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Abstract 
 The intense investment in capital transformed the traditional inadequate costing 
forms for the managers in relation to more strategic visions demanded by the market. They 
appeared, then, new costing methods with the aim of adapting the companies to that new 
paradigm of the learning organization. 
 Those new methods, actually, formed an alliance with the traditional ones to base 
decisions of the global of the companies strategic atmosphere. Thus, there is, in spite of 
philosophical divergences, a great zeal in adding efforts for the improvement of the 
techniques of managerial administration, in fact in the given date the allocate of the 
indirect costs of production, as well as in the count of the occult costs the process. 
 
Key-words: costs of systems; cost of system traditional; cost of models alternatives. 
 
 
 
1 Introdução 

A velocidade de mudanças na manufatura e nas tecnologias de processo refletem 
uma firme tendência a substituição de mão de obra por tecnologia hardware. 

Essa transformação em curso, de um processo intensivo em trabalho para um 
processo intensivo em tecnologia, revela uma inadequação dos sistemas tradicionais de 
custeio, pois estes foram desenvolvidos para a avaliação de inventários, tendo em vista a 
necessidade de se elaborarem demonstrações contábeis e fiscais. 

Esses sistemas não estão proporcionando aos gerentes, que buscam a eficiência e 
eficácia das operações de suas áreas funcionais, a informação precisa e oportuna de que 
necessitam para a gestão e mensuração de custos, bem como a aferição correta do 
desempenho de atividades em um ambiente de tecnologia avançada de produção. 

A melhoria da produtividade e da qualidade e a redução de custos através da 
eliminação de todas as formas de desperdícios para vencer a competição global, exige a 
geração de dados e informações precisas e atualizadas, que auxiliem os gestores a  
tomarem decisões corretas, tanto em relação às atividades de suas áreas funcionais, como 
em nível de investimento. 

Este trabalho não tem a intenção de propor a abolição das tradicionais formas de 
custeio (variável e absorção), tendo em vista que cada método de custeio tem sua área 
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própria e específica de eficácia, ou seja, um não substitui o outro, apenas se 
complementam. 

Nesse contexto, seu conteúdo aborda as metodologias tradicionais e alternativas de 
apuração de custos, trazendo à lume seus aspectos conceituais e suas respectivas avaliações 
teóricas. 

A coleta de dados para a construção desse trabalho foi totalmente consubstanciada 
na revisão bibliográfica. 
 
2 Síntese conceitual dos sistemas tradicionais de custeio 

2.1 Absorção  
Leone (2000,p.361) enfoca que o custeamento por absorção é um método 

convencional ou tradicional que indica basicamente  os custos relacionados com a 
fabricação, independentemente do seu comportamento diante do volume de atividades. 
Esses custos são debitados diretamente aos processos de fabricação.  O mesmo autor  aduz 
que o custeio por absorção é aquele que faz debitar ao custo dos produtos todos os custos 
da área de fabricação, sejam os custos definidos como diretos ou indiretos, fixos ou 
variáveis de estrutura ou operacionais. 

Segundo ele, o próprio nome do critério é revelador dessa particularidade, ou seja, o 
procedimento é fazer com que cada produto ou produção (ou serviço) absorva parcela dos 
custos diretos e indiretos, relacionados a fabricação.  

Bueno et al (1995,p.36) aludem que o custeio por absorção significa a apropriação 
aos produtos fabricados pela empresa, de todos os custos incorridos no processo de 
fabricação, quer sejam de comportamentos fixos ou variáveis. Ressaltam, ainda, que 
quando obedecido o sistema de custeio por absorção, todos os custos classificados como 
fixos, identificando, normalmente, os chamados custos indiretos de produção ou CIF, farão 
parte integrante do custo dos produtos fabricados e serão transferidos contabilmente para a 
conta de estoque de produtos acabados.  

Para Horngren et al (2000,p.211), o custeio por absorção é o método de custeio de 
estoque no qual todos os custos de fabricação, variáveis e fixos, são considerados custos 
inventariáveis, ou seja, o estoque absorve todos os custos de fabricação.  

Os custos inventariáveis, para uma empresa de produção, são os custos associados à 
aquisição e conversão de materiais e de todos os demais insumos em produtos destinados à 
venda; esses custos são primeiramente registrados como um ativo e subseqüentemente se 
transformam em despesa, quando os produtos são vendidos.  

Martins (2001,p.41) assume que o custeio por absorção consiste na apropriação de 
todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos 
relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. 

