponde (OLIVEIRA E PEREZ JR. 2000, p.95), 

a uma unidade operacional representada por um conjunto de homens e/ou maquinas de 

características semelhantes desenvolvendo atividades homogêneas dentro de uma mesma área.  

O departamento seria a unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos, porque 

sempre há ou deveria haver um responsável para cada departamento (MARTINS, 1998, p.70). 

a existência de um responsável pelo departamento e pelas decisões tomadas permite a aplicação 

da contabilidade de custos por responsabilidades. 

Conforme GLAUTIER, UNDERDOWN, MORRIS (2011), a segmentação da entidade em 

setores ou departamentos não consiste em um fato isolado da área industrial, podendo ser 

aplicada, também, às áreas administrativas, comerciais e financeiras. 

As vantagens da departamentalização poderiam ser expressas sob dois aspectos principais: 

melhoria dos controles internos e redução dos problemas correntes do rateio do rateio dos custos 

indiretos. A melhoria dos controles internos associados a custos deve-se ao fato de cada centro 

de custos ou departamento possuir um responsável. Por sua vez, este exerce uma ação direta 

sobre os resultados de seu departamento, podendo, por meio de sua gestão, aumentar ou 

diminuir seus gastos. 

Comumente, os custos dos departamentos costumam ser transferidos em função de bases de 

rateio preestabelecidas. Os critérios para a transferência podem basear-se em um percentual em 

relação ao total, ou com base em uma taxa de absorção predefinida. Por exemplo, gastos com 

aluguel costumam ser transferidos aos departamentos em função das áreas ocupadas por cada 

setor. Pode-se optar por alocar os custos em função do percentual da área ocupada ou em função 

de cada metro quadrado utilizado. Exemplificando no quadro abaixo: 

Descrição Critério de rateio 

Aluguel Área ocupada 

Depreciação Valor do imobilizado 

Consumo de energia elétrica HPs instalados 

Encargos Folha de pagamento 

Serviços de limpeza Área ocupada ou número de funcionários 

Gastos com refeitório Número de funcionários do departamento 

 

Conforme BRUNI e FAMÁ, existem três possibilidades (VANDERBECK e NAGY, 1999, p. 

167), para distribuição de custos dos departamentos: 

a) Método de distribuição direta: quando ocorre uma distribuição dos custos dos 

departamentos de serviços diretamente para os departamentos de produção. Segundo 

esse método, não existe a tentativa da determinação da magnitude por meio da qual um 

departamento de serviços presta serviços para outro departamento de serviços: os custos 
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são alocados diretamente na produção. Possui a vantagem da simplicidade, embora os 

resultados obtidos possam ser menos precisos, com a perda de algumas informações; 

 

b) Método da distribuição sequencial ou método passo a passo: quando os custos do 

departamento de serviços são distribuídos regressivamente para outro departamento de 

serviços e depois para os departamentos de produção. Esse método reconhece o inter-

relacionamento do departamento de serviços. Deve-se estabelecer uma ordem 

hierárquica de distribuição dos custos, ou seja, os departamentos de serviços, 

hierarquicamente superiores, enviam seus custos para os departamentos de serviços 

inferiores ou para a produção; 

 

c) Método de distribuição algébrica: quando considera o fato de que alguns 

departamentos de serviços não só prestam serviços para, mas também podem receber 

serviços de outros departamentos de serviços. 

Outra forma alternativa de controle de custos envolve o emprego de custos-padrões, que podem 

ser definidos como os que são cuidadosamente predeterminados e que deveriam ser atingidos 

em operações eficientes.  

Segundo BRUNI e FAMÁ (2004), o custo-padrão consiste em técnica de fixar previamente 

preços para cada produto que a empresa fabrica. Duas das principais razoes de se utilizar o 

custo-padrão consiste no uso gerencial das informações, ou como forma de agilizar os processos 

de encerramentos mensais. Ressalta-se que essa forma de custeio não é aceita para avaliação de 

estoques na data de balanço, exceto quando a diferença for irrelevante. 

O custo-padrão diferencia-se do estimado em razão de apresentar maior rigor técnico e busca 

eficiência em sua estimativa. Ambos poderiam ser conceituados da seguinte forma: 

a) Custo estimado: estabelecido como base em custos de períodos anteriores, ajustados 

em função de expectativas de ocorrências futuras, porém sem muito questionamento 

sobre as quantidades aplicadas nos períodos anteriores e respectivos custos. 

 

b) Custo-padrão: estabelecido com mais critério, representa o que determinado produto 

deveria custar, em condições normais de eficiência do uso do material direto, da mão-

de-obra, dos equipamentos, de abastecimento do mercado fornecedor e da demanda do 

mercado consumidor. Pode ser ideal, quando obtido com base em estudos científicos, 

desprezando ineficiências e apresentado, portanto, poucas chances de ser alavancado, 

ou corrente, quando considera as características normais do processo e do produto 

(incluindo qualidade de materiais, ineficiências, paradas, etc.), que representam a meta 

a ser alcançada em determinado período. 

O principal objetivo da utilização do sistema de custeio-padrão consiste no controle dos custos, 

realizado com base em metas prefixadas para condições normais de trabalho. Empregando 

custos-padrão, é possível apurar os desvios do realizado em relação ao previsto, identificar as 

causas dos desvios, adotar providencias corretivas e preventivas de erros, que permitem a 

melhoria do desempenho. 

