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O ambiente de projeto oferece dificuldades para explicitar a informação 
de despesas durante o processo de desenvolvimento de produto (DP). Os 
métodos de gestão de custos extratificam essa informação e realizam da 
melhor maneira a atribuiçãoo dos custos aos produtos. O objetivo deste 
artigo é apresentar uma revisão bibliográfica das dificuldades de 
gerenciar custos em DP, dos métodos de gestão de custos e apresentar 
algumas aplicações e adaptações destes métodos no ambiente de 
desenvolvimento de produtos. 
 
Palavras-chaves: Gestão de custos, Desenvolvimento de produtos, Gestão 
de projetos. 
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1. Introdução 

 O dinamismo do cenário competitivo em que as empresas se encontram exige agilidade 
dos processos de negócio para conseguirem oferecer produtos com qualidade e preços 
competitivos. Desta forma o Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) é reconhecido 
como um importante processo de negócio onde constantemente são construídas as vantagens 
competitivas decisivas para a manutenção do posicionamento da empresa no mercado 
(MOULTRIE et al., 2006).  
 O PDP é responsável por todo o ciclo de vida do desenvolvimento dos produtos, desde a 
identificação dos requisitos dos clientes até o lançamento e o acompanhamento dos produtos no 
mercado. Esse processo é constituído basicamente de atividades de prospecção e manipulação de 
um alto volume de informações do mercado e da empresa. Essas informações norteiam as 
atividades de projeto com o intuito de materializar dos requisitos do cliente em produto. Romano 
(2003) lembra que o esforço para concretizar os produtos é realizado através de projetos de 
desenvolvimento de produtos (DP). O PDP sistematiza a manipulação das informações 
pertinentes ao DP para dar suporte ao projeto.  
 Desta forma, as decisões tomadas, principalmente no início do projeto, têm um alto risco 
por tratar de situações futuras que irão impactar no resultado do projeto. Rozenfeld et al. (2006) 
argumentam que estas decisões referentes à escolha de alternativas ocorridas no início do ciclo de 
desenvolvimento são responsáveis por 80 a 90% do custo final do produto.  
 A Figura 1 compara os custos incorridos e os custos comprometidos nas fases de 
desenvolvimento e de produção do produto. Os custos incorridos na fase de desenvolvimento do 
produto são relativamente baixos em relação ao custo final. No entanto a fase de 
desenvolvimento é bastante crítica quanto ao comprometimento do custo final do produto o que 
resulta numa pequena margem de redução de custos na fase de produção do produto. 
 Essa característica, adicionado o fato de que as atividades de projetos consomem recursos 
e utilizam a estrutura da empresa evidenciam a relevância do gerenciamento de custos na fase do 
desenvolvimento dos produtos. De fato o tema é bastante discutido entre os pesquisadores da área 
de DP, mas Filomena (2004) destaca que o enfoque dado geralmente é para a análise de 
investimento, orçamentação do projeto e precificação do produto. 
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Fonte: Rozenfeld et al. (2006) 

Figura 1: Curva de comprometimento do custo do produto 

 O presente trabalho apresenta na seção 2 uma visão do PMBOK para a gestão de custos 
no ambiente de projetos e as dificuldades de gerenciar custos no DP. A seção 3 apresenta uma 
revisão dos principais métodos de gestão de custos, a seção 4 apresenta algumas aplicações dos 
métodos no ambiente de projeto e na seção 5 as conclusões. 