    
2.2 Direto 
Leone (2000,p.360), afirma que o custeamento direto ou variável é basicamente um 

sistema em que os custos são classificados em custos fixos e custos variáveis. Os custos 
fixos correspondem aos custos que não variam com o volume de atividade enquanto os 
variáveis variam diretamente com o volume de produção.  

O sistema do custeamento direto apresenta, ainda , outra característica básica que é 
aquela que diz respeito à maneira de se acumularem e se capitalizarem os custos. De 
acordo com esse sistema, somente os custos variáveis de fabricação serão contabilizados 
no custo dos produtos fabricados. Os custos variáveis de administração e de vendas serão 
debitados diretamente ao custo dos produtos acabados e que serão vendidos, enquanto que 
os custos periódicos serão globalmente lançados contra os resultados obtidos no período.  

Bueno et al. (1995,p.37),  comentam que o sistema de custeio direto ou variável 
prevê uma apropriação de caráter gerencial, considerados apenas os custos variáveis dos 
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produtos vendidos; os custos fixos ficam separados e considerados como despesa do 
período, indo diretamente para o resultado, possibilitando, dessa forma, a apuração de 
margem de contribuição, quando confrontados os custos variáveis aos valores de receita 
líquida do período objeto de análise. 

O conceito de “Margem de Contribuição” pode ser definido através da seguinte 
equação básica : margem de contribuição = venda líquida – custos variáveis. O sistema de 
custeamento direto, ao identificar os custos de comportamento variável, permite uma 
análise gerencial em função do grau de participação  de cada componente de custo no valor 
global de participação do produto, trazendo conclusões mais objetivas do ponto de vista 
gerencial.  

De acordo com Bueno et al (1995,p.57), a principal distinção de custos no sistema 
de custeio direto é o tratamento dado aos custos fixos de produção que são considerados 
como custos do período necessários para manter a estrutura de produção, quer os produtos 
sejam elaborados ou não.  

 
3 Crítica aos Sistemas Tradicionais  

Conforme preceitua Leone (2000,p.342) uma das atuais inquietações da 
Contabilidade de Custos é a forte tendência das indústrias em transformarem a produção e 
seus controles em processos automatizados. Neste sentido, as técnicas contábeis precisam 
ser adaptadas a essa nova realidade. Os custos variáveis apresentam-se menos relevantes 
diante do constante aumento das despesas e custos fixos, periódicos e repetitivos.  
 Kaplan (1999,p.6) afirma que os sistemas de custos adotados pelas empresas 
industriais e de prestação de serviços organizam os custos por departamentos, ignorando 
que atividade e processos cruzam com freqüência as fronteiras departamentais. Argumenta 
que esses sistemas são falhos porque não possibilitam às empresas ter uma imagem final 
do custo de coisas como projetar produtos e desenvolver atividades ligadas ao atendimento 
dos clientes, bem como não conseguem definir com precisão a relação entre o custo dos 
diversos recursos existentes (funcionários, equipamentos, instalações) e os produtos 
fabricados e os clientes atendidos.  
 Bueno et al. (1995,p.32) relatam que os atuais sistemas de custos são inadequados 
para planejar melhorias, pois foram desenvolvidos com o propósito primário de fornecer 
subsídios para relatórios financeiros, sem objetivar a melhoria contínua. Os autores 
enfocam, também , que a nova realidade está levando as empresas a estudar alterações no 
sistema de apuração de custos, a fim de adequá-lo à realidade das operações, onde estas 
mudanças abrangem desde questões como evitar o rateio indiscriminado de gastos até 
viabilizar a alocação de custos aos produtos ou serviços de forma mais próxima ao real 
esforço de produção ou prestação de serviços.  
 Sob essa mesma ótica Perez Jr. et al. (1999,p.225) reportam que a principal crítica 
aos métodos convencionais de custeio reside nos critérios aleatórios para rateio dos custos 
indiretos aos produtos e aos centros de responsabilidade. Por serem inexatos, esses critérios 
podem resultar em significativas distorções na apuração dos efetivos custos dos produtos. 
Como principais falhas dos critérios tradicionais de custos indiretos, elencam os seguintes: 
não permitem a visualização de todos os recursos necessários à atividade; utiliza apenas 
geradores de custos baseados em volumes; a apropriação dos custos fixos/indiretos torna-
se totalmente aleatória quando ocorrem atividades que atendem múltiplos produtos, 
diversidade de produtos e diversidade de volume. Essas falhas apresentam como 
conseqüências principais a não permissão da constatação de atividades que não agregam 
valor; transmissão de falsas informações de custos para os administradores; dificuldade na 
apuração das margens de contribuição de cada produto ou de linhas de produtos.  
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 Constata-se que, diante as evoluções na estrutura dos custos para acompanhar o 
contínuo crescimento tecnológico surgiram várias técnicas inovadoras para análise e 
controle dos custos, frisando, principalmente, a apropriação dos custos indiretos. 