3. Intervenção Adotada 

Na empresa que foi realizado o projeto, houve uma necessidade de segmentar a distribuição dos 

desembolsos por forma de rateio e por departamento, pois os resultados da empresa por 

departamento eram inexatos já que a divisão e identificação do resultado por departamento era 

feito através da participação no faturamento de cada setor, ou seja, o departamento contribuía 



5 
 

com o gasto total pura e simplesmente com o mesmo percentual de seu faturamento naquele 

mês. O quadro abaixo demonstra como era visto o resultado dos departamentos em agosto de 

2012 

  
Atividade 

Física 
Studio 
Pilates 

Touch Fisiofitness ® Total  

Faturamento 210.929,31 121.313,11 116.297,87 183.292,54 631.832,83 

Participação no 
Faturamento 33,38% 19,20% 18,41% 29,01% 100,00% 

Total Desembolso 178.292,83 102.542,68 98.303,44 154.932,21 534.071,16 
Tabela 1. Quadro demonstrativo de distribuição e rateio de desembolso total da empresa de acordo com o faturamento de cada centro de 

receita com data base o fechamento do mês de agosto de 2012 

Com a demonstração da tabela 1, podemos perceber que o departamento que faturou 33,38% 

do total faturado, contribuiu com o mesmo percentual do desembolso total da empresa, sem 

obter nenhum critério específico. Com esses dados obtidos, eram tomadas as decisões de 

investimento em equipamentos, publicidade e propaganda, tendência do mercado, incentivos 

de premiações a funcionários, bonificações, etc. 

Importante ressaltar que após o projeto implantado, não houve alteração no resultado geral da 

empresa, pois o foco do projeto é a distribuição adequada dos desembolsos nos seus devidos 

departamentos para que a gestão, gerencia e direção da empresa tome decisões de investimento 

estratégico de acordo com a missão e visão da empresa, o foco do projeto é tornar a empresa 

cada vez mais competitiva e rentável. 

Decisões de investimento em propagandas para aumentar o resultado do departamento chamado 

Touch, por exemplo, foi deliberado, pois sua participação dentro do faturamento era a menor, 

por isso, conforme a metodologia antiga, seu custo também era o mais baixo. Outro exemplo 

seria uma premiação para os professores de atividade física, que por seu maior faturamento, 

obtinham destaque dentro da empresa, e essa bonificação direta, portanto desembolso, era 

rateado entre todos os departamentos, pois os rateios dos desembolsos totais eram simplesmente 

por faturamento. Esses são exemplos de tomada de decisão que se repetia em todas as ocasiões 

por não terem uma ferramenta que diferenciasse as despesas diretas. 

Após a identificação que o processo original não era preciso, e portanto, ineficaz, foi iniciado 

uma pesquisa sobre o referencial teórico existente para implantar uma forma mais adequada ao 

modelo da empresa. Primeiramente, tentamos adotar o custeio ABC como forma de custeio, 

mas os resultados não foram satisfatórios, visto que a empresa não possui produtos como 

natureza da operação de vendas e sim serviços, o rateio pelo custeio ABC se tornou inviável, 

pois não conseguimos mensurar os serviços como produtos ao se tratar de tempo de atendimento 

que é muito variado de acordo com a necessidade de cada cliente. 

A distribuição dos desembolsos por custo-padrão foi a segunda simulação que foi realizada, o 

qual mostrou características bem promissoras em seu conceito, porém, não conseguiríamos 

projetar o custo ideal para o produto ou o serviço. A demanda de serviço oferecido ao cliente, 

como no custeio ABC depende exclusivamente da necessidade de cada cliente, o que, dentro 

da simulação, variava em pontos com margem de 30% a 80% do custo projetado. Essa variação 

fez com que o custo-padrão não fosse adotado como referência para o sistema de custeio da 

empresa. 

O terceiro modelo testado foi o custo por absorção, que se mostrou, até o momento, o mais 

viável, com conceitos claros de absorção pela contabilidade e o mais correto em distribuição 
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dos desembolsos, pois, mostra dentro do circuito da produção a aplicação dos custos fixos, 

variáveis e demais despesas. Ao testar o modelo, se verificou que pelo mesmo motivo dos dois 

anteriores, o tipo de serviço oferecido pela empresa, essa forma de rateio não poderia ser 

aplicada. 

Por último, foi testado o sistema de rateio pela departamentalização. Essa simulação foi bastante 

abrangente e a que mais se adequava ao estilo de serviço oferecido pela empresa. As 

distribuições dentro dos centros de receita fizeram com que os departamentos absorvessem 

exatamente o que consumiam, como aluguel e serviços de limpeza distribuído pela metragem 

quadrada ocupada, custos com refeitório distribuídos pela quantidade de funcionários de cada 

departamento, e assim por diante, as despesas distribuídas e rateada poderiam ser atribuídas aos 

departamentos que compunham a empresa. Foi necessário um estudo aprofundado de cada 

desembolso que ocorria, o motivo pelo qual estavam acontecendo aquele gasto e o correto 

direcionamento ao seu plano de contas, pois, isso seria fundamental para o projeto obter 

sucesso. 

