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Estrategia de Ataque Triplice nos
Sistemas de Apuraao e Analise
de Custos das Empresas
Construtoras
Antonio Reske Filho.

Carlos Antiinio De Rocchi ••

A sistematica operativa das empresas construtoras apresenta varias
singularidades, que devem ser levadas em considerapio quando se planeja 0
Sistema de Informal;tio Contabil e, por extenstio, 0 Sistema de Apural;tio e
Analise de Custos destas Entidades Contabeis.

A quase totalidade das empresas construtoras trabalha no atendimento de
encomendas. Para cada nova obra e necessario redefinir todo 0 planejamento e
programal;tio das operal;oes, incluindo 0 quadro de pessoal, deslocamento e
reposicionamento dos equipamentos e maquinas, e, ntio raro, tambem das equipes de
venda. A maior parte dos materiais utilizados nas obras e de alta densidade (isica e
baixa densidade economica, sendo mais conveniente estoca-Ios diretamente no local

onde sertio consumidos (vale dizer, a obra), 0 que conduz a problemas logfsticos de
armazenamento, seguranl;a e controle dos estoques.
A perfeita evidencial;tio da fenomenologia gestiva das empresas construtoras exige
que todas estas singularidades sejam devidamente consideradas no planejamento

contabil des sas entidades, e de forma especial no seu sistema de custeamento.

Os autores entendem que, para a Contabilidade, uma empresa construtora deve
entendida como um "aparelho de produl;iio", que pode ser mantido temporariamente

em situal;tio de repouso, sem nada produzir nem vender, ou ser ativado e acelerado
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ate 0 pleno emprego, Nivel de Atividade (NdA) no qual 0 volume de
produr;:tio e/ou das vendas conduz a que um ou mais dos fatores
economicos disponiveis a/cance sua utilizar;:tio maxima total.
Quando estruturado na forma proposta pela Contabilidade Funcional, 0 Sistema de
Informar;:tio Contabil e capaz de relevar simultanea e independentemente os tres
efeitos ou aspectos dos atos gestivos; efeito Investimentos, efeito Resultados e efeito
Liquidez. Igualmente, 0 Sistema de Informar;:tio Contabil deve ser subdividido em dois
subsistemas menores, 0 Sistema Contabil Formal e 0
Sistema Contabil Gerencial. 0 segundo tem a seu cargo calculos e

estatisticas relacionados com a produr;:tio e as vendas,
o custeamento dos produtos (obras) e a orr;:amentar;:tio.

o mais importante instrumento de relevar;:tio utilizado pelo Sistema Contabil
Gerencial e 0 Sistema de Apurar;:ao e Analise de Custos (SAAC). As caracteristicas da
produr;:tio e as singularidades dos produtos exsumidos e comercializados pelas
empresas construtoras exigem que 0 custeamento seja conduzido de forma a permitir
uma evidenciQf;tio multidimensional dos custos.

Conseqiientemente, a Contabilidade Interna (Contabilidade Gerencial) devera ser
estruturada de forma a permitir uma avaliar;:tio multidimensional, semelhante a

proposta pela Estrategia de Ataque Triplice, proposta por Robert Koehler em 1991.
No caso das empresas construtoras, os instrumentos de custeamento mais

aconselhaveis stio 0 Custeamento Direto, para orientar;:tio do planejamento
/ogistico, uma teenica de p/anejamento e custeamento baseado em
grafos sagitais, como 0 CPM (Custeamento por Caminho Critico) para

orientar;:tio do planejamento tatico, eo Custeamento Baseado em
Oportunidades para orientar;:tio e apoio do p/anejamento estrategico.

Contador, mestre em Administraao pela UFSC, professor universitario e atual chefe do Departamento de (iencias Contabeis da Universida.
de Federal de Santa Maria (UFSM).
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J Colocaao do problema
Os processos produtivos e mercadol6gi
cos das empresas de constru<;ao civil, tam

bem designadas por construtoras, apresen
tarn uma serie de singularidades que devem

ser levadas em considera<;ao quando se pla
neja 0 Sistema de Informa<;ao Connibil (SIC),
e por extensao, 0 Sistema de Apura<;ao e Ana

lise de Custos (SAAC), destas Entidades Con
tabeis.

gestiva das empresas construtoras eXige que
todas estas singularidades sejam devidamen
te consideradas no planejamento contabil
dessas entidades, e de forma especial no seu
sistema de custeamento.