 
4 Métodos Alternativos de Custeio 

4.1 ABC 
Os pioneiros pesquisadores dessa metodologia foram os professores Robert Kaplan 

e Robin Cooper, da Havard Business School. 
Martins   (2001,p.93)    assinala  que o  Custeio  Baseado  em  Atividades,    

também 
conhecido como ABC (Activity Based  Costing), é uma metodologia de custeio que procura 
reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custo indiretos. O 
método pode ser aplicado, também , aos custos diretos, mas não haverá diferenças 
significativas em relação aos chamados sistemas tradicionais.  

Para Leone (2000,p.252), uma das razões para o aparecimento desse critério basea-
se na evolução tecnológica, que alterou bastante a composição dos custos dos fatores de 
produção, tornando mais significativos os custos indiretos de fabricação e menos 
significativos, como conseqüência, os custos do fator mão-de-obra direta.  

De acordo com Nakagawa (1995,p.39), no método do custeio baseado em 
atividades, assume-se como pressuposto que os recursos de uma empresa são consumidos 
por suas atividades e não pelos produtos que ela fabrica. Os produtos surgem como 
conseqüência das atividades consideradas estritamente necessárias para fabricá-los e/ou 
comercializa-los, e como forma de atender a necessidades, expectativas e anseios dos 
clientes.  

Sob o aspecto conceitual, Perez Jr. et al. (1999,p.227)  afirmam que o método ABC 
é uma técnica de controle e alocação de custos que permite: identificar os processos e as 
atividades existentes nos setores produtivos, auxiliares e administrativos de uma 
organização, seja qual for sua finalidade; identificar, analisar e controlar os custos 
envolvidos nesses processos e atividades; atribuir os custos dos produtos, tendo como 
parâmetro a utilização dos direcionadores (ou geradores) de custos. 

 
4.2 UEP’S 
Allora & Gantzel (1996,p.47) afirmam que a Unidade de Produção – UP é um 

unificador dos controles de gestão produtiva das empresas, e que, por meio de uma única 
unidade de medida, permite medir toda e qualquer produção, por mais diversificada que 
seja. 

Bornia (1995,p.481) comenta que o método da unidade de esforço de produção 
baseia-se na unificação da produção de empresas multiprodutoras através da definição de 
uma unidade de medida comum a todos os artigos da empresa : a UEP. 

De acordo com Kopittke (1995, p.104), para uma fábrica que produza um só artigo, 
o custo deste artigo pode ser determinado pela divisão entre as despesas totais incorridas 
para fabricá-lo e o número total de artigos produzidos. Dessa forma, mantendo-se as 
condições normais de funcionamento, as produções dos diversos períodos serão facilmente 
controláveis e comparáveis. Sob essa mesma sistemática, seria bastante difícil calcular os 
custos e comparar as diversas produções ao longo do tempo no caso de empresas 
multiprodutoras.  

O método da UEP se propõe a unificar a produção, ou seja, obter uma única 
unidade de medida para produções diversificadas. Nesse contexto, a solução do problema 
do custo dos produtos não  se dará pelo rateio das despesas totais sobre os diversos 
produtos, mas pelo simples conhecimento das despesas totais incorridas para a fabricação 
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de todos os produtos, e pela determinação da produção total da fábrica medida nestas 
unidades de produção única. 

Bornia (1995, p.482) relata que a unificação da produção, no método da UEP, parte 
do conceito teórico de esforço de produção, onde este representa todo esforço despendido 
no sentido de transformar a matéria-prima nos produtos acabados da empresa. 

Kopittke (1995, p.105) aborda que o esforço de produção total da fábrica, pode ser 
concebido como a soma dos esforços de produção de cada um dos produtos.  

Alora & Gantzel (1996, p.52) compreendem o esforço de produção total de uma 
fábrica como resultante da soma de todos os esforços de produção parciais desenvolvidos 
em cada posto operativo. Por mais numeroso e diversificado que seja cada posto operativo,  
este poderá ser medido pela quantidade de esforço que foi necessário para fabricá-lo, uma 
vez que este produto foi concebido através da passagem por diversos locais de trabalho, 
que por sua realizam tal esforço.  