2. Dificuldades da Gestão de Custos em Projetos 

 O desenvolvimento de produtos pode ser considerado um projeto, pois o projeto, segundo 
o PMBOK (Project Management Book of Knowledge) (2004, p. 5), é definido como “um esforço 
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único”  e segundo Romano 
(2003) esta definição está próxima do objetivo do PDP. 
 A gestão de projetos é amplamente difundida na literatura, e Filomena (2004) afirma que 
a obra com o maior respaldo tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial é o PMBOK. 
O PMBOK (2004) traz nove áreas particulares do conhecimento para o efetivo gerenciamento do 
projeto e o gerenciamento de custos é uma área particular. 
 O gerenciamento de custos do projeto é decomposto em três processos (PMBOK, 2004): 
(1) Estimativa de Custos; (2) Orçamentação; e (3) Controle de Custos. O processo de Estimativa 
de Custos é responsável por desenvolver uma estimativa dos custos dos recursos necessários a 
fim de conduzir o projeto ao seu término. O guia descreve o processo de Orçamentação como 
sendo responsável por alocar os custos estimados às atividades ou aos pacotes de trabalho para 
estabelecer uma linha base de custos. Por fim, o processo de Controle de Custos é responsável 
pelo controle dos fatores que criam as variações de custos e controle das mudanças no orçamento 
do projeto.  
 Vargas (2005) lembra que o gerenciamento de custos no projeto de DP tem o objetivo de 
garantir que o capital disponível será suficiente para realizar todas as atividades de 
desenvolvimento. Essa afirmação comunga das mesmas aspirações do PMBOK (2004) que tem o 
objetivo de controlar os dispêndios que estão diretamente ligados ao DP. 

80% a 
90%

Desenvolvimento Produção 

Custo 
Incorrido 

Custo 
Comprometido 

Tempo 

Custo

80% a 
90%

Desenvolvimento Produção 

Custo 
Incorrido 

Custo 
Comprometido 

Tempo 

Custo

80% a 
90%

Desenvolvimento Produção 

Custo 
Incorrido 

Custo 
Comprometido 

Tempo 

Custo

Margem para a redução 
dos custos na produção 



 Q�Q"R�S>SUTWV�X�Y�V[Z]\�Y�V:^�X�S_Y`V[^�acb�ded:f]g`dWfih`%�j�k %lb]dem�j�n`b]o`p�%�n
q'rtstrvu w,x y�z;{tr�|�}P~/r�y��;u };�;{)�I�v};�){)|��;x �I� };w;}��v};�;u_r�x sN�Krvwtu yt�v�v};�;�,u }P�>r��J}"r��v{;�J��r�s���y��)x � x �,yI�)r

Foz do Iguaçu, PR, Brasil,  09 a 11 de outubro de 2007 
 
 
 

 

 
 

4 

 No entanto, Vargas (2005) afirma que o gerenciamento de custos não pode considerar 
somente os custos incorridos diretamente no DP. Deve considerar toda a estrutura disposta no 
desenvolvimento do produto, o capital investido e a recompensa financeira esperada do projeto. 
 As maiores causas de falhas do processo de gerenciamento de custos em DP são 
freqüentemente atribuídas a elementos externos ao processo. Vargas (2005) lembra que a falha 
pode ocorrer pela (1) interpretação errada dos dados; (2) omissão na definição do escopo do 
projeto; (3) cronograma pobremente definido ou excessivamente otimista; (4) falha na avaliação 
dos riscos; (5) estrutura analítica do projeto (EAP) mal definida; (6) parâmetros de qualidade mal 
definidos; e (7) fracasso na estimativa dos custos indiretos e administrativos do projeto de DP. 

Além das falhas externas ao processo, muitos complicadores influenciam negativamente 
na gestão de custos do projeto de DP. O próprio ambiente de desenvolvimento de produtos é 
favorável à ocorrência destas falhas. O DP tem caráter multifuncional, é constituído de atividades 
multidisciplinares que dependem do envolvimento de pessoas de vários setores, da colaboração 
dos clientes e dos fornecedores. Ainda, a natureza do produto demanda diferentemente atividades 
de projeto de DP. A classificação quanto ao grau de inovação do produto (PAHL e BEITZ, 2005) 
fornece a noção que quanto mais inovadores os produtos mais esses necessitam de atividades de 
projeto. 
 Essas características potencializam a dificuldade de gerir as atividades de DP, 
principalmente por que a visão de controle de gastos impede que a empresa reconheça onde os 
recursos são consumidos. 
 Estas falhas são agravadas porque os custos indiretos de fabricação e de tecnologia 
tornaram-se expressivos no perfil de custos da empresa moderna gerando grande parte dos 
problemas da gestão de custos (POMPERMAYER, 1999). As áreas de apoio incharam 
adquirindo peso considerável nos custos de desenvolvimento 
 A visão monetária dos sistemas de custos, a evolução do perfil de custos 
(POMPERMAYER, 1999), as características do ambiente de projeto (ROMANO, 2003), a 
utilização não regular da estrutura da empresa pelo projeto de DP (PAHL e BEITZ, 2005) 
mostram as dificuldades que os gerentes de projetos tem de gerenciar os custos dos projetos e 
utilizar a informação de custo de modo favorável à empresa.  

