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Resumo 
Atualmente, com o desenvolvimento acelerado da tecnologia, novos produtos são 

lançados a cada dia no mercado e se tornam obsoletos muito rapidamente. Em outras 
palavras, o ciclo de vida dos produtos está se tornando cada vez mais curto. Em função 
destas mudanças, o sistema de custeio chamado custeio do ciclo de vida surge com o 
objetivo de auxiliar na tomada de decisões. Também o custeio kaizen, que é um termo 
japonês que significa “melhoria contínua”, vem trazer uma contribuição aos 
administradores, visando à redução de custos na fase de produção. Este trabalho objetiva 
conceituar, bem como apresentar as principais características do custeio do ciclo de vida e 
do custeio kaizen, que, nos dias de hoje, constituem valiosos instrumentos da gestão 
empresarial que visa à competitividade. 
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1. Introdução 

Até pouco tempo atrás, os ciclos de vida dos produtos eram relativamente longos 

se comparados aos dias de hoje. Atualmente, com o desenvolvimento acelerado da 

tecnologia, novos produtos são lançados a cada dia no mercado e se tornam obsoletos muito 

rapidamente. Em outras palavras, o ciclo de vida dos produtos está se tornando cada vez 

mais curto. Antes, a ênfase dos administradores quanto ao custeio dos produtos estava na 

fase de fabricação; a redução de custos deveria ser focada principalmente neste estágio, 

pois nele estava concentrado o maior percentual de gastos, considerando todo o ciclo de 

vida. Hoje, com as inovações tecnológicas e os ciclos de vida menores, a maior 

concentração dos custos de um produto pode não estar na fase de produção, mas na fase de 

pesquisa, desenvolvimento e projeto ou na fase de pós venda, na qual as empresas prestam 

serviços de manutenção e assistência aos consumidores, bem como podem incorrer em 

elevados custos de descarte que, na atualidade, devido a fatores ambientais e sociais, estão 

se tornando cada vez mais dispendiosos. 

Em função destas mudanças, o sistema de custeio chamado custeio do ciclo de 
vida surge com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões, levando em conta todo o 

período de vida útil de um produto, desde o surgimento das primeiras idéias, na fase de 

pesquisa, até a sua morte, momento em que a empresa não incorrerá em mais nenhum custo 

referente àquele item. Também o custeio kaizen, que é um termo japonês que significa 

“melhoria contínua”, vem trazer uma contribuição aos administradores, visando à redução 

de custos na fase de produção.  

 

2. Objetivo 

Este trabalho objetiva conceituar, bem como apresentar as principais 

características do custeio do ciclo de vida e do custeio kaizen, que, nos dias de hoje, 

constituem valiosos instrumentos da gestão empresarial que visa à competitividade. 

 

3. Conceito de Custeio de Ciclo de Vida 

Enquanto o custeio meta enfatiza o planejamento de custos de determinado 

produto na fase anterior à produção e o custeio kaizen vem abordar a redução de custos na 

fase de fabricação propriamente dita, o custeio do ciclo de vida engloba todos os custos 

incorridos durante a vida de um produto, inclusive os de descarte. 
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  Segundo Sakurai 1, “o custeio do ciclo de vida é um método de apuração do custo 

de um produto ou de um equipamento durante toda a sua vida útil”.  Para automóveis, este 

período pode variar de cinco a dez anos; para produtos farmacêuticos, de três a cinco anos; 

para artigos de moda de vestuário, de menos de um ano. Tal abordagem não obedece ao 

calendário normal em que a empresa mede seus lucros, seja ele mensal, semestral ou anual, 

mas sim a todo o período de vida do produto, variando de produto a produto. Ela é bastante 

útil aos administradores, principalmente nas decisões de orçamento de investimentos ou 

decisões sobre a fabricação de produtos de qualidade a um custo de vida total mais baixo; o 

custeio do ciclo de vida analisa os gastos totais comparando-os com as respectivas receitas 

totais e permite também a comparação entre os diversos produtos fabricados pela empresa, 

pois cada um destes têm ciclos de vida diferentes e proporcionam retornos diferentes em 

relação aos investimentos. 