 
4.3 CMS 
Perez Jr. et al (1999,p.130) assinalam que tradicionalmente, a análise de custos é 

conhecida e praticada como sendo o processo de avaliação do impacto financeiro das 
decisões gerenciais alternativas. Os autores enfocam que a gestão estratégica de custos 
(CMS) deve ser vista, compreendida e praticada sob um contexto mais amplo, em que os 
elementos estratégicos tornam-se mais conscientes, explícitos e inseridos nos 
procedimentos da Controlodoria e da Contabilidade de Custos.  

Uma vez integrada aos processos de administração e da controladoria, a gestão 
estratégica proporciona as seguintes vantagens : um poderoso instrumento para tomada de 
decisão; a focalização dos esforços de melhoria, com resultados mensuráveis; o 
aprimoramento da capacidade da empresa de criar e agregar valores.  

Nakagawa (1993, p.42),comenta que algumas das mais importantes vantagens do 
novo sistema sobre as práticas tradicionais são : contínuo aperfeiçoamento através da 
eliminação de custos de atividades que não adicionam valor; contabilidade baseada em 
atividade; metas determinadas pelo mercado; melhor monitoramento dos custos, tendo em 
vista os objetivos dos relatórios gerenciais. Segundo o autor, o CMS pode ser definido 
como um sistema de planejamento e controle com os seguintes objetivos : identificar os 
custos dos recursos consumidos para desempenhar atividades relevantes da empresa 
(modelos contábeis); determinar a eficiência e eficácia das atividades desempenhadas 
(mensuração de desempenho); identificar e avaliar as novas atividades que possam 
contribuir para a melhoria do desempenho da empresa no futuro (gestão de investimento); 
cumprir os três objetivos anteriores em um ambiente caracterizado por mudanças 
tecnológicas (práticas de manufatura). 

De acordo com Berliner e Brimson (1992,p.11), o CMS tem como meta gerar 
informações que auxiliem as empresas a utilizarem seus recursos lucrativamente, para 
produzir serviços ou produtos que sejam competitivos em termos de custos, qualidade, 
funcionalidade e pontualidade de entrega no mercado global. 

 
4.4 SON 
O modelo de Son constitui-se em um modelo para análise de custos, e parte do 

princípio de que o somatório do custo total de um sistema produtivo envolve custos que 
estão claramente relacionados com os custos de produtividade ( definidos como os custos 
dos itens de entradas das medidas convencionais de produtividade), custos diretamente 
relacionados com a variável qualidade; e , custos claramente orientados para a flexibilidade 
do sistema.  

Segundo Severiano Filho (1999, p. 522 ), considerando as características totalmente 
novas da manufatura avançada, os modernos sistemas de produção impõem a necessidade 
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de um novo sistema de acompanhamento de custos, de indicadores mais amplos de gestão 
da produção, bem como de medidas de desempenho global do processo de manufatura. 

O trabalho de Son define um sistema de custos para apoiar a análise dos sistemas 
avançados de manufatura. A organização desses custos se fundamenta em duas categorias: 
os custos relativamente bem estruturados e os custos relativamente mal estruturados. 

Os custos relativamente bem estruturados relacionam-se aos custos de 
produtividade e são denominados dessa forma por tratar-se de itens de inputs tangíveis, 
facilmente quantificáveis e conhecidos pelos contadores. São eles: mão-de-obra, material, 
depreciação, máquina, ferramenta, chão-de-fábrica e software. 

Os custos relativamente mal estruturados são aqueles para os quais existe uma 
relativa falta de conhecimento sobre os mesmos e correspondem aos custos da qualidade e 
da flexibilidade. 

Os custos da qualidade são os custos de prevenção e os custos das falhas (internas e 
externas) e os custos de flexibilidade são os custos de set-up, espera, ociosidade e estoque. 

O modelo propõe fórmulas de mensuração para os custos de produtividade, 
qualidade e flexibilidade do sistema produtivo. 