2 0 Sistema de Informaao
Contabil das Empresas
Construtoras

Entre as singularidades dos processos
mercado16gicos das empresas construtoras,

No projeto do Sistema de lnforma<;ao Con

esta 0 parcelamento das vendas faturadas em

tabil de uma empresa construtora, 0 conjun

dezenas ou ate centenas de quotas mensais,

to dos fatares economicos disponiveis deve

o que recomenda para estas entidades a ado

ser visto e entendido como urn aparelho de

<;ao do regime contabil das presta<;fies (ins

produ<;ao (De Lawe, 1963;21-25).

talment basis). Quanto aos processos pro du

Urn aparelho de produ<;ao pode ser man

tivos, contrariamente ao que se observa na

tido temporariamente em situa<;ao de repou

maior parte das empresas industriais, nas

so, isto e, sem nada produzir para 0 merca

construtoras 0 produto em fase de elabora

do, ou ser ativado e acelerado ate 0 volume

<;ao (designado por "obra", no jargao tecni

de produ<;ao e/ou vendas a partir do qual urn

co) permanece fixo em urn determinado lo

ou mais dos fatores disponiveis atinja seu

cal, para 0 qual os diversos centros de cus

pleno emprego (Nivel de Atividade maximo).

tos envolvidos no processo devem se deslo

Portanto, em situa<;ao normal de funcio

car para executar suas atividades. Como a

namento 0 aparelho de produ<;ao e urn ente

maior parte dos materiais utilizados nas obras

dinamico, corn os fatares economicos que 0

e de alta densidade fisica, mas de baixa den

compfiem e/ou que sao colocados il sua dis

sidade economica, e mais conveniente esto

posic;ao em permanente movimentac;ao e

ca-los diretamente no local onde serao con

constantes mudan<;as. 0 Sistema de Informa

sumidos (vale dizer, a obra), 0 que conduz a

<;ao Contabil e 0 instrumento destinado a

problemas logisticos de armazenamento, se

acompanhar, demonstrar, evidenciar e anali

guran<;a e controle dos estoques.

sar todas as atividades realizadas pelo apa

Igualrnente, a maior parte das empresas

relho de produ<;ao.

construtoras exsumern produtos atipicos e

Existem diversas formas e criterios para

trabalham corn encomendas atemporais. Para

acompanhar, evidenciar e analisar as modifi

cada nova obra e necessario redefinir todo 0

cac;oes dos fatores economicos que constitu

planejamento e programa<;ao das opera<;fies,

em urn aparelho de produao, ou, em outras

incluindo 0 quadro de pessoal, deslocamen

palavras; dispfie-se de varios criterios para

to e reposicionamento dos equipamentos e

planejar e estruturar urn Sistema de Informa

maquinas. e, nao raro. tambem das equipes

<;ao Contabi!. Entre eles, esta a Contabilidade

de venda.

Funcional (ThOrns, 1957).

A perfeita evidencia<;ao da fenomenologia

A Contabilidade Funcional e definida como
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o sistema de informaoes gerenciais, capaz

formem em ingressas financeiras, a aciana

de relevar simuitanea e independentemente

mento do aparelho de produao ja ocasiona

os tres efeitos ou aspectos dos atos geslivos;

ra a realizac;aa de novas gastas incrementais

Efeito Investimentos, Efeito Resultados e Efei

(custos diretos das obras) os quais, por sua

to Liquidez. Estes tres efeitos dos atos gesli

vez, implicarao na realizaao de novos de

vos movimentam, por sua vez, cinco grande

sembolsos financeiros.

zas economicas: Aplicac;6es, Financiamentos,
Receitas, Gastos e Fluxo Monetario.