Ao iniciar os estudos sobre o pagamento de cada gasto, tivemos os problemas iniciais de 

interpretação, pois os entendimentos teóricos das pessoas responsáveis pelo cadastramento 

desses desembolsos eram adversos ao entendimento comum, ou seja, enquanto uma pessoa 

entendia que o pagamento seria para um determinado plano de contas outra pessoa, também 

envolvida no projeto, entendia que seria atribuído para outro plano de contas. Essa barreira 

somente foi superada após um treinamento intensivo com os responsáveis pelo cadastramento 

dos desembolsos, seus líderes, supervisores e coordenadores, enfim, todos os que, por algum 

motivo, qualquer que fosse, ou por algum momento, poderiam participar desse processo. 

Outra dificuldade foi a gestão de TI para integrar os sistemas, que haviam formas de 

comunicação e de sistema locais, sem a interligação do servidor, os dados eram facilmente 

perdidos e foi necessária uma intervenção nesse processo para definir como seria a segurança 

dos dados, visto que, muitas pessoas envolvidas no projeto teriam acesso a esses dados. Assim, 

foi necessário realizar uma adequação no servidor de dados compartilhado e nas demais 

estações de trabalho dos gestores, gerentes e diretores para acesso as informações relevantes e 

direcionamento dos dados específicos. 

Um outro ponto fundamental, foi a interpretação das verbas de desembolso. Conforme 

GITMAN (2010), cada empresa possui uma necessidade especifica para se organizar 

financeiramente. A empresa desse projeto não era diferente dos princípios da administração 

financeira, portanto, os pagamentos realizados precisaram passar por um crivo, onde seria 

interpretado a forma de distribuição e de rateio da despesa e qual a metodologia que se daria 

para aquele desembolso. 

Com esses pressupostos, deu-se início a um estudo de todas as contas que foram pagas, para 

que fossem atribuídas na metodologia correta, departamento correto e plano de contas correto. 

Esse estudo fez parte do treinamento intensivo de todos os envolvidos no projeto para 

uniformidade do conhecimento geral sobre o projeto e sobre cada assunto especifico tratado 

nesse relato. Com esse foco chegou-se ao entendimento final das verbas e sua distribuição. 

Para as verbas identificadas como imobilizado (por exemplo: aluguel, taxas de prefeitura, IPTU, 

energia, gás, saneamento, etc.), foi utilizado a metodologia de rateio e distribuição através da 

metragem quadrada de cada departamento, ou seja, de cada centro de custo, as áreas comuns 

como corredores e escadas foram atribuídas para um departamento denominado corporativo ao 

qual sofreria novo rateio após todo o valor apurado. 
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Para as verbas identificadas como consumo (por exemplo: manutenção de equipamentos, 

material de consumo direto, desistência desserviço prestado pelo cliente) foi utilizado a 

metodologia de rateio e distribuição por absorção conforme o centro de custo, novamente, as 

áreas comuns como corredores e escadas foram atribuídas para um departamento denominado 

corporativo ao qual sofreria novo rateio após todo o valor apurado. 

Para as verbas identificadas como Impostos (por exemplo: PIS, COFINS, ISS, IR e CSLL, etc.) 

foi utilizado a metodologia de rateio e distribuição por percentual de faturamento. Nesse caso, 

somente os centros de receita participaram desse rateio de verba, pois somente os centros de 

receita é que fazem parte da geração do faturamento, portanto, os centros de custo não podem 

participara desse rateio nessa verba. 

Para as verbas identificadas como Pessoal (por exemplo: folha de pagamento, encargos sociais, 

impostos de classes, sindicatos, etc.) foi utilizada a metodologia de rateio e distribuição de custo 

direto em cada departamento com centro de custo. 

Para verbas identificadas como Comerciais (por exemplo: Marketing, despesas comerciais, etc.) 

foi utilizado a metodologia de rateio e distribuição por custo-padrão. Nesse caso, somente os 

centros de receita participaram desse rateio de verba, pois somente os centros de receita é que 

fazem parte da geração do faturamento, portanto, os centros de custo não podem participara 

desse rateio nessa verba. 

Para as demais verbas que não são relevantes em mais de 3% do valor total dos desembolsos, 

foi adotado uma metodologia de rateio por representatividade no faturamento, pois, não afetarão 

em pontos percentuais relevantes o resultado da análise como todo. 

A importância de separar tais verbas foi identificar para o gestor, gerencia e diretoria a 

visualização da relevância de desembolsos atribuídos a cada departamento, e a decisão 

estratégica ser próxima do resultado individual de cada departamento. 

Após todas as classificações dos desembolsos, foram iniciados o lançamento e a separação das 

contas dentre cada departamento, plano de conta e rateio especifico, onde pode ser identificado 

as despesas diretas de cada centro de custo. Uma vez identificado essas atribuições, foi posto a 

prova a metodologia criada e definida pelo corpo diretor, gerencia e gestão, para aplicabilidade 

do projeto, foi necessário realizar esse método em sistema especifico desenvolvido em planilhas 

de controle de dados. 

 Após as primeiras distribuições de desembolsos diretos, foi necessário identificar os 

desembolsos atribuídos a cada centro de custo e, novamente, consultar a metodologia criada 

para nova distribuição através dos centros de receita. Após a redistribuição, foi identificado a 

responsabilidade de cada centro de receita na participação total da empresa, seus critérios de 

absorção de desembolsos pelos centros de custos, ou staff, e qual seria sua participação indireta 

no resultado da empresa. 

