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1. A GUÍSA DE INTRODUÇAO

Em trabalhos anteriores5,6, afirmamos que existem cinco versões para explicar as origens do 

desenvolvimento do Custeamento Baseado em Atividades (ABC): 

a).- Os trabalhos de Alexander Hamilton Church, desenvolvidos nas primeiras 

décadas deste século, e que agora estão sendo redescobertos pelos criadores e divulgadores 

do Sistema de Custeamento Baseado em Atividades; 

b).- O "Platzkosten", proposto por Konrad Mellerowicz na década de 1950; 

c).- Os métodos de custeamento baseados em grafos sagitais, criados com base nos 

sistemas e algorítmos PERT e CPM, desenvolvidos a partir de 1966; 

d).- O método de custeamento apresentado por George J. Staubus em seu livro 

"Activity Costing and Input-OutputAccounting", em 1971: E, 

e).- O "Transaction Based Costing" (TBC), proposto por Jeffrey G. Miller e 

Thomas E. Vollmann em 1985 e posteriormente divulgado por H. Thomas Johnson e Robin 

Cooper, já sob a denominação de Custeamento Baseado em Atividades. 

Ao que parece, a divulgaçao das idéias e teorias de Mellerowicz ficaram limitadas 

aos países germanófonos. Quanto aos países latinos e com provável exceçao à Espanha, o 

"Platzkosten"  é o menos conhecido dentre os precursores do Custeamento Baseado em 

Atividades. 

Entretanto, este olvido não se justifica, pois conforme demonstraremos a seguir, 

Konrad Mellerowicz desenvolveu procedimentos de custeamento que somente seriam 

incorporados aos Custeamento Baseado em Atividades por Turney&Stratton25 quase meio 

século depois. 

2. O AMBIENTE DE CRIAÇAO DO "PLATZKOSTEN" 

A produção literária de Konrad Mellerowicz foi dada à publicaçao entre 1950 e 

1963. Na Bélgica, durante esse período, a técnica de custeamento mais utilizado era o 

Método das Contas Refletidas, enquanto na França e países do centro e norte da Europa a 

Contabilidade de Custos gravitaba em torno do Método das Seçoes Homogêneas. Na 

Alemanha, a referida técnica se utilizava do Mapa de Localizaçao de Custos (BAB ou 

MLC). A transição do Método das Seções Homogêneas para o Platzkosten, e deste para a 

técnica do Custeamento Baseado em Atividades proposta por Turney & Stratton25 passa por 

quatro fases, que demonstraremos a seguir. 



- 3 / 15 - 

2.1 - O MÉTODO DAS SEÇÕES HOMOGENEAS 

Tanto o Método das Contas Refletidas como o Método das Seções Homogeneas 

sao sistemas de custeamento trifásicos, que seguem procedimentos operativos semelhantes: 

1°) - Contabilização dos custos planejados ou incorridos por espécie (tipos de 

custos), objetivando analisar qual a natureza dos gastos efetuados; 

2°).- Distribuição dos custos entre os lugares onde ocorreram (centros de custos), 

visualizando desta forma em que setor da empresa - e sob a supervisão ou responsabilidade 

de quem - eles ocorreram; e, 

3°).- Apropriação dos custos atribuidos aos diferentes centros de custos entre os 

produtos e serviços que se utilizaram dos referidos lugares, e de forma proporcional ao grau 

de utilização, aos Portadores ou Objetivos de Custos (produtos fabricados e/ou serviços 

prestados aos cllentes). 

Na prática, é mais conveniente atribuir alguns tipos de custos singulares (por 

exemplo; matérias primas) diretamente ao Portador Final. 

Con respeito à segunda fase (distribuição dos custos entre os vários centros de 

custos), é técnica consagrada se considerarem três categorias básicas de Centros de Custos: 

A).- Os CENTROS DE CUSTOS PRINCIPAIS (ou de Produção), que são os 

centros de custos onde as matérias primas sofrem uma determinada operação que Ihes 

modifica uma ou mais propriedades fisicas e/ou quimicas, objetivando a obtenção do 

produto final desejado (em se tratando de indústrias de transformação), ou nos quais o 

cliente recebe atendimento direto (no caso das empresas comerciais e de prestação de 

serviços); 

B).- Os CENTROS DE CUSTOSAUXILIARES (ou Centros de Apoio), que são

aqueles centrosde custos cuja finalidade, dentro do processo operativo, é auxiliar o 

funcionamento de outros centros de custos, ou ainda, a de prestar serviços para toda a 

empresa; e, 

C).- Os CENTROS DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS, que são os centros de 

custos onde se realizam os trabalhos de supervisão, controle e informação.