Segundo Sakurai2, 

 “os custos do ciclo de vida têm duas categorias: custos de produção e custos do 

usuário. Na categoria dos custos de produção incluem-se todos os custos em que o 

fabricante incorre durante todo o ciclo de vida do produto. Na categoria dos custos do 

usuário, incluem-se todos os custos em que o usuário incorre para obter, usar e dispor do 

produto....Para tomar decisões sobre produtos, há uma crescente necessidade de quantificar 

e analisar o custo total do ciclo de vida, incluindo não só os custos de produção ou de 

aquisição e marketing, mas também os custos de usuário, de operação, manutenção e 

descarte.” 

 

3.1. Estágios do Ciclo de Vida de Um Produto 

 

3.1.1. Pesquisa e Desenvolvimento 

É a fase de nascimento do produto, na qual as empresas realizam pesquisas de 

mercado para saber quais são as necessidades emergentes dos consumidores, quando 

surgem as novas idéias para novos produtos.  

 

                                                           
1 Sakurai, Michiharu. Gerenciamento Integrado de Custos. São Paulo: Atlas, 1997.p. 157. 
2 Op. cit. p. 157. 
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3.1.2. Projeto 

É a fase da engenharia, onde os cientistas e os engenheiros se concentram e 

desenvolvem os aspectos técnicos do produto, criam aspectos críticos para atender à 

clientela e projeta processos de produção e todo o ferramental necessário para a fabricação 

do produto. Segundo Kaplan et al3, através de estimativas, decisões tomadas no período de 

pesquisa, desenvolvimento e engenharia comprometem cerca de 80 a 85% dos custos totais 

do ciclo de vida de um produto. As decisões tomadas nesta fase são críticas, pois um gasto 

adicional de dinheiro nas atividades que ocorrem durante este período pode levar a custos 

menores nas fases posteriores. As empresas devem ter cuidado ao realizarem cortes de 

investimentos nesta fase, pois isto poderá significar gastos extras com alterações no projeto 

ou na fase de pós-venda.  

 

3.1.3. Fabricação 

É a fase de confecção do produto propriamente dita. Neste estágio, os engenheiros 

já não têm muito espaço flexível para influir nos custos do produto ou alterar o projeto. 

Pode ser alcançada alguma economia, pois métodos operacionais, tais como o layout das 

instalações e estoques just in time ou o custeio kaizen podem ajudar a reduzir custos totais 

do ciclo de vida do produto na fase de fabricação. Também aí, sistemas de contabilidade 

gerencial, tais como o ABC, gestão de custos baseados em atividades, podem trazer alguma 

contribuição, ao identificar e reduzir atividades que não agregam valor. 

 

3.1.4. Distribuição e Serviços Pós-Venda 

Os custos de distribuição e serviços pós-venda são normalmente previstos na fase 

de projeto. Os serviços pós-venda se iniciam a partir do momento em que a primeira 

unidade do produto está nas mãos do cliente e os custos de distribuição também incluem 

aqueles associados com a eliminação de quaisquer efeitos prejudiciais associados com o 

final da vida útil do produto. Produtos que lançam elementos prejudiciais ao meio ambiente 

podem levar a um custo muito alto nesta fase. Empresas que lançam, por exemplo, resíduos 

químicos tóxicos ou lixo nuclear, devem fazer previsões quanto a gastos com coleta, 

eliminação ou reciclagem destes elementos. É o que fazem, por exemplo, empresas 

fabricantes dos computadores Compaq e Apple que, recentemente, introduziram 

dispendiosos programas de reciclagem para assegurar que as baterias de níquel-cádmio que 

                                                           
3 Kaplan, Robert et al. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Editora Atlas, 2000. p. 677. 
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os computadores portáteis utilizam sejam descartadas de modo seguro ao final de sua vida 

útil. 

 

3.2. Comparando Ciclos de Vida 

 
Os custos dos ciclos de vida totais diferenciam-se em relação ao setor e ao produto 

específico produzido. A Tabela 1 ilustra quatro tipos de produtos e como as empresas que 

os produzem incorrem em custos durante todo o ciclo de vida. 