Dificuldades como identificação dos desembolsos, ou atribuição do valor do centro de custo 

referente aos departamentos de staff, por exemplo, foi outra grande dificuldade de chegar a um 

critério único, frase ditas pelos gestores e coordenadores dos departamentos como “eu não 

utilizo esse valor referente a recepção” ou “tudo isso de gasto com limpeza de corredores e 

escadas” foram ouvidas em reuniões especificas, frases utilizadas para exemplificar o 

conhecimento sobre os assuntos financeiros dos gestores envolvidos no projeto, e conhecimento 

sobre a operacionalização da empresa como um todo. 

A abertura de todas as contas para os gestores, foi de grande valia, pois, após essa divulgação 

de contas, os gestores se tornaram responsáveis pelo programa de diminuição continua de gastos 
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desnecessários, evitando luzes acessas desnecessariamente, gastos excessivos de papeis, 

material de utilização comum, etc. o mais importante foi a conscientização da sustentabilidade 

econômica financeira da empresa e do meio ambiente, pois através desse projeto, foi proposto 

melhorias sustentáveis, como substituição de papéis por reciclados, toalhas de banho de algodão 

para de papel, entre outras. 

Outro fato importante de se relatar foi a concepção de atribuir as provisões de pagamentos de 

férias, rescisão de funcionários e décimo terceiro salario dentro da metodologia de distribuição 

de rateio para cada departamento mensalmente, pois, isso faz com que haja uma uniformidade 

nos relatórios ao longo do ano. Essas atribuições são diretas aos centros de custo e depois, 

novamente, aplicadas, conforme a metodologia, para os centros de receita. 

Os nomes dos planos de contas também foram alterados para um melhor entendimento dos 

envolvidos no projeto, que não possuem familiaridade com termos contábeis e financeiros, 

assim, a compreensão e comunicação se tornam mais eficientes, pois, todas as contas, através 

dos nomes referenciados, são de conhecimento popular, comum e de fácil similaridade com a 

sua utilização. Exemplo disso é o plano de contas chamado “Água”, apesar do nome contábil 

ser “saneamento básico”, o nome que foi atribuído pela empresa se torna mais associativo em 

questão de entendimento entre todos os níveis hierárquicos de envolvidos no projeto. 

4. Introdução 

Segundo SEBRAE (2012), as micro e pequenas empresas correspondem a 99% das empresas 

no Brasil considerando a base de 6,3 milhões de empresas abertas. Os pequenos negócios 

(formais e informais) respondem por mais de dois terços das ocupações do setor privado. 

Quando se trata de empregos formais, as micro e pequenas empresas participam com 52% do 

total de empregos do País, em faturamento, representa 28% do total faturado, segundo SEBRAE 

(2000). Em exportações, representa 0,9% (SEBRAE 2012) e PIB, 20% (SEBRAE 1991).  

A evidencia da participação significante das micro e pequenas empresas no mercado brasileiro 

necessitam de pesquisas especificas em cada segmento atuante, além da criação e adaptação de 

tais ferramentas para suporte na tomada de decisão, considerando os fatores mercadológicos, 

administrativos, contábeis e fiscais, possuem cada vez mais, maior relevância e sendo 

considerados em cada ato ou cada direção estratégica empresarial conduzida pelos seus 

gestores. 

Com esse foco, identificar e reestruturar pensamentos e ações realizadas para quebrar antigos 

paradigmas contribuem para obter vantagem empresarial no mercado, identificando 

departamentos rentáveis transformando-os e/ou explorando-os para ter maior rentabilidade, e 

em departamentos com resultados não satisfatórios identificados, a tomada de decisão sobre seu 

destino. 

O objetivo deste relato é demonstrar a intervenção realizada dentro da gestão administrativa 

financeira, especificamente na estrutura de rateio de custos pelos departamentos geradores de 

custos e de receita da empresa. A análise ocorreu dentro da distribuição e do rateio dos 

desembolsos operacionais e não-operacionais da empresa, de tal forma a identificar e gerar 

ferramentas de suporte a tomada de decisão estratégica sobre a micro operação de cada 

departamento. A pesquisa foi realizada através de dados históricos da empresa de distribuição 

e rateio de desembolsos totais.  

A proposta de alteração da formatação e distribuição dos desembolsos por departamentos 

possuem fundamentação teórica conforme relatado em referencial teórico. 
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O objetivo específico desse relato técnico foi propor, através de uma intervenção na distribuição 

dos desembolsos, uma nova ferramenta de analises financeiras para dar suporte a tomada de 

decisão dos gestores, gerentes e diretores, quanto aos investimentos e direções, bem como 

tendências, dos departamentos chamados centros de receita, identificados e separados como 

Atividade Física, Fisioterapia e Dermatofuncional. 

A empresa pesquisada possui capital privado nacional limitada. O setor de atividade é de saúde, 

bem estar físico voltado para atividade física, fisioterápica, reabilitação, dermatofuncional e 

clínica médica. A empresa possui 56 funcionários diretos, 165 funcionários indiretos 

(autônomos), faturamento médio de R$ 5 milhões/ano. Sua localização está privilegiadamente 

no bairro do Ibirapuera em frente ao parque do Ibirapuera em uma área construída de 2.832 

metros quadrados. A empresa possui histórico de administração familiar desde 2001 (quando 

foi inaugurada), com conceito de atividade física e fisioterápico chamado “conceito” para 

atender aos clientes que moram ou trabalham nas imediações da empresa atendendo aos bairros 

de Moema, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Jabaquara, Vila Mariana, jardim Paulista, 

Pinheiros, Bela Vista, Jardins, Paulista, e imediações.  