Assumindo que 0 aparelho de produao
esteja sendo gerenciado racionalmente, 0 ob

Estas relaoes e proposioes poderao ser

jetivo da administrac;ao sera maximizar a re.

melhor entendidas pela sintelizaao apresen

sultado economico, ou seja; obter, de cada

tada na ilustraao 1.

unidade monetaria investida na atividade pro

A opao pelo enfoque da Contabilidade

dutiva, 0 maior volume de lucro, e no menor

Funcional se justifica pela forma pela qual as

periodo de tempo que seja possivel (Bollaro,

empresas construtoras devem planejar e pro

1986).

gramar suas atividades produtivas.

Colocando a definic;ao acima em termos
da Teoria da Contabilidade Funcional, 0 ob.

3 0 planejamento das empresas

jetivo pode ser redefinido como a maximiza

construtoras

ao dos lucros (Efeito Resultados), respeita

das as limitaoes representadas pela estru
Em seu estado de repouso, 0 aparelho de

tura patrimonial existente (Efeito Inveslimen

produao de uma empresa construtora e for

tos) e 0 fluxo de caixa (Efeito Liquidez).

made por fatores economic os que san cons

pratica. 0 equacionamento dessas duas res

tituidos, basicamente, par seus ativos perm a

trioes apresenta alguma flexibilidade.

Na

nentes (im6veis de usa da administrac;ao e

Assim, 0 valor basico inicial, utilizado para

dos departamentos de engenharia, maquinas

o planejamento do Efeito Inveslimentos, po

e equipamentos de produao, veiculos, etc.).

dera ser incrementado ou reduzido, depen

A estes ativos permanentes devem ser adici

dendo do interesse da administraao em ad

onadas as aplicaoes contabilizadas coma ali

quirir ou instalar novos equipamentas, reeor

vo (creditos junto aos compradores, saldos

rer a outras fontes de financiamentos, alie

dos estoques adquiridos para aplicaao em

nar bens duraveis, etc..

obras ja concluidas) e os recursos financei

logo, que a efetivaao racional de tais deci

ros necessarios para 0 giro, pois mesmo em

soes dependera, alem de outras ponderaoes,

estado de repouso 0 aparelho de produao

de uma analise de suas repercussoes sabre

incorre em custos estruturais (custos fixos) e

os lueros e 0 fluxo financeiro.

estes, par sua vez, ocasionam desembolsos
financeiros.

Observe-se, desde

o planejamento financeiro (Efeito Liqui
dez) das empresas construtoras se apresenta

o acionamento do aparelho de produao

dot ado de alto grau de flexibilidade. [sso se

decorre da aceitaao de urn ou mais pedidos,

deve, fundamentalmente, a possibilidade de

e/ou da aprovaao gerencial para execuao

reduzir sensivelmente 0 tempo de duraao

das obras. Este funcionamento do aparelho

das obras, incrementando a quanlidade de fa

de produao originara receitas operacionais

tores de produao (especialmente trabalho

que irao gerar, futuramente, ingressos finan

humane e materiais pre-praeessados) nelas

ceiros. Mas, antes que tais receitas se trans-

aplicados.

ID} - - - - - - - -
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Efeitos
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Os efertos dos atas gestlvos e as grandezas economlCas envolvldas
Grandezas
Economicas

Aplicaoes
Investimentos
Financiamentos

Componentes
das Grandezas

Fenomenos

Economicas

Capitais Circulantes
Capitals Fixos

Aplicaao e origem dos
recursos econornicos

Capitals Alheios

a disposiao da Entidade

Capitais Proprios
Receitas Operacionais

Receitas

Resultados

Receitas
Extra-Operacionais
Custos

Gastos

Formaao do resuftado global
(diferena entre 0 total
das receitas e dos gastos)

Despesas

Extra-Operacionais

Liquidez

Fluxo Monetario

Ingressos Financei ros

Capacidade imediata de

Desembolsos Financeiros

pagamento

4 0 problema central do

e entrega da obra aos compradores. Em situa

custeamento nas empresas

6es normais, deve-se esperar que 0 incremen

construtoras

to nos custos fabris, decorrentes e consequen

o tempo de elaboraao de uma obra e qua

tes da aceleraao das atividades de constru

se sempre bastante longo, mas, na maior par

ao, seja compensado por igual ou maior re

te dos casos, 0 prazo previsto no planejamen

duao nos custos extra-fabris.