ESTÁGIO DO 
CICLO DE VIDA 

TIPO DE PRODUTO 

CICLO JATOS DE 
COMBATE 

AVIÕES 

COMERCIAIS 

MÍSSEIS 

NUCLEARES 

SOFTWARES 

DE COMPUT. 

P&D E PROJETO 21% 20% 20% 75% * 

FABRICAÇÃO 45% 40% 60% * 

DISTRIBUIÇÃO 
E SERVIÇOS  

34% 40% 20% 25% 

DURAÇÃO 
CICLO 

30 ANOS 25 ANOS 2 A 25 ANOS 5 ANOS 

Tabela 1. Percentual dos custos do ciclo de 

vida incorridos em quatro tipos de produtos 

* Para software de computador, os gastos de P&D, Projeto e Fabricação estão quase sempre 

juntos e diretamente vinculados. 

Quando uma empresa se concentra apenas nos custos de fabricação para tomar 

decisões, ela pode estar ignorando parcelas importantes dos custos incorridos em outras 

fases. Com o conhecimento das relações entre as diversas categorias de custos, é possível 

ser mais eficiente no projeto e na implementação dos produtos e planejar melhor sua 

distribuição. É certamente muito mais caro corrigir o defeito de um produto na fase de 

fabricação ou pós-venda do que na fase de projeto. 

 

3.3. Orçamentos do Ciclo de Vida  

Um instrumento utilizado no custeio do ciclo de vida é o orçamento do ciclo de 

vida, que é uma previsão de receitas e custos atribuíveis a cada produto, do início da P&D 
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até o fim do atendimento e suporte ao cliente, “do berço à sepultura”. Uma importante 

utilidade dos orçamentos do ciclo de vida é a determinação de preços. Para alguns produtos, 

o período de desenvolvimento pode ser longo e muitos gastos são incorridos antes da 

fabricação. 

 Suponhamos a Insight Inc., empresa de programas de computadores, que 

desenvolve um novo software, cujas estimativas referentes ao ciclo de vida de seis anos do 

produto4 estão demonstradas na Tabela 2. 

ANOS 1 E 2 (EM $) 

CUSTOS DE P&D 240.000 

CUSTOS DE PROJETO 160.000 

ANOS 3 A 6 (EM $) 

 CUSTOS PASSADOS 

DE SET UP 

CUSTOS POR PACOTE 

CUSTOS DE PRODUÇÃO 100.000 25 

DESP. MARKETING 70.000 24 

CUSTOS DISTRIBUIÇÃO 50.000 16 

CUSTOS DE ATENDIMENTO 

AO CLIENTE 

80.000 30 

Tabela 2. estimativa do ciclo de vida de seis anos do produto 

 O orçamento do ciclo de vida deste software compara custos e destaca a 

importância da determinação dos preços e da previsão das receitas para recuperar os custos 

de todas as atividades da cadeia de valor. Para ser rentável, a empresa deve gerar receitas 

para cobrir os custos a serem incorridos durante todo o ciclo de vida do produto. Diversas 

alternativas devem ser comparadas para que se tome decisões quanto à determinação dos 

preços. O quadro abaixo5 apresenta o orçamento de ciclo de vida do produto com três 

opções de preço por pacote de software e a demanda prevista em cada alternativa. Os 

elevados custos não fabris da empresa se tornam evidentes (os custos de P&D e de projeto, 

por exemplo, representam mais de 30% dos custos totais de cada uma das três 

                                                           
4 Horngren, Charles T. et al. Contabilidade de Custos. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000. 
p.313-314. 
5 Op. cit. p. 314 
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combinações). Dada a alta incidência de custos antes do estágio de fabricação e antes da 

realização de qualquer receita, as previsões de receitas e custos do produto devem ser as 

mais precisas possíveis. O quadro não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo 

no cômputo das receitas e dos custos, mas este fator pode ser introduzido nos cálculos. 