Seu segmento da área da saúde está voltado ao atendimento das classes de alta renda, atendendo, 

na área de reabilitação, alguns convênios médicos de classes diferenciadas, também voltados 

para alta renda, pode ser denominada como “top”. Os concorrentes identificados estão 

segmentados, sendo academias de ginástica para o departamento de atividade física; clinicas 

medicas, para o departamento médico; clinicas fisioterápicas, para o departamento de 

fisioterapia e reabilitação e spas e clinicas de estética para o departamento de dermatofuncional. 

Os departamentos existentes dentro da empresa e que participaram do projeto foram: Atividade 

Fisica separado pelos nomes de Mecanoterapia, onde também é conhecido como musculação. 

Cinesioterapia, onde também é conhecido como Ginastica em Grupo, Studio Pilates, por utilizar 

os equipamentos desenvolvido por Joseph Hubertus Pilates, criador do método de 

condicionamento físico. Touch, onde pode ser identificado pelo departamento de spa, seu nome 

técnico é dermatofuncional por se tratar de relaxamento e terapia dermatológica. Fisiofitness 

®, onde é conhecido como departamento de Fisioterapia, abrangendo reabilitação, 

condicionamento e fortalecimento de músculos. Consultoria, nome dado ao departamento 

comercial. Administração, onde abrange as seções do financeiro, recursos humanos, 

administração de contratos, arquivos. Manutenção predial e Limpeza. Marketing, que dá 

suporte para a divulgação e demanda de material de publicidade e propaganda para os parceiros 

da empresa desse segmento. Corporativo, chamado assim por se tratar de áreas e locais comum 

para todos os departamentos; área de staff e suporte para os demais onde o rateio e distribuição 

de desembolsos possui o mesmo critério e não possui forma oficial de rateio. É exemplo de área 

corporativa os corredores de acesso, escadas, passagem do estacionamento, áreas comuns, 

jardim, recepção, calçadas, etc. 

Até 2004 a estrutura organizacional hierárquica era composta por diretor geral, Gerente 

Comercial, Gerente Financeiro, Departamento Comercial, Departamento Administrativo e 

Financeiro, Departamento Operacional que eram compostos por orientadores de Educação 

Física e Fisioterapeutas atuando cada qual em sua função e em seu departamento. Após 2004, 

viu-se necessidade em profissionalizar a gestão e iniciou uma reestruturação organizacional 

com várias formulações e distribuições de papéis gerenciais e de gestão, em cargos e hierarquias 

até chegar ao modelo praticado hoje (2014): 
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Figura 1. Organograma: Hierarquia da empresa estudada em 2014, após a reestruturação e readaptação das ferramentas de 
análise administrativa, financeira e mercadológica. 

Até meados de 2012, a gestão, gerencia e direção, tomavam as decisões conforme o resultado 

identificado com a divisão do desembolso geral conforme a participação de cada departamento 

na receita total da empresa. Por exemplo: se o departamento de Atividade Física tivesse 

participação de 50% no faturamento, então lhe seria atribuído um desembolso total de 50% do 

total dos desembolsos, e assim sucessivamente com cada departamento da empresa. 

Através dessa analise eram decididos como direcionar os investimentos no próprio 

departamento como infraestrutura, reformas, equipamentos, material de uso comum em aulas 

etc. em marketing, publicidade e propaganda, estruturação de pessoas, etc. 

A tabela 1 apresenta um exemplo de como foi decidido a distribuição de verbas de publicidade 

e propaganda para os departamentos de Atividade Física, Dermatofuncional e Fisioterapia para 

o último trimestre de 2012, sendo a distribuição proporcional conforme o faturamento. 

5. Resultados Obtidos 

Após a implantação do projeto, foi realizada uma tabela de simulação comparativa com as 

mesmas verbas do mês de agosto de 2012 qual foi comparada com a tabela anterior e os 

resultados estão mencionados abaixo: 

  
Atividade 

Física 
Studio 
Pilates 

Touch Fisiofitness ® Total  

Faturamento 
         

210.929,31  
      

121.313,11   116.297,87    183.292,54   631.832,83  

Participação no 
Faturamento 33,38% 19,20% 18,41% 29,01% 100,00% 
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Total Desembolso 
         

202.191,89  
        

96.005,51  
   

85.196,14    150.677,62   534.071,16  

Participação no 
Desembolso 37,86% 17,98% 15,95% 28,21% 100,00% 

Tabela 2. Quadro comparativo de distribuição e rateio de desembolso total da empresa de acordo com a implantação do 
projeto, com data base o fechamento do mês de agosto de 2012. 

Foi necessário realizar uma mescla nos sistemas conhecidos de rateio de desembolsos. Nesse 

projeto foi utilizado o sistema de custeio ABC, Departamentalização, Custo-Padrão e Custeio 

por absorção, pois os desembolsos se dividem em sua forma prática de acordo com a natureza 

da operação da empresa, sempre focado nos centros de receita e como os gestores, gerencia e 

direção podem utilizar essa ferramenta para tomada de decisão estratégica, seja em 

investimento no departamento, reposicionamento no mercado, marketing, publicidade e 

propaganda, gestão estratégica de pessoas, referenciais de mercado, posicionamento da marca. 

