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Resumo 
Analisar a Contabilidade de Custos e seu papel nos sistemas de custos como fonte 

de informação, integrando-se  ao processo decisório. Pretende mostrar  o tratamento dado 
aos Sistemas de Acumulação de Custos, e os Métodos de Custeio adotados nas empresas, 
utilizando a literatura específica da Contabilidade de Custos. Buscar e identificar o método 
de custeio que melhor contribua para o desempenho empresarial. Conclui que a 
contabilidade gerencial traduz a eficiência nos negócios e na tomada de decisões nos planos 
operacional, tático e estratégico  

Palavras-Chave: Custos, Custeio, Sistema de Informações, Lucro, Empresa, 
Gerência. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O novo contexto econômico mundial, em que o mercado se revela 

cada vez mais competitivo devido a globalização da economia, assim como 
da velocidade das inovações tecnológicas, tem exigido das empresas buscar 
garantir sua posição atual no mercado bem como a possibilidade de 
ampliação do mesmo, através do aperfeiçoamento tecnológico contínuo, que 
proporcione maior diversificação de produtos e processos de produção e 
respectiva qualificação. 

A manutenção de mercado e conquista de novos, têm impulsionado 
as empresas a direcionar seus esforços para obtenção de melhoria dos seus 
processos, a fim de elevar o máximo o nível de seus produto e serviços 
através de melhorias de produtividade e qualidade. 

 Neste sentido, a empresas estabelecem seus objetivos e procura 
atingi-los através das ações dos seus gestores que, orientados por 
informações precisas e oportunas a respeito dos ambiente interno e externo, 
definem políticas e estratégias para a organização.  

O sistema contábil integrado ao sistema global, mesmo 
reconhecendo-se não ser a única fonte destas informações, constitui-se um 
meio formal dos mais importantes na obtenção e processamento de dados, 
assim como das informações deles decorrentes, por reunir técnicas, métodos 
e procedimentos que conferem elevado grau de confiabilidade, assim como 
poder de comunicação no ambiente dos negócios.  

A mensuração dos custos, tem sido objeto de muitos estudos e 
avanços acadêmicos recentes, em busca de uma forma adequada de 
apropriação, de modo a espelhar os resultados e característica do ambiente 
de transações que a empresa atua ou seja, encontrar o sistema de custeio que 
contribua para obtenção do melhor desempenho gerencial.  

E, neste sentido, a literatura de custos tem apresentado estudos de 
diversos autores na tentativa de identificar e equacionar o sistema  de 
custeio  mais apropriado a cada finalidade e melhor desempenho  gerencial. 

O principal objetivo neste trabalho é  analisar e refletir a extensão 
em que os sistemas de custeios adotados pelas empresas, observando as 
dificuldades encontradas na contabilidade de custos, em que a compreensão 
do real significado de cada custo exige que seja considerados as formas que 
se relaciona com os demais. Entretanto deve-se alertar, para as suas 
imperfeições de origem, as quais apresentam implicações diretas sobre as 
informações obtidas. Para isso, considera-se relevante analisar os 
pressupostos e a metodologia de cada sistema de custeio (absorção, direto e 
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ABC) e avalia-lo, refletindo-os e adequando-os o que melhor pode 
contribuir no ambiente atual de produção e gestão de custos, para análise de 
desempenho e avaliação de decisões.  

Para tanto, utilizamos a literatura específica da Contabilidade de 
Custos que trata dos Sistemas de Acumulação de Custos, e dos Métodos de 
Custeio, enfatizando-se a importância do nível de detalhamento das 
informações e evidenciado dos dados fornecidos pelo sistema. 

 
2 – Evolução da contabilidade de custos 
 
Na era Mercantilista, as práticas contábeis se restringiam à apuração 

do resultado da comercialização em determinado período, através da 
confrontação do valor das receitas com  o valor das mercadorias vendidas, 
obtido pela equação:  

  Estoque Inicial + Compras – Estoque Final = Mercadorias 
Vendidas    

Os estoques eram calculados pelo valor da compra sem qualquer 
outro encargo, tais  como: fretes, impostos, etc. e serviam para elaboração 
do que modernamente se chama de  balanço patrimonial. 

As primeiras manifestações da Contabilidade de Custos datam do 
Século XVIII em conseqüência da Revolução Industrial (século XVIII), 
quando surgiu a preocupação em determinar o montante de gastos 
incorridos para obtenção de produtos, no contexto de manufatura emergente 
que envolvia a transformação de bens – matéria prima – mediante a 
utilização do trabalho – mão de obra – com o emprego de máquinas, 
equipamentos , ferramentas e  assim,  poder avaliar os estoques gerados pela 
produção, atribuição a que ficou restrita por longo tempo. 

Para determinar o preço dos produtos fabricados, por exemplo, fazia-
se necessário saber o valor dos insumos utilizados na produção, para que se 
pudesse garantir a sua recuperação acrescida da remuneração do capital 
investido na forma de lucro. 

O valor dos fatores de produção utilizado para sua obtenção, 
passaram, a compor o custo dos produtos. O tratamento dispensado aos 
outros itens comuns à atividade comercial continuou ser o mesmo, 
considerando como despesa do período: despesas financeiras, despesas de 
vendas e despesas  administrativas. 

A necessidade  de avaliar estoques nas indústrias, da 
homogeneização, as informações para acionistas, instituições financeiras, 
investidores potenciais e  entidades fiscais, em virtude do crescimento da 
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quantidade de pessoas interessadas e envolvidas com a empresa que  
propiciada pela produção em escala industrial, criou-se os princípios básicos 
da C.  de Custos. 

A  partir da Primeira Guerra mundial, diante da competição e após o 
período de depressão, as informações da contabilidade de custos poderiam 
servir como controle dos próprios custos e das operações, passando a ser 
considerada como um instrumento da administração. 