3. Métodos de Gerenciamento de Custos 

 Os métodos de custeio são a parte operacional do sistema de custeio, ou seja, como os 
dados são processados para fornecer a informação de custos (BORNIA, 2002). Os métodos de 
custeio são responsáveis por alocarem os custos indiretos aos produtos, uma vez que os custos 
diretos são facilmente alocados. Os métodos podem ser classificados por métodos tradicionais e 
métodos modernos.  

3.1 Métodos Tradicionais de Custeio 

 Os métodos tradicionais de custeio foram concebidos para a produção em massa onde a 
variabilidade da produção não impactava no sistema de custeio utilizado neste tipo de produção. 
Assim, a determinação dos custos dos produtos era competência dos contadores que utilizavam a 
informação do sistema contábil. O problema destes métodos é que utilizam o sistema contábil e 
isso impede de demonstrar como a empresa se esforça para produzir o produto. 

3.1.1 Custo-Padrão 
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 O custo-padrão é utilizado no suporte ao controle e ao acompanhamento da produção, a 
medição de custos fica em segundo plano (KRAEMER, 1995). O objetivo do custo-padrão é de 
estipular uma base para comparar os custos realmente incorridos com os custos que deveriam ser 
incorridos. 
 Através da comparação entre o padrão e o real é analisada a fim de levantar as causas que 
levaram aos desvios (BORNIA, 2002). O cálculo dos custos reais é realizado pela fixação de 
padrões de consumo (quantidade de matéria-prima) por um padrão monetário (valor unitário da 
matéria-prima). 
 A análise de custos pelo custo-padrão é eficiente para o controle de matérias-prima 
consumidas no produto, pois é sensível a sua variação, mas é ineficiente no controle dos custos 
indiretos, pois tem dificuldades de estipular um padrão de comportamento para esses custos. Por 
tanto, não se pode concluir se os gastos incorridos no período foram bem ou mal consumidos 
pelas áreas de apoio e nem aferir onde ocorre ineficiência no processo. 

3.1.2 Centro de Custos 

 O método de centro de custos realiza o custeio dos produtos através da separação da 
empresa em centros homogêneos (BORNIA, 2002). O método foi desenvolvido para tentar 
solucionar a questão da heterogeneidade da produção, pois busca alocar os custos de 
transformação nos centro de custos através de bases de rateios que retratam o consumo de itens 
de custo nestes centros. Em seguida os custos são distribuídos aos produtos através de unidades 
de trabalhos desenvolvidas nos centros. 
 Bornia (2002) classifica os centro de custos como diretos e indiretos. O autor afirma que 
os centros diretos são aqueles que trabalham diretamente com os produtos, e os indiretos são 
aqueles que prestam apoio aos centros diretos e serviços para a empresa em geral. 
 O método centro de custos visa alocar os custos dos centros de custos indiretos aos 
produtos, sendo necessário primeiramente, distribuí-los aos centros diretos, pois os custos destes 
centros são fáceis de serem alocados nos produtos. Esse desdobramento é realizado por meio de 
bases de rateio que tentam refletir o consumo de um item de custo dentro do centro de custo. 