Ao abrir cada verba dentro do fluxo de caixa e do plano de contas contábil, foi necessário 

instaurar uma avaliação minuciosa em cada pagamento realizado, seja da verba de consumo, ou 

de impostos, ou imobilizado, ou pessoal, ou comerciais ou até as que foram chamadas de não 

relevantes. Dentro desse estudo, optando pela exemplificação do mês comparativo de agosto de 

2012, obtivemos a tabela 3. 

 

Tabela 3 Quadro de distribuição detalhada das verbas identificadas para pagamento e distribuída pelos departamentos 
existentes na empresa, com data base do mês de agosto de 2012. 

Para chegar até a tabela 3, foi necessário realizar uma distribuição em pontos percentuais dos 

parâmetros da metodologia que foi adotada para a distribuição dos desembolsos da empresa, 

para isso, a identificação sobre percentual de faturamento, percentual de área utilizada, 

percentual de folha de pagamento, percentual da meta de faturamento de cada departamento 

precisou ser mencionada em uma tabela chamada informações gerais, mostrado na tabela 4. 

 

III. Distribuição dos Pagamentos
Atividade 

Física
Studio Pilates Touch Fisiofitness Consultoria Administração Manutenção Marketing Corporativo Total 

1. Aluguel 19.763,94          4.413,07            3.873,30            14.919,49        982,87            2.563,25               19.911,96              -                 63.572,13       130.000,00     

2. Energia Elétrica (Eletropaulo) 1.651,32            368,72               323,62               1.246,56         82,12             214,16                  1.663,69               -                 5.311,65         10.861,85       

3. Água (SABESP) 1.094,00            244,28               214,40               825,84            54,40             141,88                  1.102,19               -                 3.518,96         7.195,95         

4. Telefone 734,01              268,54               196,93               429,66            3.589,47         89,51                    268,54                  17,90             -                 5.594,56         

5. Gás 223,71              49,95                43,84                 168,87            11,13             29,01                    225,38                  -                 719,58           1.471,47         

6. Folha de Pagamento * 31.910,74          26.491,38          21.712,09          24.666,25        31.807,82       18.393,33              20.561,69              1.423,80         -                 176.967,10     

7. Impostos e Tributos sobre Folha 7.832,00            6.501,90            5.328,90            6.053,95         7.806,74         4.514,36               5.046,55               349,45           -                 43.433,85       

8. Despesas Administrativas Gerais 11.842,94              11.842,94       

9. Despesas Financeiras e Tarifárias 3.596,11            2.068,25            1.982,75            3.124,93         10.772,05       

10. Despesas com Marketing 20.505,90       20.505,90       

11. Despesa com TI 3.378,31               3.378,31         

12. Despesas Comerciais -                 -                 

13. Manutenção Equipamentos 1.760,00                 1.760,00         

14. Manutenção Predial -                    -                    -                    -                  -                 -                        -                        -                 -                 -                 

15. Material de Consumo 1.615,75            222,34               1.663,57            751,68            49,52             129,14                  1.003,21               -                 3.202,95         8.638,16         

16. Impostos sobre Faturamento 6.947,54            3.995,78            3.830,59            6.037,24         -                 20.811,15       

17. Impostos sobre Ocupação 1.069,28            238,76               209,56               807,18            53,18             138,68                  1.077,29               -                 3.439,45         7.033,37         

18. Despesas sobre Folha Pagamento 5.824,48            4.835,31            3.962,98            4.502,18         5.805,69         3.357,22               3.753,00               275,16           -                 32.316,04       

19. Cancelamento de Planos 3.792,86            

20. 13 Salario (Previsão) 2.659,23            2.207,62            1.809,34            2.055,52         2.650,65         1.532,78               1.713,47               118,65           -                 14.747,26       

21. Férias (Previsão) 3.545,55            2.943,41            2.412,39            2.740,63         3.534,11         2.043,65               2.284,58               158,20           -                 19.662,52       

22. Rescisão (Previsão) 1.276,43            1.059,66            868,48               986,65            1.272,31         735,73                  822,47                  56,95             -                 7.078,68         

Total 95.296,93      55.908,97       48.432,74       69.316,64    57.700,02    49.103,97          59.434,02          22.906,01   79.764,72   534.071,16  

I. Informações Gerais

Tamanho total da edificação (m²): 2.971,96
Qtde 

Funcionarios

Folha de 

Pagamento
Faturamento Metas

m² 

Redimensionado

Folha 

Redimensionada

Atividade Física 15,20% 32,80% 18,03% 33,38% 41,25% 45,99% 30,45%

Studio Pilates 3,39% 12,00% 14,97% 19,20% 17,34% 10,27% 25,28%

Touch 2,98% 8,80% 12,27% 18,41% 12,29% 9,01% 20,72%

Fisiofitness 11,48% 19,20% 13,94% 29,01% 29,12% 34,72% 23,54%

Consultoria 0,76% 10,40% 17,97%

Administração 1,97% 4,00% 10,39%

Manutenção 15,32% 12,00% 11,62%

Marketing 0,00% 0,80% 0,80%

Diversos / Comum / Corporativo 48,90% 0,00% 0,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabela 4. Informações gerais sobre dados percentuais de quantidade de funcionários, folha de pagamento, faturamento, 
meta de faturamento, ocupação física do edifício e seus redimensionamentos para mensurar os centros de receita com base 
no mês de agosto de 2012. 