O aperfeiçoamento dos modos de manufatura introduzido pela 
administração científica, modificou o ambiente fabril aumentando a escala e 
complexidade do processo de produção, requerendo da Contabilidade de 
Custos ampliar seus objetivos para agir como um instrumento da  
administração. 

Com a Segunda Guerra mundial desenvolveram-se novas técnicas de 
administração, e novos conhecimentos levaram à Contabilidade de Custos 
novos impulsos, aumentando sua área de influência. As informações de 
custos a partir daí, passam a oferecer elementos de apoio a administração 
em suas funções de planejamento e tomada de decisões, proporcionando 
ainda informações confiáveis para a projeção de resultados e estudos 
econômicos e análise do desempenho. 

 
2.1 - Objetivos da contabilidade de custos 

 
Na determinação da rentabilidade, considera o desempenho da 

empresa e de todos os seus componentes em todos os sentidos. No controle 
das  operações,  sua finalidade é no sentido de se minimizar os custos, 
comparando-os sempre entre os dados que foi orçado e os dados que 
realmente ocorreram e finalmente, baseado no controle e nas informações 
detecta-se possíveis erros e aplica-se ações corretivas, no sentido de melhor 
desempenho gerencial que atenda as suas funções de planejamento e tomada 
de decisão.  

Desse modo, a contabilidade de custos tem a responsabilidade de 
projetar, implantar, operar e manter seu sistema selecionando os métodos, as 
técnicas e procedimentos adequados as necessidades gerenciais, obtidas 
através de descrição das relações existentes entre recursos aplicados em 
atividades ou processos produtivos e os resultados obtidos em forma de 
produtos e serviços. 

 
2.2 -  Classificação dos Custos  
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“A Contabilidade de Custos olha os custos de maneira diferente para 
produzir Informações diferentes que atendam a necessidades gerenciais 
diferentes” Leone (1997:48), continuando, Leone afirma: “Olhar os custos 
de maneira diferente significa simplesmente que o contador de custos 
estabelece diferentes sistemas de custos e adota critérios diferentes de 
avaliação, calculo de alocação para fornecer Informações específicas 
exigidas por ambientes de produção e de administração em constante 
mutação”. 

HORNGREN (1982: 38)  seguindo a mesma linha de raciocínio de, 
Leone, afirma que “existem diferentes custos para diferentes finalidades”. E 
acrescenta que em geral, “ custo significa sacrifício ou renuncia, mas não 
existe classificação única e  “correta” dos custos que se apliquem a todas as 
situações e finalidades”. 

Para Leone (RBC 120, 1999:10) “os elementos não nascem 
definidos, vai depender do objeto que está sendo estudado. Ou seja, existem 
vários tipos de custos em função das necessidades gerenciais, o que 
significa dizer que devem ser desenvolvidos para usos específicos, tais 
como : planejamento, controle, tomada de decisão e outros. 
            Martins (1998: 53), classifica os custos quanto a sua relação com o 
produto feito e o volume da atividade:   

     1.  Os que dizem  respeito ao relacionamento entre os  custos e o  
produto feito em diretos e indiretos 

Neste contexto, a classificação dos gastos como Custos Indiretos é 
dada tanto àqueles que não possibilitam uma segura e objetiva identificação 
com o produto  como também àqueles que, mesmo integrando ao produto 
pelo pequeno valor que representam em relação ao custo total, não 
compensam a realização dos cálculos para considera-los como Custo Direto.  
                2. Leva em consideração a relação entre os custos e o volume de 
atividade numa unidade de tempo em fixos e variáveis. 

Deste modo, os Custos Fixos estão relacionados com os Custos 
Indiretos de Fabricação, por não guardarem proporção com as quantidades 
com os produtos fabricados, enquanto que os Custos Variáveis têm relação 
direta com os Custos Diretos de Fabricação. 

O processo de fabricação consiste na transformação de Matéria-
prima em outros produtos pelo uso da Mão-de-obra e outros custos de 
produção não identificado no produto são os chamados de custos indiretos. 
Necessita de critério de rateios 
 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 6 / 24 - 
 

3. Sistema de Contabilidade de Custos 
 

     A contabilidade e sistema de informações, teve suas primeiras 
manifestações na antigüidade, apresentando-se dentro de uma  abordagem 
sistêmica por natureza, a identificação, classificação e mensuração de 
conjunto de riquezas. 
 Com a divulgação dos métodos das partidas dobradas, tendo sua 
evolução como ciência; idealizado para o registro das operações contábeis, 
vem se desenvolvendo cada vez mais, não só para atender o usuário externo, 
mas também, as atividades internas das organizações que se desenvolvem 
em virtude da evolução tecnológica, apresentando-se como os  mais 
importantes sistemas de informações que existe. 
 Conforme Bio (1985:18) “considera-se sistema um conjunto de 
elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que 
interagem formando todo unitário e complexo”.  
          Para Oliveira (1991: 31) “sistema é um conjunto de partes 
interagentes interdependentes que, conjuntamente formam um todo unitário 
com determinado objetivo e efetuam determinada função.  
 Nakagawa (1985:21) afirma que “Em um sistema seus elementos ou 
partes interagem e se ajustam adequadamente. Assim, em um sistema em 
que as partes não estão estruturadas de forma adequada, não obstante o bom 
desempenho de qualquer de suas partes, o sistema como um todo não terá 
um desempenho eficaz, não atendendo a seu próprio objetivo”. 

      Baseado nestes conceitos pode-se concluir que sistema é um 
conjunto de elementos interdependentes ou um todo organizados composto 
de objetivos do sistema; entradas e saídas do sistema e administração ou 
controle e avaliação do sistema, para atingir um objetivo. 