Nos Centros de Custos Principais é sempre possivel se estabelecer uma relação

clara e lógica entre o custo total incorrido e a produção de cada periodo de cálculo, através

de uma unidade fisica de medida (Unidade de Obra) que expresse o esforço despendido 

pelo centro de custos sob análise para cada um dos diferentes tipos de produto ou serviço

(por exemplo; Horas-Homem-Produtivas, Horas-Máquina, Coeficiente de Custo Normal, 
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etc.) e, desta forma, distribuir racionalmente o custo total final do centro entre os Portadores 

e/ou Objetivos de Custos que dele se utilizaram. 

Como não é possivel estabelecer uma Unidade de Obra para um Centro de Custos 

Auxiliar (ou deApoio), eles tem seu custo distribuido aos setores que solicitaram ou 

utilizaram seus serviços através de rateios, recebendo cada um deles uma carga 

proporcional ao trabalho utilizado ou requisitado. As cargas de rateio passam a compor o 

custo final dos Centros Principais e, quando da imputação do custo destes últimos aos 

Portadores de Custos são, consequentemente, atribuidos aos bens fabricados e aos serviços 

prestados, como parcela dos Custos de Conversão, dada a circunstancia que tais setores não

estão ligados diretamente à produção.

Os Centros Administrativos também recebem cargas de rateio. Em termos da 

Teoria Geral de Custos, a principal diferença entre os Centros de Custos Administrativos e 

os Centros de Custos Principais reside no fato que os gastos neles consignados são levados 

diretamente ao resultado do periodo ou exercicio de competência, enquanto que os custos 

registrados nos Centros Principais (e constituindo os Custos de Transformação ou de 

Conversão, em se tratando de empresas industriais, ou os Custos de Prestação, no caso das 

empresas prestadoras de serviços), passam a compor o Custo de Produção, sendo a seguir 

ativados, quando sso registrados como valor dos Estoques de Produtos (ou Serviços) 

Prontos e/ou em Fase de Elaboração.

2.2 - O MÉTODO DOS "PLATZKOSTEN" 

Com respeito aos procedimentos de custeamento adotados nos Método das Contas 

Refletidas e das Seções Homogêneas, e para os objetivos deste trabalho, a mais importante 

observação a ser feita é que em cada Centro Principal deverá existir um, e apenas um, tipo 

de Unidade de Obra (UO). 

Mellerowicz14 rompeu esta norma, ao propor a substituição da Unidade de Obra 

(UO) pelos "platzkosten", e propondo que um Centro Principal poderá ter mais de um 

critério para a imputação de seus custos entre os Portadores Finais. 

Para Gotzinger & Michael7, o Método dos "Plakkosten" constitui um refinamento 

da técnica de imputação dos custos indiretos atribuidos a um Centro Principal aos 

Portadores Finais, sendo especialmente indicado quando a composição dos custos setoriais 

não for homogênea24. A estrutura de custos de um Centro Principal costuma se apresentar 

altamente heterogênea e de dificil explicação por um único tipo de Unidade de Obra (UO), 

quando: 
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1°).- Executa simultaneamente trabalhos muito diferentes; 

2°).-As diferentes operações nela desenvolvidas ocupam de forma sensivelmente 

diferenciada o trabalho humano e as máquinas ou equipamentos. 

No Método dos Platzkosten, quando ocorre a heterogeneldade na formação dos 

custos de um Centro Principal, o problema é solucionado através da utilização de várias e 

diferentes Unidades de Obra. Não se notam outras diferenças em relação ao Método das 

Seções Homogêneas mais tradicional. 

3- EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS DE CUSTEAMENTO BASEADO EM 

ATIVIDADES 

As pesquisas de Alexander Hamilton Church não chegaram a receber aplicações 

práticas, e os métodos de custeamento baseados em grafos sagitais e a proposta de 

Staubus23 não chegaram a influir significativamente nas técnicas posteriormente 

desenvolvidas por Cooper4, Johnson & Kaplan8 e Miller & Volimann17. Até onde o 

Autor conseguiu pesquisar, e conforme demonstrará a seguir, a estrutura original do 

Custeamento Baseado em Atividades que começou a ser divulgado a partir de 1982 foi 

lançado precocemente, sem embasamento teórico adequado e uma estrutura conceptual 

satisfatória. 

3.1 - O CUSTEAMENTO BASEADO NAS TRANSAÇÕES

Não existem dúvidas que o fato alavancador da grande divulgação do Custeamento 

Baseado em Atividades (ABC), em sua forma atual, foi o livro de Johnson & Kaplan8 e

uma série de artigos posteriores, assinados por Kaplan9 e Cooper4.

Note-se, entretanto, que em "Relevance Lost: - Rise and Fall of the Managerial 

Accounting", não se faziam citações ao Custeamento Baseado em Atividades, e sim ao 

Custeamento Baseado em Transações. Este fato está muito bem observado no trabalho de 

Staubus24 que, com base em tal fato, não abre mão da paternidade do Custeamento 

Baseado em Atividades23.

Consequentemente, assumimos que, antes da técnica atualmente conhecida por 

Custeamento baseado em Atividades (ABC), Miller & Volimann17 sugeriram uma nova 

técnica de custeamento, cujos procedimentos impressionaram a Johnson & Kaplan8. Não

está bem explicado como e porque a proposta de Miller & Volimann foi abandonada e/ou 

passou a ser designada por Custeamento Baseado em Atividades. 

De qualquer forma, o que nos interessa analisar, sobre este ponto, é que os 

primeiros enfoques do Custeamento Baseado em Atividades, sugeridos por Kaplan & 
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Cooper eram claramente baseados na proposta de Miller & Volimann, especialmente no 

que se refere aos procedimentos operativos. Os custos eram imputados às transações (ou 

atividades), e a seguir o custo das transações (ou atividades) eram distribuidos entre os 

produtos e serviços que delas se utilizavam. Tanto o Custeamento Baseado em Transações 

(TBC) como o primitivo ABC eram, portanto, métodos de custeamento bifásicos. 

3.2- O ENFOQUE FRANCÊS DO CUSTEAMENTO BASEADO EM 
ATIVIDADES

Concordamos plenamente com Kingcott'° e Koehler", quando afirmam que a 

versão original do Custeamento Baseado em Atividades, tal como proposta por Kaplan & 

Cooper, era confusa e estava baseada em uma teoria de custeamento (o custeio por 

absorção) reconhecidamente inadequada para fins gerenciais. Entretanto, e graças sobretudo 

a uma bem orquestrada campanha publicitária, a proposta recebeu divulgação, e conseguiu 

ser aceita até mesmo em vários paises surgidos do esfacelamento da União das Republicas 

Socialistas Soviéticas. 

Mesmo assim, alguns paises altamente industrializados relutaram em aceitar o 

sistema bifásico do Custeamento Baseado em Atividades. Esta situação ocorreu 

principalmente na Alemanha, França e Holanda e se explicava, em grande parte, pela 

sistemática de cálculo de custos adotada pela maior parte das empresas daqueles 

paises2,5,16,19.

Isto incentivou pesquisadores franceses a tentar conciliar a tradicional técnica do 

Método das Seções Homogêneas com o Custeamento Baseado em Atividades. Depois de 

observar que a leitura dos textos norte-americanos o autorizava a imaginar que os 

pesquisadores do outro lado do Atiantico acabavam de descobrir, com cinqüenta anos de 

atraso, um sistema de custeamento integral satisfatório, Mevellec15,16 afirmou que a noção

de atividade já estava presente, desde as origens, no Método das Seções Homogêneas, e 

demonstrou como se poderia utilizar a maior parte dos registros e dados contábeis 

existentes em um sistema de custeamento tradicional e adapta-lo para os procedimentos do 

Sistema de Custeamento Baseado em Atividades. 