Como valores de referência do mês de agosto de 2012 foi necessário criar uma tabela para 

mensurar e ter como base o percentual de cada departamento como mostra a tabela 5. 

 

Tabela 5. Valores de referência para serem tomados como base de dados e padrão para as informações gerais da tabela 4. 
Base de dados de agosto de 2012. 

Por fim, a distribuição final dos desembolsos totais, foi rateada pelos departamentos seguindo 

os critérios de representatividade de faturamento e de folha de pagamento quando se tratado da 

administração. Essa redistribuição ocorreu através da mensuração dos desembolsos 

identificados como centros de custos dos departamentos Consultoria, Manutenção e Limpeza, 

Marketing, Corporativo (identificado como gastos totais sem identificação clara de 

departamento utilizado, bem como, gastos de departamentos onde a utilização seja 

compartilhada entre todos os centros de custos, sem condições de mensurar tempo de utilização 

ou ocupação. Por exemplo, gasto de limpeza com escadas, gastos totais com serviços de 

recepção e recepcionistas, energia elétrica de corredores e hall`s, etc.) e Administração, sendo 

essa última, compartilhada de duas formas, a primeira sendo 30% de todo seu gasto rateada pela 

folha de pagamento (pois há demanda de execução da folha de pagamento dentro da 

administração) e 70% dos gastos rateados de acordo com o faturamento de cada departamento 

(pois há demanda, em sua maioria, para trabalhos administrativos dos centros de receita). O que 

ilustra a tabela 6. 

 

Tabela 6. Rateio para os centros de receita de acordo com a classificação e método estabelecido de cada plano de contas e 
mapa de fluxo de caixa com base no mês de agosto de 2012. 

A percepção da diretoria ao projeto foi não somente apoiar as mudanças, mas também a 

participação na decisão das despesas sem classificação clara e no treinamento dos envolvidos, 

bem como, liderar por exemplificação no que diz respeito ao processo de compras e 

pagamentos, visto que, esse último está sistematicamente envolvido a todo processo do projeto 

de distribuição de desembolsos. 

 A qualidade da decisão quanto aos investimentos e controle de desembolsos também foi fator 

considerável após a implantação do projeto, pois, foi visto que os custos e despesas estavam 

mais claramente distribuídos e, por consequência, estavam mais perceptivos a questão de 

desembolsos para cada centro de custo. Uma decisão de redução de pessoas, por exemplo, ficou 

mais fácil de ser tomada, comparando a receita do departamento e o que seu gasto representa 

na empresa. 

Com a implantação do projeto, as decisões da diretoria se tornaram mais certeiras, com menor 

indicie de erros em publicidade e propaganda, com investimentos corretos em tendências de 

mercado e serviços, e mais rápidos, pois o fechamento do mês ou do bimestre já mostravam 

certas tendências de inchaço de despesas ou necessidade de investimento. 

II. Valores de Referencia

Conta Base julho/2012
Atividade 

Física
Studio Pilates Touch Fisiofitness Consultoria Administração Manutenção Marketing Corporativo Total 

Utilização em m² 451,836             100,890             88,550               341,084          22,470            58,600                  455,220                1.453,380       2.972,030       

Qtde Funcionarios 41                     15                     11                     24                   13                  5                           15                         1                    125                 

Metas 252.350,00        106.090,00        75.190,00          178.190,00      611.820,00     

Faturamento 210.929,31        121.313,11        116.297,87        183.292,54      631.832,83     

IV. Rateio para os Centros de Receitas

 Consultoria 
 Administração 

Faturamento 

 Administração 

Folha Pgto 
 Manutenção  Marketing  Corporativo  Total Rateio 

 Atribuição 

Direta 

 Custo total 

Distribuido 

Atividade Física 19.262,41      11.474,91       4.486,36         27.336,65    7.646,88      36.687,75          106.894,96        95.296,93       202.191,89 

Studio Pilates 11.078,51      6.599,64         3.724,45         6.103,97      4.398,00      8.191,97            40.096,54          55.908,97       96.005,51   

Touch 10.620,51      6.326,80         3.052,52         5.357,39      4.216,18      7.190,00            36.763,40          48.432,74       85.196,14   

Fisiofitness 16.738,58      9.971,43         3.467,85         20.636,01    6.644,96      23.902,15          81.360,97          69.316,64       150.677,62 

Total 57.700,02      34.372,78       14.731,19       59.434,02    22.906,01    75.971,86          265.115,88        268.955,28 534.071,16 
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Para maior clareza na diferença entre o método anterior ao projeto e o método proposto pelo 

projeto, a tabela 7 e 8 mostra a simulação executada no segundo semestre de 2012, ou seja, de 

julho a dezembro de 2012. A questão da diferenciação seria a participação do desembolso na 

forma anterior ao projeto de ser executada e a participação no método aplicado após o projeto. 