to inicial pode ser encurtado, acelerando-se

Outra justificativa para a reduao do tem

algumas atividades criticas (Antill & Woodhe

po necessario para concluir-se uma obra de

ad, 1965)_ Por regra, reduao no tempo impli

engenharia civil e a vantagem competiliva que

ca em maiores aplica6es de recursos finan

se podera obter, como consequencia dos re

ceiros. Mas, levando-se em conta 0 custo-tem

flexos positivos que tal pratica trara para a

po do dinheiro, frequentemente a aceleraao

imagem publica da empresa. Este parametro

nao s6 se justifica, coma pode contribuir para

e de dificil mensura<;ao e relevac:;:iio. mas nao

incrementar os Jucros.

pode deixar de ser considerado.

Se 0 niimero de obreiros contratados su

Portanto, 0 problema central a ser equaci

perar 0 volume minima ideal de mao de obra

onado pelo Sistema de Apuraao e Analise de

direta necessaria para executar as tarefas, e a

Custos (SAAC) de uma empresa construtora

aplicaao de materiais pre-processados nao

devera ser a otimizaao dos resultados obti

contribuirem para elevar 0 preo de mere ado

dos na aplicac:;:ao dos recursos economicos e

do produto, estes aumento dos custos diretos
da construao somente se justificarao pe la
reduao que possam trazer no tempo que se

ria normalmente necessaria para a conclusao

financeiros, em funao do tempo de utiliza
ao. Pelo fato da quase totalidade das cons

trutoras operar pelo sistema de encomendas
e apresentar produc;ao atipica (cada unidade
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construida e comercializada e diferente, em

drao por outras tecnicas, pelas raziies que

maior ou menor grau, das que haviam sido

serao apresentadas a seguir.

fabricadas ameriormente), 0 planejamento
deve ser revisado e/ou refeito para cada nova
encomenda.
o Sistema de Apuraao e Analise de Cus
tos (SAAC) das empresas construtoras deve ser

5 Adapta.;:ao da estrategia de
ataque triplice aos problemas de
custeamento das empresas
construtoras

projetado para acompanhar, evidenciar e ana

A tecnica proposta por Koehler (991) con

Iisar os custos de cada obra. Para alcanar esse

centra-se apenas nos problemas de custeamen

objetivo, a acumulaao dos custos incorridos

to, ou, em termos da Teoria da Contabilidade

em cada unidade e feita em uma Ordem de

Funcional, somente na eVidenciaao do Heito

Construao. Este procedimento permite que a

Resultados. Conforme ficou demonstrado, no

Contabilidade Financeira atenda as exigenci

caso especifico das empresas construtoras,

as da legislaao fiscal e tributaria e determine

aspectos tais coma 0 fluxo de caixa, a otimi

o resultado obtido em cada unidade produzi

zaao do tempo e 0 emprego racional das

da e vendida, mas e insufIciente para avaliar a

milquinas e equipamentos atuam fortemente

sobre a formaao dos lucros, e tambem de

eficiencia alcanada.
A maximizaao dos resultados de uma

empresa construtora depende da harmoniza

vern ser considerados.
Atualmente, muito se tern escrito e falado

ao entre 0 Resultado Operacional (formaao

sobre Analise Estrategica dos Custos. Entre

de redito positivo) e 0 Fluxo de Fundos (circu

tanto, parece estar sendo esquecido que to do

laao otimizada de numerario), e da otimiza

Piano Estrategico precisa ser desdobrado em

ao do emprego dos ativos (Efeito lnvestimen

Pianos Taticos, e a execuao de qualquer PIa

tos) e dos tempos de aplicaao. 0 acompanha

no Tatico exige urn Piano Logistico.