3.2 Métodos Modernos de Gestão de Custos 

 Os métodos modernos têm o objetivo tratar os custos dos produtos alocando os gastos por 
meio de relações que demonstram como os processos utilizam recursos para materializar o 
produto. Essas relações são encontradas pela quebra dos processos em nível de atividades ou 
postos operativos. 

3.2.1 ABC (Active-Based Costing) - Custeio por  Atividade 

 O custeio por atividade tem a pretensão de levantar os custos das várias atividades da 
empresa e entender seu comportamento, encontrando bases que representem as relações entre os 
produtos e as atividades (BORNIA, 2002). O objetivo do ABC é tornar o cálculo dos custos dos 
produtos mais acurado, pois deixa de alocar os custos indiretos fixos aos produtos por bases de 
rateio arbitrárias que distorcem os custos dos produtos. 
 O ABC foca nos custos indiretos, superando as deficiências dos sistemas de custo 
tradicionais aproximando as informações da produção com o sistema contábil (PARK e 
SIMPSON, 2005). Bornia (2002) explica que a lógica do funcionamento do ABC é que os 
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produtos utilizam atividades que consomem recursos, então os custos são distribuídos pelas 
atividades que por sua vez são relacionados aos produtos.  
 O ABC é indicado para áreas de apoio, pois permite visualizar o impacto destas atividades 
nos preços dos produtos (BORNIA, 2002). Desta forma o ABC apóia e subsidia o gerenciamento 
dos processos empresariais. 

3.2.2 Unidade de Esforço de Produção (UEP) 

 O método da unidade de esforço de produção é baseado no esforço que a empresa 
despende para transformar matéria-prima em produto acabado (BORNIA, 2002).A UEP é a 
simplificação do cálculo da produção por meio da determinação de uma unidade de medida 
comum a todos os produtos e processos da empresa. Essa unidade representa o trabalho realizado 
para a execução ou necessário para a fabricação dos produtos em cada posto operativo (PO).  
 A lógica de funcionamento do método é que cada PO realiza um esforço de produção, 
conhecido como potencial produtivo. Esse potencial é a capacidade de produção por unidade de 
tempo (UEP/h) (BORNIA, 2002). A partir do conhecimento do potencial produtivo de cada PO, 
as operações que constituem os POs podem ser unificadas (FILOMENA, 2004) conseguindo 
desta maneira levantar os custos de produção numa abordagem bottom-up. 

3.3 Comentár ios sobre os Métodos de Custeio 

 Os métodos tradicionais de custeio não levam em consideração a variabilidade da 
produção e tão pouco o impacto dos custos indiretos no preço dos produtos finais oferecidos pela 
empresa. Essa deficiência mascara a alocação dos custos de desenvolvimento, pois desdobram os 
gastos até os produtos por bases de rateio arbitrarias que beneficiam os produtos que utilizam 
muito a estrutura da empresa e prejudica os que utilizam pouco. 
 Os métodos modernos têm o objetivo de distribuir os custos incorridos aos produtos da 
melhor maneira possível. Esses métodos tratam os custos dos produtos encontrando as relações 
de como os processos utilizam recursos para materializar o produto. Essas relações são 
encontradas pela quebra dos processos em nível de atividades ou postos operativos. 
 O entendimento do processo é o diferencial dos métodos modernos, pois a análise das 
atividades e/ou dos esforços produtivos permite averiguar o consumo dos recursos, perceber os 
benefícios dos produtos, agir no sentido de reduzir despesas e promover a melhoria contínua do 
processo.  
 A Figura 2 traz uma comparação dos métodos de custeio em relação aos tipos de custos. O 
custo-padrão trata especificamente da matéria-prima, pois estabelece padrões de consumo que 
sensibilizam o método às variações das matérias-prima consumidas. O Centro de Custo trata dos 
custos de transformação utilizando bases de rateio para distribuir os custos dos centros de custos 
indiretos nos centros diretos, uma vez que esses são facilmente alocados aos produtos. 