      Os sistemas classificam-se em sistemas  fechados e abertos 
levando em conta sua relação com o ambiente.  

O sistema fechado, não há interação com o ambiente externo suas 
entidades e variáveis, como por exemplo: uma máquina,  um relógio, etc. 
enquanto que, o sistema aberto, caracterizam-se  com o ambiente externo, e 
está em constante interação e permanente relação de interdependência, com 
o meio ambiente. 

Conforme Bio (1993:19), “ os sistemas abertos envolvem a idéia de 
que determinados inputs são introduzidos no sistema e, processados geram 
certos output Com efeito, a empresa vale-se de recursos materiais, humanos 
e tecnológicos, de cujo processamento resulta bens ou serviços a serem 
fornecidos ao mercado”. 
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 Catelli (apud Padoveze: 30), classifica as pressões ambientais de que 
fala Bio de “ambiente remoto ou Ecossistema”que também denomina de 
variáveis, e ambiente próximo, que denomina de entidades. 

 
Figura 6. Empresa como um sistema aberto, na visão de BIO e 

Catelli (apud, Padoveze 1998:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desse modo,  podemos concluir: com o objetivo de atender as 
necessidades humanas a empresa relaciona-se com a sociedade, 
influenciando  pessoas, aumento nos padrões de vida e o desenvolvimento 
da sociedade. 
 Um sistema de informações precisa ser entendido como um 
subsistema da empresa, principalmente quando se procura atingir elevados 
padrões de eficiência e eficácia gerencial, dando-se ênfase à ação dos 
administradores na busca de resultados e preocupando-se com o ambiente 
externo, a nível de mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas . 

A empresa esta dividida em vários subsistemas que definem a 
missão da empresa, o modelo de gestão das decisões a serem tomadas, a 
estrutura administrativa , a parte social dos indivíduos que fazem parte da 
empresa, as instalações físicas e equipamentos do sistema empresa e as 
informações necessárias para a gestão empresarial. 

Como parte integrante do sistema global da empresa, o sistema de 
informação contábil, deve ser o mais abrangente possível , construído dentro 
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do conceito de sistema de nível estratégico, que engloba os sistemas voltado 
para o controle e avaliação de desempenho e operacional.  

O sistema contábil é parte do sistema de informações que se 
preocupa em coletar, organizar e apresentar informações de natureza 
financeira de acordo com os procedimentos contábeis . 

Neste sentido, podemos dizer que: “O sistema contábil ideal é uma 
rede de comunicações  que fornece  informações independentemente e úteis 
que possibilitem os gestores a e atingir os objetivos das organizações. Um 
bom sistema contábil capta a atenção e mantém o interesse dos gerentes 
operacionais. 

 
3.1 – Sistema de Custo 

 
Um   eficiente  sistema  de  contabilidade  é  um  dos principais e 

imprescindíveis  instrumentos de gestão administrativa que uma empresa 
deve dispor. Dentro da contabilidade, o seguimento da contabilidade de 
custos, que faz parte da contabilidade gerencial, é um dos mais importantes 
instrumentos para gerencia de uma empresa, pois fornecem dados no 
desenvolvimento de sua missão com grande agilidade e contribui 
genericamente para subsidiar as tomadas de decisões dentro das 
organizações (industriais, comerciais, produtos/serviços com e sem fins 
lucrativos) a que servem quer seja para fixar custos de produtos/serviços, 
conhecer os produtos e/ ou serviços menos competitivos, evitar desperdícios 
ou aumentar a lucratividade . 

Leone (1998: 443) define nas suas considerações básicas que “aos 
sistemas de custos  funcionam como um centro processador de informações, 
que, ou recebe, dados monetários e não monetários, externos e internos, 
organiza-os e analisa-os, gerando informações gerenciais de custos , 
destinadas a auxiliar os vários níveis da gestão empresarial a desincumbirem 
de suas funções ou responsabilidades”.  

Para Backer & Jacobsen (1987: 02), o “Sistema de Contabilidade de 
Custos consiste no conjunto de contas especiais utilizadas para acumular os 
dados referentes aos custos dos produtos. Ele nada mais é do que um 
detalhamento do Sistema contábil e nele inserido”.  

Neste  contexto, torna-se necessário o conhecimento e controle dos 
custos dos produtos e os objetivos de cada objeto de custeio sejam bem 
definidos. Se o sistema de contabilidade não fornecem estas informações, 
possivelmente a empresa estará fadada à extinção. 
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Diante disso, concluímos que, a implantação de um sistema de 
custos deverá estar voltada para a qualidade e a quantidade das informações 
que se façam necessárias e isto somente o empresário é quem deve saber. 

De qualquer forma, o analista de custo deverá decidir pela forma de 
custeio (absorção ou direto), pela Departamentalização, ou não, pelo critério 
de avaliação dos materiais (PEPS, UEPS, Custo Médio e outros). Se deve 
ser implantado um custo-padrão, qual deverá ser o critério de rateio dos 
custos não identificáveis no produto, se a contabilidade será feita por Ordem 
de Produção ou por Processo. 

 
3.2.  Sistemas de Acumulação dos Custos 

 
 O sistema de  acumulação dos custos tem como objetivo a  

determinação do custo e do lucro (o  custo dos produtos ou serviços 
vendidos), informação dirigida à Demonstração de Resultado do Exercício e 
para avaliação de estoques de fim de período (informação que vai compor o 
Ativo do Balanço Patrimonial). 

Há duas abordagens utilizadas para a atribuição de custos aos 
produtos acabados: o Sistema de  Custeio por Ordem de Produção e/ou 
Serviço, e o Sistema de  Custeio por Processo ou Produção Contínua. 