menta e evidenciac;ao dessa situac;ao naG SaD

Todos estes termos encontram sua origem

possiveis atraves de uma (mica forma de cus

no jargao tecnico militar. A Estrategia e defi

teamento, e exige uma relevaao multipla, se

nida como 0 conjunto das aiies que deverao

melhante il Estrategia de Ataque Triplice. Con

ser executadas, corn vistas a alcanc;ar-se urn

seqiientemente, a Contabilidade Interna (Con

objetivo final colimado; A Tatica consiste na

tabilidade Gerencial) devera ser estruturada

organizaao e execuao de aiies parciais ou

de forma a permitir uma avaliaao multidimen

setoriais, necessarias ao adequado cumpri

sional, semelhante il proposta pela Estrategia

mento do Planejamento Estrategico. Ea Logis

de Ataque Triplice.

tica consiste em planejar e prover os recurs os

A expressao "Estrategia de Ataque Tripli

humanos, materiais e tecnicos necessarios ao

ce" foi proposta por Koehler (1991), em uma

cumprimento das diversas fases dos planeja

critic a ao Custeamento Baseado em Ativida

mentos estrategico e taUco, corn a qualidade

des (ARC), e na qual ele sugere que as empre

e quantidade prevista, e nos momentos e 10

sas deveriam mamer, ao lado da referida

cais adequados.

tecnica de custeamento, seus procedimentos

No caso das empresas construtoras, e para

de Custeamento Variavel e de Custos Padrao.

os objetivos da Analise Estrategia dos Custos,

No caso das empresas construtoras e de to do

cada Ordem de Construao deve ser entendi

conveniente substituir 0 Custeamento Basea

da e analisada da seguinte forma: Cada obra e

do em Atividades e 0 Sistema de Custos Pa-

uma batalha, e sua conclusao uma vit6ria tati-

mJ- - - - - - - - -
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ca. que contribuira para alcant;ar 0 objetivo
estrategico da empresa.
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Discutiremos a seguir os sistemas de cus

teamento que consideramos mais adequados

Dentro deste enfoque. 0 Sistema de Custe

para 0 caso em estudo. e que estao apresenta

amento deveni fornecer informaiies que per.

dos na ilustraao 2. Como se percebe. este

mitam otimizar 0 gerenciamento dos recur

enfoque esta bem mais proximo das propos

sos aplicados em cada obra (e evidenciados

tas da Teoria da Contabilidade Funcional e da

na Ordem de Construao correspond enle),

"Throughput Accounting" da Teoria das Res

atraves de uma avaliaao multidimensional, e

triiies (Valencia. 2001) que da proposta inici

que oriente 0 planejamento empresarial nos

al da Estrategia de Ataque Triplice (Koehler.

niveis logistico. tatico e estrategico.

1991).

lIustra<;:ao 2 - NlvelS de planeJamento e as tecnlcas de custearnento Indlcadas
Niveis de

Tecnlca de

Fun.;oes que

planejamento

custeamento

deve desempenhar

Logistico

Custeamento Direto

Uma forma de custeamento parcial, tal coma 0
Custeio Direto ou uma de suas variantes,

enfatiza os custos marglnais de cada obra, e
permite desenvolver varias analises sabre os
investimentos adicionais de giro. Atua coma
instrumento de avaliaao da produtividade e
auxilia 0 planejamento financeiro.

Tatice

(PM (Custeamento por

Embora pouco conhecidas da maior parte dos

Caminho Critical

Contadores, as tecnicas de custeamento

baseadas em grafos sagitais (CPM, LESS,
PLANNET, PERT, RAMPS, etc.) sao amplamente
utilizadas por Engenheiros Civis, na sua forma
de instrumento de planejamento e
programac;ao da produc;ao. Atua como

instrumento de avaliac;ao da produtividade e e
um eficiente elo de ligac;ao entre Produc;:ao
(Engenharia) e Administrac;ao (Contabilidade).

Estrategico

Custeamento Baseado

o Custeamento Baseado em Oportunidades e

em Oportunidades

uma forma de custeamento esponidico, que
avalia as diferentes opc;:6es existentes para

futuras aplicac;oes dos recursos existentes. Sua
func;:ao e indicar 0 melhor rumo a seguir, e os

riscos e possibilidades existentes em cad a
rumo de ac;ao.
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o quadro sintese da ilustraao 2 ja de