Métodos de Custeio Matéia-Prima
Mão de Obra 

Direta
Custos Indiretos 
de Fabricação

Observação

1. Custo-Padrão Sim Não Não Somente matéria-prima
2. Centro de Custos Não Sim Sim Custos de tranformação
3. ABC Não Sim Sim Custos de overhead
4. UEP Não Sim Sim Custos de tranformação  

Figura 2: Objetivos dos métodos de custeio 
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 O ABC quebra a empresa em processos e não em centro de custos. Desta maneira o 
método consegue tratar os custos indiretos como se fossem diretos, pois encontra bases que 
represente a relação entre produtos e atividades e a análise das atividades permite entender o 
consumo. Assim o ABC consegue distribuir de uma maneira justa os custos das áreas de apoio 
aos produtos. 
 Já a UEP quebra a empresa em postos operativos. Desta forma o esforço para se produzir 
o produto é levantado através de uma medida única, que representa a quantidade de esforço 
absorvido pelo produto em cada posto operativo. Portanto, a UEP trata dos custos de 
transformação alocando-os aos produtos, sendo eficiente nas áreas industriais. 

4. Aplicações dos Métodos de Gestão de Custos no DP 

 Filomena (2004) lembra que ao analisar os métodos de custeio, compreende-se que estes 
estão consolidados nas áreas produtivas e administrativas, porém existe um número pequeno de 
estudos que os relacionam ao DP. 
 O esforço para trabalhar os custos do desenvolvimento de produtos assume diferentes 
formas. Muitos autores apresentam formas alternativas de levantar a informação de custos no DP. 
Ou-Yang e Lin (1997) citam que assim como o projeto para a manufatura (DFM) e o projeto para 
montagem (DFA), o projeto para o custo (DFC) foi considerado em muitas pesquisas. O DFC 
utiliza os preceitos da engenharia simultânea para levantar a informação de custos da produção de 
partes do produto ainda no seu desenvolvimento, desta forma os projetistas têm a capacidade 
optar pela parte com menor custo de produção influenciando no custo do produto (OU-YANG e 
LIN, 1997). 
 Para poderem realizar a opção das partes que apresenta o menor custo de produção, Ou-
Yang e Lin (1997) analisaram características como a complexidade geométrica da forma e os 
requisitos para o tratamento da superfície do componente. Assim, os autores utilizam o custeio 
por característica (featuring-base design) para alocar os custos destas características nos 
componentes, subsidiando a tomada de decisão pelo componente com menor custo de fabricação. 
 Sandebreg et al., (2005) consideram importante para o sucesso do produto a empresa 
conhecer o custo do ciclo de vida (LCC – life-cicle cost) do produto durante o desenvolvimento. 
Os autores proporam um modelo que utiliza informações de projeto e de produção dos produtos 
para simular atividades de produção e pós-produção ainda na fase de desenvolvimento do 
conceito de componentes de turbina de avião. Assim os engenheiros podem mudar o projeto, 
avaliar diretamente o custo do ciclo-de-vida e como as possíveis mudanças impactam nas 
interfaces dos outros componentes da turbina do avião. 
 Raz e Elnathan (1999) reconhecerem que o PDP é um conjunto de atividades, assim 
proporam um modelo genérico do ABC para alocar custos de áreas de apoio especificamente para 
projeto. Os autores discutem os benefícios do custeio por atividade e apresentam direcionadores 
de custos para atividades típicas de projeto. Os autores mostram em um estudo de caso o custeio 
das principais atividades de projeto de um computador pessoal.  
 Tornberg et al. (2002) investigaram a possibilidade de utilizar o ABC como uma 
ferramenta efetiva para avaliar as diferentes perspectivas do projeto. Os autores utilizaram o ABC 
para identificar e custear as atividades de projeto, adquirindo as informações de custos do sistema 
contábil da empresa. Com isso a contabilidade adquiriu um novo papel na empresa, subsidiando o 
trabalho de DP (TORNBERG, et al.,2002) . 
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 Outro exemplo da utilização do ABC no auxilio à identificação e distribuição dos custos 
aos produtos é mostrado por Park e Simpson (2005). Os autores introduzem o ABC para custear 
os custos indiretos de uma família de produtos que constituem uma mesma plataforma. A 
estrutura do ABC é utilizada para mapear os custos das atividades que constituem partes da 
família de produtos.  
 Kraemer (1995) percebeu que nenhum método de custeio por si só pode atender às 
necessidades de informação das empresas impostas pelo ambiente competitivo. Os métodos, 
segundo a autora, devem ser combinados para fornecer informações que consideram todos os 
custos relevantes aos sistemas produtivos. 
 Desta forma, Kraemer (1995) afirma que o sistema de custos da empresa moderna deve 
abordar convenientemente o valor dos custos dos materiais (custo-padrão), os custos de 
transformação (UEP) e as despesas das atividades que não agregam valor (ABC).  
 Filomena (2004) adotou a proposta de Kraemer (1995) e a adaptou para o 
desenvolvimento de produto. Além dos métodos sensíveis aos custos dos materiais, áreas de 
apoio e industriais, Filomena (2004) propôs a adoção do gerenciamento dos custos durante o 
desenvolvimento pelo custo-alvo. A inovação proposta por Filomena (2004) foi de custear partes 
dos produtos pelas suas características e relacioná-las aos métodos de custeio. O autor aplicou 
metodologia no desenvolvimento de assentos de veículos de transporte. 