Na proposta de Mevellec, os processamentos necessários para a elaboração da 

versão francesa do Custeamento Baseado em Atividades devem ser desdobradas em cinco 

fases (ou tabulações): 

1°).- A computação dos custos por espécie (tipos de custos); 

2°).- A imputação dos custos aos Centros de Responsabilidade  

3°).- O cálculo do custo unitário de cada tipo de atividade; 
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4°).- A determinação dos Centros de Reagrupamento; e, 

5°).- O cálculo do custo dos indutores, para composição do custo final dos 

portadores e/ou objetivos do custeamento. 

O Autor teve oportunidade de participar da implantação de um sistema de 

custeamento seguindo o enfoque francês6, e constatou que, para o caso específico em que 

foi aplicado, ele apresenta diversas vantagens, tanto em relação ao Método das Seções 

Homogêneas quanto ao Sistema de Custeamento Baseado em Atividades bifásico. 

Entretanto, o fato de ignorar a tradicional separação dos centros de custos (Apoio, 

Principais e Administrativos) e considerar todos os lugares de custos (Centros de 

Responsabilidade e Centros de Regrupamento) de modo uniforme, constitui um entrave 

para sua utilização em empresas que devem utilizar as informações geradas pelo sistema de 

custeamento para avaliação de estoques de produtos prontos e/ou semi-elaborados com 

valor elevado. 

3.3 - A PROPOSTA DE TURNEY & STRATTON 

Um sistema de apuração e análise de custos (SAAC) deve, entre outros 

finalidades, fornecer dados para avaliação das existências de produtos prontos e 

semi-elaborados. Sob este aspecto, o enfoque francês do ABC, ao tratar todos os centros de 

custos por igual, em nada contribui para resolver o problema da avaliação de estoques, pois 

como demonstramos em trabalho anterior, antecipará a formação do lucro tributável5.

Aliás, a falta de preocupação dos idealizadores do novo método para com o 

custeamento continuo e avaliação de existências tem sido o alvo preferido dos criticos do 

Custeamento Baseado em Atividades (ABC). Para Koehler", o Custeamento Baseado em 

Atividades (na forma desenvolvida por Cooper, Johnson e Kaplan) é excelente para 

orçamentação e planejamento, mas deve ser complementado com o custeio direto e 

sistemas de custos padrão, quando se pretender avaliar e analisar decisões rotineiras. 

A proposta de Turney & Stratton25, reconhecendo dois tipos de atividades, se 

apresenta muito interessante e operacional, e poderá auxiliar a superar tal problema. 

Conforme se vê na ilustração 1, eles reconhecem dois tipos de centros de custos; de apoio e 

de produção. Seguindo a tradição anglo-americana, os centros de custos administrativos 

deixam de ser considerados, e os gastos neles incorridos serão tratados como "custos 

centrais". 

Em qualquer destes dois tipos de centros de custos, diversas microatividades 

podem ser posteriormente grupadas, formando uma macro-atividade. Consequentemente, 

as atividades ocorridas nos centros de apoio poderão ser imputadas às atividades 
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diretamente relacionadas com a produção através de procedimentos equivalentes ao rateio 

dos centros de apoio, de forma semelhante ao que ocorre no Método das Seções 

Homogêneas. 

Ilustração 1 
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4 - COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS "ABC" E O 
"PLATZKOSTEN" 

Feita esta rápida regressão histórica, podemos agora confrontar os Métodos das 

Seções Homogêneas e do "Platzkosten" entre si e com as principais variantes do atual 

Custeamento Baseado em Atividades. 

Quando da criação e divulgação do Método das Seções Homogêneas, a Mão de 

Obra Direta representava, na maior parte dos casos, o custo mais relevante. 

E, nos poucos casos onde isto não acontecia, o somatório dos custos indiretos 

ocorridos em um centro de produção poderia ser expresso sob a forma de percentual 

(caeficiente de custo normal) em relação a um outro tipo de custo direto (matéria prima, 

consumo de energia elétrica, depreciação técnica considerada como custo variável, etc.), 

sem projuizo das caracteristicas de homogeneldade dos custos unitários. 