  A escolha do sistema mais apropriado, ou uma combinação 
de ambos, depende da natureza das atividades ou processos produtivos da 
empresa. A diferença entre os dois sistemas reside nos critérios e 
procedimentos de classificação e agrupamentos dos custos de produção, 
diretos ou indiretos. 

No Sistema por Ordem de Produção e/ou Serviços produtos são 
diferenciados. São  fabricados de acordo com as especificações do cliente. 

Na ordem de produção ou serviço apropria-se os custos diretos 
(materiais, mão-de-obra). Contudo, os custos que não poderem ser 
diretamente relacionados em uma determinada ordem são distribuídas à 
todas as ordens em base em algum critério. É o caso típico de maioria dos 
custos indiretos, especialmente dos fixos, que são aplicados ou atribuídos às 
ordens com base nas taxas predeterminadas.  
 No custeio por ordem, permite a identificação do produto de maior e 
menor lucro. Propicia aos administradores um controle que independerá do 
controle físico de seu estoque, e fornece meios ao departamento financeiro 
de estabelecer as épocas mais apropriadas de receber as parcelas de receitas 
dos clientes de acordo com o andamento da ordem.  
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O sistema de custeamento por processo representa um tipo de custeio 
voltado às industrias de produção em massa ou contínua. Nessas indústrias, 
a produção  consiste em unidades iguais, em cada unidade é produzida do 
mesmo modo, igual esforço de material, de mão-de-obra  e capital é 
carregado a cada uma das unidades de produtos processados, normalmente, 
não há o pedido do cliente. O processo de produção é comandado pela 
função comercial, a produção é feita em grande escala, com  padronização 
dos  produtos e estes sendo elaborados não para o cliente diretamente, mas 
para os intermediários ou mesmo para os estoques para serem  lançado ao 
mercado. 

Neste sistema, os custos são acumulados por departamento, centro de 
custos, processos ou operações sendo que o custo não identificado em cada 
uma dessas unidades é atribuído a estas através de uma base de rateio. 

 O custo unitário é obtido pela divisão do custo total de cada fase, 
pelo número de unidades produzidas (pelo critério de equivalência). A 
medida que o processamento prossegue, as unidades prontas e seus 
respectivos custos vão sendo transferidos para o processo subsequente ou 
para produtos acabados. Em síntese, o  custeamento final é resultado do 
custo unitário, vezes as unidades produzidas. 

As vantagens deste sistema, reside, no menor trabalho e custo, mais 
fácil a determinação dos componentes de custos, um maior conhecimento do 
processo produtivo e melhor controle via departamentalização. 

O custeamento da produção está voltado para a alocação dos custos 
utilizados por cada produto (bens ou serviços), visando e analisar a 
ocorrência dos gastos durante o processo de produção, além de extrair as 
informações atendem as necessidades de avaliação, controle e tomada de 
decisões sobre os custos fabris. 

Desse modo , a acumulação e análise dos custos pressupõe tarefas 
que envolvem o registro de transações e operações, controle de operações e 
custos e resolução de problemas, com vistas a geração de informações 
relevantes ao processo de gestão empresarial. 

Para Araújo (1995: 52) a contabilização de custos constitui-se num 
poderoso instrumento para o desempenho da administração eficiente, visto 
que é a tradução de todo o consumo capaz de aumentar o valor dos bens e 
serviços e, portanto deve ser criteriosamente controlado com o fim de evitar 
desperdícios. 

 
4.  Custeio por Absorção 
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             Custeio por absorção que faz a apropriação de todos os custos de 
produção (diretos ou indiretos, fixos ou variáveis) consumidos na 
elaboração dos produtos, Portanto, perfeitamente inventariáveis, sendo 
tratado como custos dos produtos. 

  De acordo com o que define Martins (1998: 41), “custeio por 
absorção é o método derivado da aplicação dos Princípios Fundamentais da 
Contabilidade, e “consiste na apropriação de todos os custos de produção 
aos bens elaborados, e só os de produção” de modo que, todos os gastos 
relativos ao esforço de fabricação são distribuídos entre todos os produtos. 
   Para Horngren (2000: 211), trata-se do “método do estoque  no qual 
todos os custos de fabricação quer seja fixos e variáveis são considerados 
custos inventariáveis. Isto é, o estoque “absorve” todos os custos de 
fabricação”.  
           A operacionalização desse método inicia-se com a classificação em 
diretos e indiretos, donde os diretos são àqueles facilmente associável por 
unidade do produto como o material direto e a mão-de-obra direta. Todos os 
custos de fabricação que não podem ser classificados como indiretos, como 
é o caso da energia elétrica, salários da supervisão, depreciação das 
máquinas, seguros, etc. 

 
Figura 1: CUSTEIO POR ABSORÇÃO    

 
 Oliveira e Viana (ACQ 2000:8). 
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Os Custos Indiretos de Fabricação não  dispõe de um critério  de 
apropriação seguindo-se para tanto, a utilização de critério de rateio baseado 
em algum tipo de relação entre o processo de produção e o consumo. 

Estes custos são apropriados aos produtos e sua distribuição é feita 
de acordo com as características da empresa, de modo que todos os custos, 
com exceção das despesas comerciais, administrativas e financeiras, sejam 
acumuladas ao produto . 

  Neste sentido, Martins (1998: 42) chama a atenção para a 
“existência dos gastos na produção que não se constituem custos, por 
estarem relacionados com a elaboração de bens e serviços não destinados à 
venda, tais como: manutenção e reforma do prédio e equipamentos não 
fabris, com o uso de pessoal da fábrica.  

Dependendo do porte e complexidade da fábrica é comum dividi-la 
em departamentos, seções ou centros. Este procedimento é conhecido como 
“departamentalização” cujo objetivo é facilitar a identificação e atribuição 
de responsabilidade e permitir a alocação dos custos. 