 
5 Avaliação teórica dos métodos tradicionais relativamente aos modelos alternativos. 

Conforme avalia Nakagawa (1993,p.36) ,aparentemente, os tradicionais sistemas de 
custeio continuam sendo bastante úteis para a elaboração de demonstrações contábeis, já 
que atendem às necessidades de informação para a tomada de decisões por parte dos 
usuários externos, e também têm sido utilizados para importantes decisões estratégicas de 
produtos. Os tradicionais métodos ; custeio direto (ou variável) e custeio por absorção, 
apresentam características que os distinguem entre si e que os tornam ao mesmo tempo 
complementares. Entre essas características observa-se que o custeio direto é um critério 
administrativo, gerencial, interno, não sendo portanto aceito pela legislação fiscal por 
contrariar os preceitos geralmente aceitos de contabilidade, principalmente por contrariar o 
regime de competência, enquanto que o custeio por absorção é um critério legal, fiscal, 
externo e que alia-se aos preceitos contábeis geralmente aceitos, especialmente o regime de 
competência. 

Esses sistemas de custeio são bastante relevantes para tomadas de decisões 
gerenciais que afetem a eficiência e a lucratividade de empresas que operam apenas uma 
planta e produzem um único produto.  

A manufatura diversificada de linhas de produtos consome recursos e taxas 
extremamente variáveis, ocasionando a aplicação de critérios de rateio de custos indiretos 
que melhor identifiquem as relações de causa e efeito das atividades que consomem tais 
recursos. Esse aspecto não só distorce os custos dos produtos como não permite adequada 
gestão e mensuração estratégica das atividades relacionadas com a produção de tais 
produtos. 

Para Leone (2000,p.258), é extremamente difícil encontrar uma relação válida de 
causa e efeito entre uma base de rateio e o montante dos custos e despesas incorridos. 
Segundo ele, o critério ABC é uma tentativa a mais que vem somar-se às inúmeras 
tentativas de solução desse problema praticamente insolúvel. 

Segundo Nakagawa (1995,p.54), ao referir-se ao método do custeio variável e ao 
ABC, comenta que os dois métodos podem conviver independentemente, sem nenhum 
conflito. O autor enfoca que o método do custeio variável visa dar maior flexibilidade a 
análise de custos para controle e decisões, destacando que sua área mais nobre de atuação é 
a de classificação dos custos e despesas em fixos e variáveis, considerados a espinha dorsal 
de um sistema de informações para a gestão econômica das empresas.  

Outro aspecto abordado em relação ao ABC é que a evidenciação de custos mais 
acurados é muito importante para a eficácia do sistema de informação para a gestão 
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econômica das empresas, pois eles podem antecipar ações dos gestores no sentido de 
minimizar ou eliminar erros de decisões e contribuir para a otimização do lucro da 
empresa. No entanto, o cálculo de custos mais acurados pode significar incorrer em custos 
de mensuração mais elevados. Essa afirmativa envolve igualmente a abordagem dos custos 
proposta por Son.  

O modelo de Son resgata a importância relativa aos custos ocultos do processo 
produtivo, preocupando-se apenas com a manufatura, não abrangendo o contexto de toda a 
organização. 

Diferentemente da gestão estratégica de custos, esse modelo não permite uma 
visualização estratégica para aspectos operacionais, financeiros e de gestão, bem como é 
indicado apenas para empresas monoprodutoras.  

O critério ABC, base para a gestão estratégica de custos, produz em certos cenários 
e situações, melhores informações do que o emprego dos critérios atuais. Leone 
(200,p.261) cita que de acordo com alguns divulgadores do modelo ABC, os critérios 
correntes se valem de unidades de medidas calcadas em volumes e os volumes se referem a 
atributos dos produtos. O ABC, no entanto, distribui recursos para as atividades e, depois, 
apropria as atividades aos produtos segundo o consumo que os produtos fazem dessas 
atividades, sendo essa característica o que lhe faz ser apreciável.  

Por não tratar a classificação das despesas e custos indiretos em variáveis e fixos, 
afirma-se que o critério ABC adota plenamente a filosofia do custeio por absorção e leva 
consigo todas as limitações inerentes a esse conceito, sendo considerado como uma forma 
sofisticada de fazer o rateio dos custos indiretos. 

Contadores e usuários estão empenhados no sentido de conseguir melhor 
distribuição dos custos indiretos a seus portadores parciais e finais, sejam departamentos, 
centros de responsabilidade, setores, atividades ou transações. Os modelos contábeis para 
apuração de custos apresentados nesse trabalho são exemplos dessa procura sem fim por 
custos mais precisos e por informações mais úteis e confiáveis, sendo essa a grande 
semelhança entre os critérios correntes e os critérios alternativos de custeio.  
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