processo produtivo que demanda longos

monstra algumas caracteristicas da metodo

periodos de tempo, e em cuja realizaao

logia proposta, e 0 inter-relacionamento dos

se alternam grupos de trabalhos extrema

diferentes metodos de custeamento que es

mente diferentes, este criterio de acumu

tao sendo propostos_

laao dos custos indiretos se apresenta

Os Sistemas de Custeamento Parcial, tais

coma 0 mais indicado;

como 0 Custeamento Direto (ou Variavel) vem

3°) Devido it utilizaao paralela do Custeamen

sendo apontados como 0 criterio de imputa

to Direto, os custos diretos das atividades

ao de custos mais adequado para fins de con

ja terao sido obtidos anteriormente; e,

trole gerencial e avaliaao de decisoes. Aqui,

4°) A acumulaao dos custos por atividade

sua principal utilidade e apoiar 0 Planejamen

permite conduzir 0 sistema de custeamen

to Logistico, avaliando os recurs os que serao

to em procedimentos integrados e coorde

aplicados em cada fase de uma obra e suge

nados corn a escrituraao fiscal, na forma

rindo os niveis 6tirnos para sua aplicac;ao. Ao

eXigida pela legislaao fiscal.

rnesrno tempo, a utilizac;ao do Custeamento

Ernbora existam mais de uma centena de

Direto permite urn controle mais eficaz so

variantes da primitiva tecnica PERT (Program

bre 0 fluxo de caixa (Efeito Liquidez).

Evaluation and Review Technique = Tecnica

Corn 0 emprego do Custeamento Direto, a

de Avaliaao e Revisao da Programaao) e a

eficacia da gestao financeira pode ser pron

maior parte delas incorpore algum procedi

tamente calculada, atraves do Fator de Ren

mento de contabilizaao dos custos, optamos

tabilidade Marginal (Bottaro, 1986) e do indi

pela modalidade CPM pelo fato de 0 algoritmo

ce de Rentabilidade do Capital de Trabalho

matematico empregado nesta tecnica permi

(Samitier & Samitier, 1972).

tir duas alternativas de calculo: custo no vo

o segundo componente do .sistema de cus

lume normal e custo na acelerac;ao maxima.

teamento multidimensional proposto e a tec

Corn 0 emprego deste procedimento se pode

nica CPM (Critical Path Method). A escolha

determinar facil e rapidamente a convenien

desta forma de custeamento justifica-se pe

cia ou nao de aplicar recursos adicionais para

los seguintes motivos:

aceleraao da obra e reduao do tempo total

1°) Os sistemas de planejamento e programa

de sua exeCUC;ao.

ao de operaoes baseadas na tecnica do

Finalmente, os calculos feitos para elabo

caminho critico sac conhecidas e enten

raao do custeamento direto e por grafos sa

didas por engenheiros, elementos impor

gitais, mais as observac;6es colhidas durante

tantes na cadeia informativa das empre

a execuc;ao das obras, sao utilizadas para 0

sas construtoras. As rnodiflcac;bes neces

planejamento estrategico da organizaao_ Tal

sarias para transforrnar tais tecnicas de

piano fica materializado em urn orc;amento

planejamento em sistemas de custeamen

para 0 longo prazo, desenvolvido e apresen

to sao minirnas, e nao prejudicarn sua com

tado dentro da tecnica do Custeamento Base

preensao por elementos sem formaao

ado em Oportunidades (Kingcott, 1991).

contabil;

2°) As tecnicas de grafos sagitais acumulam
os custos por atividades. No ca so das em
presas construtoras, que exsumem apenas

poucas unidades de produto, praticam urn

lilt - - - - - - - -

6 Viabilidade operacional
Logo apcs a primeira divulgaao da
"Estrategia de Ataque Triplice", (Koehler,
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1991) aJguns autores criticaram 0 procedi

dos pianos traados, e indicar os desvios em

men to. e chegaram a afirmar que a proposi

relaao as metas programadas.

ao e impraticavel. por pretender a fusao de

A possibilidade pratica de se organizar

conceitos totalmente conflitantes. e insinu

e operar um Sistema de Apuraao e Analise

aram que a operaao simultanea de tres di.