O ato de departamentalizar quer  dizer  identificar fases  de  
produção  ou unidades administrativas que recebem  a carga de custos 
indiretos para que depois estes sejam lançados aos produtos. Esse processo 
de fabricação são divididos em centros de custos que absorvem os custos 
indiretos, para depois serem apropriados  aos produtos. 

Para Martins (1998: 83), “A  departamentalização é obrigatória  em 
custos para uma racional distribuição dos Custos Indiretos”. Assim, propicia 
um controle mais apurado  aos custos indiretos, facilitando o controle de 
responsabilidades, proporcionando maior volume de informações, o que se 
aproxima o conjunto de finalidades do custo na determinação dos dados de 
custos, uma vez que, reduz ou aproxima os critérios de distribuição aos seus 
fins. 

No entanto, para apropriarmos os custos aos Departamentos, em 
primeiro lugar, é necessário fazer a separação dos custos de produção e das 
despesas do período, separando-se os custos diretos dos indiretos, alocando 
os diretos aos produtos, enquanto que, os indiretos são apropriados 
proporcional ao total dos custos diretos ou departamentalizando-os. 
          Desse modo, diante das dificuldades encontradas para alocar os custos 
indiretos e da necessidade de conhecer o custo do produto, foi criada uma 
técnica de taxas predeterminadas, chamados taxas de absorção ou 
aplicação. 

Estes critérios, para encontrar melhor taxa, deve-se levar em conta 
vários fatores, dentre  
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eles: os níveis de ocupação e a capacidade operacional da empresa. Essa 
taxa é o resultado do quociente entre o custo previsto e a unidade de volume 
prevista.  

A escolha das taxas é feita de acordo com as necessidades  e 
características da empresa, ou seja, será aquela que melhor represente o uso 
que os produtos fazem dos recursos de produção que está sendo fabricado, 
na sua passagem pelos departamentos. 

Na organização da  fábrica,  além  dos  departamentos  de  produção 
ou centros de custos, existem centro de custos auxiliares que fazem parte do 
processo produtivo, mas não atuam diretamente nos produtos, prestando 
serviço de apoio aos centros de custos de produção, como: manutenção, 
planejamento e controle da produção, refeitório,  supervisão, almoxarifado, 
etc.  

No centro de serviços, a interligação entre eles poderá teoricamente 
nos levar a uma série de distribuições, redistribuições. De um modo geral os 
custos indiretos são distribuídos aos departamentos auxiliares, 
identificando-se por responsabilidade, dessa forma, evitando a transferência 
de custos indiretos de um   produto para outro. 

 
5  –  Custeio Variável Ou Direto 

 
 “A filosofia que apoiou o desenvolvimento do custeio direto ou 

variável, por sua vez, absorveu esta concepção de necessidade de 
mensuração do negócios como um todo considerando, no entanto, que para 
tomar decisões o gestor tem que considerar sua capacidade de interferir no 
processo o que repercute na parte variável dos custos e despesas, dado que a 
parte fixa é decorrente de decisões que já foram tomadas e que não poderão 
ser alteradas no curto prazo” Oliveira e Viana (ACQ 2000:8). 

O custeio variável mostra que não existe méritos no procedimento de 
ratear os custos fixos para os produtos, visto que, estes custos não sugerem 
esforços para o desenvolvimento das atividades produtivas, mas sim 
encargos para a manutenção de uma instalação que proporcione a produção. 
Isso nos mostra que os custos fixos independem da atividade, significando, 
então, o custo mínimo para se operar. 

Por este método, no custeio variável somente os custos variáveis de 
produção (ou fabris), diretos e indiretos, são apropriados ao custo dos 
produtos ou serviços. Consideraram-se como custos fixos todos aqueles 
custos que ocorrem periodicamente e independe da quantidade produzida no 
período.   
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Desse modo, o custeio direto ou variável, surgiu como alternativa ao 
custeio por absorção no sentido de melhorar o poder de decisão dos 
administradores oferecendo a possibilidade de uma informação mais 
adequada.  

Neste  método serão apropriados ao produto somente os custos 
variáveis e excluindo a parcela dos custos fixos de fabricação, dando a estes  
tratamento de despesas. Este procedimento, no entanto, fere o principio da 
competência sendo, por este motivo, discriminado pela legislação fiscal  
visto que  não integra o valor dos  custos fixos  indiretos aos produtos e aos 
inventários.  

De acordo com David Li, (apud Oliveira;1995:70) “o método do 
custeio direto propõe-se a oferecer um tratamento simplificado em relação 
ao custeio por absorção, tendo em vista que o rateio dos custos fixos 
indiretos de fabricação constitui-se numa fonte de complicação e, por  este 
motivo, são sumariamente tratados como custo do período, considerando no 
produto apenas a matéria-prima, a mão-de-obra direta e custos indiretos de 
fabricação variável”. 

Neste critério, os custos variáveis são deduzidos da receita, 
identificando a margem real de rentabilidade do produto sem nenhuma 
interferência dos critérios de rateio, identificando o número de unidades a 
serem vendidas para , possibilitando a decisão sobre comprar ou produzir. O 
lucro se relacionará ao volume de produção. Dessa forma, facilita as 
informações gerenciais. 

O critério do custeamento variável pode ser aplicado com resultados 
positivos a qualquer tipo de sistema de acumulação de custos e a  qualquer 
tipo de sistema de controle das operações através dos custos. Para isso, é 
necessário definir o segmento da empresa cujos  custos serão determinados, 
identificar as receitas obtidas por estes segmentos e os custos necessários 
para  obtê-las.  

O Demonstrativo de Resultado sob o custeio direto vem  mostrar que 
não é possível, em  nível de produto, chegar ao conceito de lucro. Nesse 
sistema o parâmetro de análise é da margem de contribuição unitária, de 
importância incomensurável a nível gerencial. 