5. Conclusão 

 Dada as características competitivas que as empresas estão inseridas, os gerentes de 
projetos de DP necessitam de informações acuradas dos custos de desenvolvimento e de 
produção dos produtos para tomar as decisões mais acertadas (TORNBERG et al., 2002). Mas 
para os autores esta realidade não ocorre no dia–a-dia das empresas, as informações de custos são 
raramente disponibilizadas para os designers e engenheiros de desenvolvimento de produtos de 
uma forma usual.  
 Isso ocorre devido à vocação dos sistemas de custeio para o controle dos gastos e ainda às 
próprias características do ambiente de projeto dificultam gestão de custos em projetos. Mas, 
devido a importância desta informação, as empresas necessitam instaurar sistemas que realizem a 
distribuição dos custos da melhor maneira possível aos produtos. 
 Para tanto, o ambiente de projeto deve ser amparado por um sistema de custeio que realize 
a gestão de custos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto (RAZ e ELNATHAN, 1999). O 
sistema deve refletir como o projeto utiliza a estrutura da empresa e deve ser capaz de tratar os 
custos diretos, matéria-prima, indiretos fixos e de produção na fase de desenvolvimento do 
produto. 
 Os métodos tradicionais não são mais efetivos nesta tarefa. Os custos indiretos se 
tornaram pesados e a maneira como esses sistemas rateiam as despesas distorcem os custos dos 
produtos e não explicitam como os processos utilizam a estrutura das empresas. Metodologias já 
consolidadas tratam esses custos de uma forma efetiva. Utilizam medidas que representam com 
as atividades ou postos operativos são solicitados para oferecer os produtos no mercado. 
 Essas características dos métodos modernos aproximam a engenharia do sistema contábil. 
A gestão de projetos de DP, assim como a empresa de uma maneira geral, se beneficia com essa 
união, pois as informações técnicas das atividades de DP e dos gastos permitem alocar os custos 
de DP e de produção aos produtos mais acuradamente e ainda oferecem uma análise objetiva dos 
processos produtivos para melhoria.  
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 A melhor alternativa para tratar custos é a utilização de métodos combinados 
(KRAEMER, 1995), sendo possível gerenciar diversos tipos de custos em uma estrutura 
integrada. Os modelos combinados possibilitam o controle dos custos diretos , indiretos e de 
materiais. Permite também melhorar as informações econômicas apresentadas à equipe de 
projeto, auxiliando no gerenciamento do projeto (FILOMENA, 2004), na escolha da concepção 
(OU-YANG e LIN, 1997) e na melhoria contínua do processo (BORNIA, 2002). 
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