de Custos (SAAC) semelhante ao proposto

ferentes sistemas de custeamento e desacon

pela "Estrategia de Ataque Triplice". reside

selhavel. tanto pelos elevados custos

de

na capacidade de re-endereamento das in

impJantaao e operaao. coma pela possibi

forma1ies de custos. Capacidade de re-en

lidade de cada urn deles gerar dados contra

dereamento significa que a informaao de

ditorios aos fornecidos pelos outros.

custos possui algumas caracteristicas que

Divergimos frontalmente desta posiao,
e acreditamos que se poderao reunir tres ou
mais metodos em urn unico sistema de eus

permitem que ela seja dirigida, simultimea
ou alternativamente, para varios objetivos.
Ate recentemente. 0 re-endereamento

teamento conservando as melhores caracte

das informa1ies de

risticas individuais de cada um deles.

bula1ies e computa1ies feitas manual men

custos, por exigir ta'

No modelo que foi aqui apresentado. por

te ou em equipamentos eletromecanicos,

exemplo, se utilizassemos apenas 0 Custea

costumava seT onerosa, relativamente de

mento Direto, iriamos encontrar dificulda

morada e nem sempre confiavel. Atualmen'

des em cumprir as normas fiscais. A soluao

te, as tecnicas e equipamentos computaci

encontrada foi empregar a quase totalidade

onais existentes ja permit em ultrapassar es

deste sistema para compor a segunda forma

tes problemas, e os re-endereamentos ne

de custeamento, atraves dos grafos sagitais.

cessarios para se operacionalizar um siste

o custeamento pelo CPM. alem de com

ma de "Estrategia de Ataque Triplice" (ou

pie tar eficientemente 0 Custeamento Dire

qualquer outro enfoque multidimensional)

to, age como elemento de ligaao entre os

podem ser realizados sem aumentos exces

departamentos de engenharia e produao e

sivos de trabalho, onerosidade, ou riscos de

a administraao. Representa uma linguagem

se introduzirem

erros de transcric;ao.

comum, inteligivel para dois tipos de usua
rios da informaao contabil que, freqiiente

mente, entram em choque por problemas de
comunicac;ao.

Somente depois de estabelecidos canais

de comunicaao com baixo nivel de distor

7 Conclusao
As empresas do setor de construao civil
se defrontam com problemas contabeis mui

to peculiares, e que sac exclusividade deste

c;ao nas mensagens e que sera passivel es

tipo de atividade. No que se refere a Conta

tabelecer as bases para desenvolver 0 Plane.

bilidade Gerencial, de forma geral, e a Con

jamento Estrategico. E tanto ou mals impor

tabilidade de Custos, em particular, chamam

tante que criar um Planejamento Estrategi
co, sera acompanhar seu desenvolvimento e

realizaao. Sistemas de Custeamento Multi
dimensional, semelhantes ao proposto na

"Estrategia de Ataque Triplice" (Koehler,
1991) contribuem para indicar 0 melhor ca
minho a ser seguido, avaliar 0 cumprimento

atenao 0 longo periodo de execuao das
obras, a peculiaridade do produto em elabo
rac;ao permanecer estatico em urn determi

nado ponto geografico (canteiro de obras),
quase sempre exterior a empresa. e para 0

qual os centros de custos produtivos deve

raa se deslocar para cumprir suas tarefas na
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- - - -{ Estrategia de Ataque Trip/ice nos Sistemas de Apurat;ao e Ana/ise de Custos das Empresas Construtoras
elaboraao do produto, etc ..

o objelivo basieo e fundamental dos ges

As singularidades do ealculo de custos nas

tores das empresas eonstrutoras deveni ser a

empresas eonstrutoras se devem its earaete

de busear, sempre, uma soluao otimizada

rislieas operaeionais, its formas de gestao e

para a situaao-problema representada pela

eomereializaao, e ao tipo de trabalho huma

oposiao entre 0 Resultado Operaeional (for

no utilizado nas eonstru6es. Existem fortes

maao de redito posilivo) e 0 Fluxo de Fundos

inter-rela6es entre inventariaao, eseritura

(cireulaao de numerario), utilizando a seguir

ao formal, estatistieas empresariais, eustea

a soluao eneontrada para 0 planejamento das

mento e oramenta1io.

opera6es futuras.
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