Com o final da lla Guerra Mundial (1939-1945), este ambiente de "chão de 

fábrica" logo começaria a modar, com a mão de obra direta sendo substituida cada vez mais 

pelo emprego de máquinas automatizadas e sofisticadas. Mellerowicz13, 14 parece ter sido o 

primeiro teórico a perceber que), em grande número de casos, não mais era possivel 

expressar, empregando apenas uma única Unidade de Obra (UO) o esforço de um centro de 

custos na obtenção dos diferentes tipos de produtos e/ou serviços, de forma homogênea e 

válida para todo e qualquer portador de custos. Ficavam em aberto duas alternativas: 

a).- Criar um grande número de centros de produção. Este caminho 

freqüentemente conduz, especialmente em empresas de pequeno ou médio porte e com 

produção diversificada, a demonstrações complexas de dificil leitura e interpretação, e para 

as quais nem sempre é possivel obter e tabular todos os dados necessários ao correto 

preenchimento; ou, 

b).- Centrolizar a empresa pelo critério da supervisão independente, subdividindo 

o custo final de cada centro de produção entre diversos grupamentos homogêneos de 

máquinas, equipamentos ou equipes de operadores (platzkosten), e a seguir elegendo para 

cada um deles uma especifica Unidade de Obra (UO). 

A proposta nada tinha de revolucionária, mas Ihe faltou a divulgação e apoio 

publicitário que receberiam, trinta anos mais tarde, as primeiras e incompletas versões do 

Custeamento Baseado em Atividades. 

Quando a bibliografia especializada foi invadida pela divulgação do Custeamento 

Baseado em Atividades (ABC) e do Custeamento com Enfoque nas Transações (TBC), seus 

divulgadores, sem nenhuma referência a Mellerowicz13, 14 e Staubus23 passaram a afirmar 
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que tais métodos eram as únicas formas de custeamento compativeis com novas filosofias 

(?) de gestão empresarial, tais como o Just-in-Time (JIT), o Total Quality Control (TQC), o 

Computer Aided Manutacturing (CAM), e outros semelhantes. Era a fase do Custeamento 

Baseado em Atividades bifásico, voltado basicamente para o planejamento estratégico. O 

resultado desfavorável mais visivel deste enfoque é um sistema inadequado para avaliação

de inventários e complementação das demonstrações contábeis. 

Aliás, o Autor já demonstrou, em trabalho anterior5, que os criadores do 

Custeamento Baseado em Atividades bifásico limitaram seus estudos apenas e tão somente 

à literatura anglo-americana, ignorando totalmente tudo que havia sido feio em outros 

paises. Tivessem uma cosmovisão da Contabilidade, e certamente teriam incorporado 

algumas idélas de Mellerowicz em sua criação.

Portanto, não deve surpreender que, em menos de uma década, o Custeamento 

Baseado em Atividades já tenha sofrido tantas transformações, e ainda esteja, na opinião do 

Autor, tão distante de conseguir o ordenamento teórico e operacional que os Métodos das 

Contas Refletidas e das Seções Homogêneas puderam ostentar desde o nascedouro. 
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Ilustração 2



- 12 / 15 - 

5 - NOTAS FINAIS E CONCLUSÕES

Na llustração 2, apresentamos uma comparação entre os Método das Seções 

Homogêneas, dos Platzkosten, e do Custeamento Baseado em Atividades seguindo o 

enfoque francês. Percebe-se que o Método dos Platzkosten permite obter o mesmo 

refinamento oferecido pelo Custeamento Baseado em Atividades bifásico, e de uma forma 

mais simples e operacional. 

O étimo "Platzkosten" nos afigura como um idiotismo intraduzivel. Uma possivel 

interpretação seria "posto de trabalho" ou "ponto de custos", mas nenhuma delas parece 

explicar exatamente o conceito proposto por Mellerowicz. Na prática, um "Platzkosten" 

eqüivale, grosso modo, a uma atividade. 

De todas as propostas sugeridas para explicar o surgimento das técnicas de 

custeamento baseadas nas atividades, a menos difundida e conhecida é o "Método dos 

Platzkosten" de Konrad Mellerowicz. Mas, como vimos, a proposta deste estudioso 

germanico, desenvolvida em 1950, nada fica a dever aos refinamentos que Turney & 
Stratton introduziram no Custeamento Baseado em Atividades, em 1986. 
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