Figura 2, Oliveira e Viana (ACQ 2000:8).  
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No custeio direto nenhuma parcela dos custos fixos é apropriada aos 

estoques, haja vista , que o mesmo foi apropriado integralmente no período 
de sua incorrência, restando aos estoques apenas  a parcela dos custos 
variáveis.  
 
6.  – Custeio por Atividade 

 
Diante do novo cenário econômico, de transferência de riquezas, a 

globalização do mercado, o crescimento e a complexidade do sistema de 
produção e do conseqüente aumento da competitividade, onde os clientes 
esperam produção de alta qualidade, maior funcionalidade de preço baixo. 
Surgiu a necessidade de aumento de: qualidade, economia de tempo e 
redução dos custos por parte das empresas a fim de evitarem perda de 
mercado.  

Em virtude deste avanço, houve um crescimento significativo das 
despesas gerais, dos custos indiretos, aumentando a importância dos gastos 
com a comercialização e desenvolvimento dos produtos, constatando-se a 
necessidade de uma nova fórmula de análise e controle de custos. 

Para superar estas dificuldades,  desenvolveu-se  uma  nova 
abordagem  para apuração, custeio e contabilização dos custos, chamada 
Activty-Based-Costing – ABC, ou Custo Baseado em Atividades, 
proporcionando aos gestores uma análise mais acurada das informações 
reais dos custos, isto é, sua raiz. 

Trata-se de um sistema de custos baseado em atividades, projetado 
para o estudo dos custos da organização, como áreas de produção, 
comercialização e administração, com a finalidade centrada na análise e 
controle das atividades destas organizações, utilizado para calcular o custo 
do produto mais acurado.  

A preocupação do ABC está voltada para os custos indiretos, 
dedicando a estes  um tratamento especial, não  os apropriando como no do 
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custeio por absorção, através de rateios, mas sim de  uma relação concreta 
com os produtos e fundamenta-se na premissa de que as atividades  
consomem recursos, e os produtos consomem atividades . 

Figura 03: Custeio por Atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda apropriação é realizada através de um recurso denominado 

rastreamento, que possibilita uma redução dos custos indiretos de fabricação 
e os transforma  em custos diretamente identificáveis às suas atividades. 

Neste sistema, a operacionalização das atividades são relacionadas 
aos produtos, utilizando-se  cost driver ou direcionadores de custos, que são 
unidades de mensuração do nível de operação de cada atividade durante o 
processo de produção, como por  exemplo: unidades produzidas, horas de 
mão-de-obra direta, número de ordens de serviços processados, horas de 
engenharia, etc. 
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• Desenvolver Fornecedores                             n.º de 

fornecedores 
• Receber Materiais                                          n.º de 

recebimentos      
O custo do produto é calculado a partir do custo das diversas 

atividades necessárias  à sua fabricação via direcionadores específicos. Os 
custos provenientes do consumo de recursos são agregados às atividades, 
calculando-se os custos das atividades por cada produto, chegando-se então, 
ao fim do processo de apuração.  

“Direcionador de custos é o fator que determina a ocorrência  de 
uma atividade. Como as atividades exigem recursos para serem realizados, 
deduz-se que o direcionador é a verdadeira causa  dos custos. Portanto, o 
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direcionador de custo deve refletir a causa básica da atividade e, 
consequentemente, da existência de seus custos” Martins (1998: 103). 

Com relação ao uso de maior ou menor quantidade de direcionadores 
de custos, em que cada atividade pode-se ter apenas um direcionador, porém 
este pode servir a mais de uma atividade, dependendo do nível de precisão 
dos custos, da diversificação dos produtos e do volume, dos custos relativos 
das diferentes atividades. Ou seja, quanto maior a precisão pretendida, a 
diversificação dos produtos, o número de atividades, maior será o número 
de direcionadores de custos necessários.  

Para Brimson (1996: 68), “os direcionadores de custos é um fator 
que  cria ou influencia o custo. A análise dos direcionadores de custos 
identifica a causa do custo”. Esta relação causal entre os recursos e as 
atividades deve ser avaliada levando em conta seus efeitos positivos ou 
negativos. 

Atividades de suporte que geram lucros, ou seja, o resultado em 
receita, produção, produtividade são direcionadores de custos positivos, 
como: preparar um pedido de vendas, emitir uma ordem de produção, etc. 

Por outro lado,  trabalhos desnecessários, como: entregar novamente 
um produto, realizar um serviço de campo; reduzem a lucratividade são 
direcionadores de custos negativos. 

Neste sentido, os direcionadores são, portanto, as reais causas dos 
custos, ou seja, sua raiz, seu vetor, que fazem com que as atividades sejam 
realizadas.  

 
6.1  – Atividades 
Atividades são necessárias para a concretização de um processo, 

composto por um conjunto de ações para o atendimento de metas e 
objetivos de uma função. Referem-se, portanto, não só a processos de 
manufatura, mas também à produção de projetos, numa  combinação de 
recursos humanos, tecnológicos e financeiros para se produzirem bens e  ou 
serviços. 

Uma atividade, segundo define Brimsom (1996: 62), “é uma 
combinação de pessoas, tecnologia, matérias-primas, métodos e ambiente 
para gerar determinado produto ou serviço”, tendo como exemplo o 
fechamento de uma venda, produzir material de marketing, montagem de 
um produto final e faturamento.  

Continuando sua definição, Brimsom (1996: 63) afirma que “a 
função principal de uma atividade é converter recursos – material, mão-de-
obra e tecnologia – em produção – produtos e/ou serviços. 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 18 / 24 - 
 

A base do método é a geração de um dicionário das atividades, 
listadas por função, desempenhadas pela empresa e classificadas em 
primárias e secundárias. 