 

Tabela 7. Aplicação comparativa da metodologia de distribuição e rateio de desembolsos pelo faturamento, forma aplicada 
antes da implantação do projeto. Base de dados do segundo semestre de 2012 (julho a dezembro) 

 

Tabela 8. Aplicação comparativa da metodologia de distribuição e rateio de desembolsos pela nova metodologia proposta 
pelo projeto. Base de dados do segundo semestre de 2012 (julho a dezembro). 

A percepção da diferença é nítida ao compararmos as tabelas 7 e 8, na primeira vemos uma 

distribuição uniforme igualmente dada pelo faturamento de cada departamento, e portanto a 

qualidade na tomada de decisão da diretoria, gerencia e gestão, ficava míope ao tratar de 

assuntos de rentabilidade por departamento e tendências de produto e processo, na segunda há 

uma distribuição adequada dos desembolsos, vendo que decisões como alteração de preço ao 

cliente, ou corte nas despesas exclusivas, ou até investimento especifico em publicidade e 

propaganda fica mais evidente de ser tomada. 

 

Tabela 9. Forma de rateio após a implantação do projeto com a nova metodologia aplicada e descritivo detalhado cm base 
de dados do total do segundo semestre de 2012 (julho a dezembro). 

A tabela 9 ilustra os valores totais do segundo semestre do ano de 2012 (julho a dezembro), ao 

aplicar a metodologia como referencia para a tomada de decisão e base do orçamento projetado 

para o ano de 2013. 

6. Conclusão 

O projeto implantado foi considerado viável e foi adotado pela direção da empresa como nova 

ferramenta de análise de rentabilidade por cada departamento, centro de custo e centro de 

receita. Foi também utilizado como ferramenta de tomada de decisões para decisão de 

continuidade de um departamento, seja ele centro de custo ou centro de receita. 

A diretoria atual optou por tomar como parâmetro base de seus investimentos nas áreas de 

marketing (publicidade, propaganda e pesquisas), bem como parcerias focadas na atividade fim 

da empresa, para aumentar os resultados de departamentos específicos, por exemplo: parcerias 

com condomínios para aumentar a base de clientes da atividade física e diluir os desembolsos 

Atividade Física Studio Pilates Touch Fisiofitness Total 

Faturamento 1.115.343,34      407.839,83        298.175,90       542.372,50    2.363.731,58    

Participaçao no Faturamento 47,19% 17,25% 12,61% 22,95% 100,00%

Total Desenbolso 1.319.134,53      482.358,74        352.657,44       641.472,69    2.795.623,39    

Atividade Física Studio Pilates Touch Fisiofitness Total 

Faturamento 1.115.343,34      407.839,83        298.175,90       542.372,50    2.363.731,58    

Participaçao no Faturamento 47,19% 17,25% 12,61% 22,95% 100,00%

Total Desenbolso 1.163.425,92      478.561,54        386.417,65       767.218,28    2.795.623,39    

Participaçao no Desembolso 41,62% 17,12% 13,82% 27,44% 100,00%

IV. Rateio para os Centros de Receitas

 Consultoria 
 Administração 

Faturamento 

 Administração 

Folha Pgto 
 Manutenção  Marketing  Corporativo  Total Rateio 

 Atribuição 

Direta 

 Custo total 

Distribuido 

Atividade Física 163.293,13     88.414,48       24.790,32      135.121,79 63.629,07     185.385,43   660.634,22       502.791,70          1.163.425,92  

Studio Pilates 59.710,26        32.329,91       19.593,54      30.171,21   23.266,80     41.394,52     206.466,24       272.095,31          478.561,54      

Touch 43.654,79        23.636,73       15.710,92      26.480,92   17.010,60     36.331,50     162.825,45       223.592,20          386.417,65      

Fisiofitness 79.406,67        42.994,46       20.209,04      102.001,35 30.941,73     139.944,59   415.497,84       351.720,44          767.218,28      

Total 346.064,84     187.375,57    80.303,81      293.775,27 134.848,20   403.056,05   1.445.423,75    1.350.199,64   2.795.623,39  
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fixos (que foram detectados como maioria dos desembolsos da atividade física); parcerias com 

clinicas dermatológicas para a área de dermatofuncional; parcerias com médicos ortopedistas 

para o departamento de fisioterapia, e assim por diante.  

A metodologia aplicada nesse projeto o qual tem sido considerada como ferramenta principal 

de análise de investimentos e de resultado. 

No decorrer do projeto, algumas verbas precisaram ser realocadas, pois, sua distribuição e 

rateio, ao serem testadas como método de custo por absorção, não foi condizente com a 

realidade quando comparada com a natureza da operação da empresa. 

Como sugestão para novas pesquisas vale a aplicabilidade do mesmo método em outras 

empresas que se equivalem ao mesmo ramo de atividade, bem como desenvolver métodos para 

outros ramos de atividade. Outra lacuna para novas pesquisas, é o desenvolvimento de 

metodologia especifica para apurar o recebimento, tratar a qualidade de recebimento, 

inadimplência, prazo médio de recebimento, interferência do prazo médio de recebimento no 

resultado financeiro e no resultado de caixa da empresa. Pesquisar metodologia para apurar o 

valor de custo e despesa necessário para pagamento futuro dos serviços para clientes que 

compraram serviços de doze meses, dezoito meses e vinte e quatro meses e quais são os 

impactos no resultado e na direção de decisão da diretoria, gerencia e gestão da empresa. 
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