As atividades primárias contribui diretamente para as finalidades  
relacionadas com os departamentos ou de uma unidade organizacional da 
empresa.  “Uma característica de uma atividade primaria é que sua produção 
é utilizada fora da empresa ou por departamento ou dentro dela” Brimsom 
(1996: 69). As secundárias são as que dão apoio a uma ou mais atividades 
primarias e são utilizadas dentro de um departamento. São exemplos de 
atividades secundárias as atividades de treinamento, de supervisão, etc.  

As atividades utilizam os recursos para cumprir os objetivos 
propostos, na conversão dos recursos em produtos e serviços, estabelecendo 
entre vários elementos uma  relação hierárquica das atividades.  

 Esta hierarquia pode ser estudada sob as formas de como  elas são 
analisadas em termos de consumo de recursos pelas atividades e alocação 
dos custos das atividades aos produtos. 

No consumo de recursos pelas atividades com o  objetivo de otimizar 
a alocação dos recursos, agrega-se as atividades aos recursos em diversos 
níveis hierárquicos,  entre funções, processos de negócio, atividade, tarefas 
e operações.  

Desse modo, a hierarquização de atividades auxiliam uma análise 
mais acurada dos recursos consumidos pelas atividades e de como as 
atividades estão sendo utilizadas na fabricação de produto. 

Análise das atividades     Figura 3 Ching (1995:86) 
 
 
 
 
 
 
 
Para que se possa identificar as atividades significativas de uma 

empresa e analisar em detalhe seus custos e desempenho é empregado um 
conjunto de técnicas, que segundo Brimson (1996: 96), trata-se  de “uma 
auditoria de como a empresa funciona no presente, conduzindo ao 
planejamento de atividades para determinar os recursos (e, portanto, as 
habilidades e nível de pessoal) necessárias para apoiar determinado nível de 
atividades de serviços e indicar como os processos do negócio podem ser 
modelados pela eliminação de atividades redundantes e de desperdícios”.  
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Para a execução desta análise em primeiro lugar, faz-se necessário 
um levantamento das atividades com maior detalhamento possível da função 
que será objeto de análise com a finalidade de melhoria do lucro e 
desempenho das empresas. 

 O foco da análise de atividades está na eficácia e sua avaliação e 
não deve ser limitada apenas aos custos, mas também na medida de 
desempenho, que  deve ser defendida para cada atividade importante. 

A finalidade é o acompanhamento do desempenho das atividades em 
termos de qualidade de sua produção, oportunidade (capacidade para 
entregar a produção no prazo programada) e flexibilidade ( adaptação para 
lidar com variações de um volume, escopo, mix, tecnologia e  
necessidades). 

Desse modo, a empresa pode fazer uma análise mais detalhada do 
consumo dos recursos pelas atividades e como estas são utilizadas no 
processo produtivo, como vender produtos, comprar materiais, ordens de 
compra, etc. 

Recomenda-se na analise de atividades que seja delimitado 
corretamente o objetivo especifico ou o negócio a ser analisado. Tendo em 
vista que as empresas não dispõe de recursos para analisar todos os seus 
projetos, é necessário determinar quais são aqueles prioritários do ponto de 
vista estratégico.  

A definição clara dos objetivos ou seja,  a determinação dos que são 
mais   prioritários, assegura que a análise seja aplicada a uma área com 
potencial de melhoria. Desse modo, o ABC deverá prover informações 
sobre o desempenho de custos e/ou atividades. Terão que ser observados os 
custos dos produtos, eliminando toda forma de desperdícios, os custos das 
áreas administrativas e os de suporte, com  propósito de adequá-los às reais 
necessidades da empresa para a definição de estratégicas competitivas, 
melhor desempenho de produtos e processos da empresa, com relação a 
diversificação de volume, complexidade e características dos 
produtos/clientes. 

Para a utilização do sistema de custeio por atividade faz-se um 
levantamento das atividades já existentes na organização, resumindo-as e 
listá-las num relatório usado para uniformizar o entendimento do que seja 
atividade, identificando as principais atividades em cada gerência ou 
departamento, levando-se em consideração a hierarquia de atividades e 
efetuando o seu mapeamento, isto é, uma lista de atividades de área 
funcional da empresa descrevendo a estrutura de custos em termos do 
consumo de atividades. 
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O custo de uma atividade compreende todas as despesas dos fatores 
de produção, necessários para desempenhá-la, ou seja, salários com os 
respectivos encargos, tecnologia, instalações, etc.  

Na existência de uma identificação clara, direta e objetiva de certos 
itens de custos em uma certa atividade, debita-se diretamente aos produtos. 
Pode ocorrer com salários, depreciação, materiais de consumo, etc. 

Quando o resultado de uma atividade pode ser demonstrado, os 
custos são considerados rastreáveis, isto é, quanto cada atividade cabe ao 
objeto de custo, é uma relação de causa e efeito entre a ocorrência da 
atividade e a geração de custos. 

Não havendo a possibilidade da empresa usar alocação direta nem o 
rastreamento, será utilizado o rateio, ou seja, todas as despesas da empresa 
são obrigatoriamente alocadas para os produtos mediante critérios de rateio. 

Levando-se em consideração a hierarquia das atividades, faz-se a 
seleção das mesmas, levantando os custos e os recursos associados a cada 
atividade (custo/atividade). Identificar as atividades que não agregam valor 
ao produto, atividade de suporte (como área de finanças, treinamento etc.) e 
a atividades secundárias (passíveis de serem eliminadas ou reduzidas). 
Avaliar se estas atividades (secundárias) não têm influencia no produto 
final, para que sejam eliminadas ou reduzidas sem afetá-los e, por último, a 
identificação dos direcionadores de custos, o que melhor reflete a causa 
básica da atividade, que são os paramentos para adequada apropriação. 

Desse modo, o custo de uma atividade é o somatório de todos os 
recursos, inclusive os insumos de outras atividades internas, haja vista que, 
os recursos consumidos pelo processo são convertido em produtos, no 
sentido contábil, a transação de entrada constitui a evidência e objetivo 
verificável do consumo no processo operacional. 

É importante ressaltar que o produto resulta da atividade e não do 
objetivo, ou seja, a venda de uma máquina resulta em um contrato de venda, 
mas o objetivo da venda é o lucro. 

 
Figura  4 – Custeio por atividade (2000: 13). 
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 Oliveira e Viana (ACQ 2000:8).  
 

7. Conclusão 
 

A busca pela por excelência empresarial tem mudado os padrões 
competitivos das empresas, impulsionando-as a procurar um diferencial que 
sustente as vantagens competitivas existentes. Para isso, faz-se necessário 
investir em novas tecnologias e inovações criadoras para buscar  melhorias 
na qualidade e preços baixos para os seus  produtos.  

A contabilidade gerencial tem se capacitado para desempenhar um 
papel ativo neste contexto. A informação fornecida por um sistema de 
gerenciamento de custos, propicia aos gestores uma administração mais 
eficaz de custos e de desempenho. 

O método do custeamento por absorção permite obter resultados por 
produto, avaliar os estoques e encontrar os custos da capacidade ociosa sem 
ferir os Princípios Fundamentais da Contabilidade. Porém, apropria os 
custos fixos aos produtos, pondo-se em prática alocações arbitrárias. Por 
outro lado, permite  a apuração do custo por centro, acompanhando o 
desempenho de cada área, este método estuda as conseqüências e não as 
causas do custo. 

Dessa forma, este método, apropria aos produtos todos os custos de 
produção (fixos e variáveis), permitindo a apuração de cada produto 
individualmente, entretanto, devido a distribuição dos custos fixos por 
critérios de rateio, nem sempre reflete o resultado mais adequado, 
distorcendo-o por levar esse custo para o estoque penalizando alguns 
produtos em beneficio de outros, provocando também sérias distorções na 
formação de preços de venda baseado nos custos de fabricação. 

Pelo método de custeio variável ou direto é perfeito para estudar o 
grau de eficiência que empresa obteve, informando a contribuição de cada 
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produto pela confrontação entre o custo que efetivamente provocou sua 
receita, evidenciando o resultado global e o impacto direto do custo fixo.  

Como vimos, este método de custeio está voltado, mais 
precisamente, para o aspecto gerencial sendo útil para fins de planejamento 
administrativo, por permitir a apuração da lucratividade real e controle de 
custos. No entanto, não  atende as exigências legais, por ferir os princípios 
fundamentais da contabilidade, quanto aos regimes de competência  e 
confrontação – potencial de serviço dos estoques.  

Neste método, a sua composição dos gastos variam a cada unidade 
produzida, enfocando o custo unitário de produção, torna-se mais simples 
que o custeio por absorção por não envolver rateios e critérios complexos de 
distribuição de gastos entre os departamentos. 

Observa-se, porém, que as divergências entre custeamento direto e 
custeamento por absorção, o grande problema esta nos custos indiretos 
comuns (custos fixos) em relação ao volume de produção. 

O custeio baseado em atividades -  ABC é uma ferramenta de auxílio 
à gestão empresarial, além de favorecer uma melhor alocação de custos. A 
sua implantação parte do princípio de que produtos consomem atividades e 
estas consomem recursos.  

Neste sistema, a alocação dos custos indiretos aos produtos e 
serviços, através dos direcionadores de custos, torna-se uma ferramenta 
eficaz para a gestão na produção, assim como nas atividades comerciais e 
dos serviços. 

Por este método é possível evidenciar as atividades que não agregam 
valor, realizando estudo do custo por produto e custo das atividades que não 
se relacionam como produto. 

Nessa nova visão, no mundo dos negócios, é essencial que a empresa 
se estabilize e possa competir de forma sustentável em seu segmento do 
mercado e, com isto, conquiste novos clientes ampliando seu espaço de 
atuação. Com este propósito, em busca da qualidade total, levam as 
empresas a investirem em novos programas, novos processos e gestão 
estratégica de custos.  

Os métodos de custeio tradicionais deverão ser ajustados de acordo 
com os novos paradigmas de gestão e poderão prestar inestimáveis serviços 
satisfazendo aos sistemas de informações, desde que os profissionais saibam 
extrair dele as suas potencialidades.  

Para um novo modelo de gestão, poderão ser extraídas as 
necessidades primárias tanto nos sistemas tradicionais como nos mais 
modernos.  
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Normalmente quando se trata da alocação de um sistema contábil, 
qualquer que seja o volume de detalhes necessários e sua implantação, 
poderia haver problemas com relação aos critérios adotados de escolha do 
sistema que melhor satisfaça ao nível de informações solicitados por seus 
diversos usuários. 

A decisão acerca do modelo a ser seguido depende dos objetivos que 
o mesmo se propõe atingir e qual o nível de detalhamento necessário. Deve-
se levar em consideração o custo-benefício, verificando se vale a pena 
importar modelos e se os mesmos adaptam-se a realidade da empresa. 

Para o desenvolvimento de um sistema de contabilidade de custos 
não basta o conhecimento técnico de como fazer, há de se discutir 
primeiramente por que fazer e qual a melhor forma de fazer, relacionando-se 
os componentes da estrutura que melhor condizem com os propósitos 
particulares de cada empresa. 

A contabilidade gerencial poderá traduzir as informações em 
velocidade e eficiência desejadas fazendo uso dos mesmos sistemas, para a 
visualização dos negócios no mundo e a tomada de decisões nos planos 
operacional, táticos e estratégicos.  
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