PREÇOS ALTERNATIVOS DE VENDA 

COMBINAÇÕES DE QUANTIDADE DE VENDAS 

 OPÇÃO 1 OPÇÃO 2 OPÇÃO 3 

Preço de Venda por Produto $ 400 $ 480 $ 600 

Quantidade de Vendas em Unidades 5.000 4.000 2.500 

Receitas do Ciclo de Vida $ 2.000.000 $ 1.920.000 $ 1.500.000 

Custos do Ciclo de Vida    

  Custos de P&D 240.000 240.000 240.000 

  Custos de Projeto 160.000 160.000 160.000 

  Custos de Produção 225.000 200.000 162.500 

  Despesas de Marketing 190.000 166.000 130.000 

  Custos de Distribuição 130.000 114.000 90.000 

  Custos de Atendimento ao Cliente 230.000 200.000 155.000 

CCUUSSTTOOSS  TTOOTTAAIISS  DDOO  CCIICCLLOO  DDEE  VVIIDDAA  1.175.000 1.080.000 937.500 

LLuuccrroo  OOppeerraacciioonnaall//  CCiicclloo  ddee  VViiddaa  825.000 840.000 562.500 

Tabela 3. Previsão do ciclo de vida das receitas  

e custos de um pacote de software da empresa x 

 Neste orçamento, supõe-se que o preço de venda por pacote é o mesmo durante o 

ciclo de vida total, mas a empresa poderá, por estratégia, colocar preços diferenciados 

durante este ciclo. O orçamento então expressará tal estratégia. Poderão ser cobrados preços 

mais altos de clientes ávidos por obter rapidamente o produto, tão logo ele esteja disponível 

no mercado, e mais baixos para os que puderem esperar. 

 Relatórios de ciclo de vida são desenvolvidos rastreando-se custos e receitas de 

cada produto, ao longo de diversos períodos. Nos relatórios, o conjunto completo de 

receitas e custos associados a cada produto se torna visível, o que não ocorre na maioria dos 

sistemas contábeis, que enfocam principalmente os custos de fabricação.  Através deles, 

pode-se verificar o percentual de cada categoria de custos para cada produto, 

individualmente; se, nos primeiros estágios do ciclo de vida, a percentagem de custos 
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incorridos for muito alta, mais importante será para os administradores desenvolver 

previsões acuradas das receitas do produto. Outra vantagem é que as relações entre as 

categorias de custo da atividade são evidenciadas. Empresas que cortam custos de P&D e 

projeto, por exemplo, podem experimentar custos maiores de atendimento ao cliente nos 

anos subsequentes, devido à verificação de um baixo nível de desempenho de qualidade 

alcançado. O relatório do ciclo de vida evita que tais alterações nos custos das atividades 

sejam escondidas, o que ocorre nas demonstrações de resultado baseadas no calendário 

convencional. 

 Segundo Sakurai (1997), o custeio do ciclo de vida é importante tanto para os 

fabricantes como para os usuários de um produto. A intensa concorrência do mercado atual, 

aliada aos avanços tecnológicos, dá às empresas uma responsabilidade de desenhar um 

produto que, desde o início, tenha qualidade, confiabilidade e assistência, para poder 

otimizar o desempenho e a lucratividade do usuário. Os custos do ciclo de vida do usuário 

podem ser um aspecto importante na determinação de preços. O usuário poderá, por 

exemplo, optar por um custo inicial mais alto, a fim de ter menores custos de manutenção 

no futuro. O custeio do ciclo de vida também é necessário quando são tomadas decisões a 

respeito de custos de operação e de manutenção durante a vida útil de um ativo. Os custos 

do ciclo de vida do consumidor para um automóvel, por exemplo, compreendem o custo de 

aquisição mais os custos de operação e manutenção menos o respectivo preço de alienação. 

 No custeio do ciclo de vida são usados análise de custo-benefício, fluxo futuro de 

caixa a valor presente, análise de sensibilidade e outras técnicas que levam os 

administradores a pensar no custo de administrar ativos, a fim de maximizarem o valor dos 

mesmos. 

 

4. Custeio Kaizen 

 O kaizen, “uma das iguarias mais apreciadas do cardápio de métodos de gestão 

japonês”6, enfatiza as melhorias que podem ser obtidas na fase de fabricação de um 

produto. “Kaizen” é um termo japonês que significa “melhoria contínua” e busca pequenas 

melhoras em um determinado processo, ao invés de grandes inovações. Criado pelo guru 

japonês Masaaki Imai, o kaizen prega a melhoria contínua como fórmula para atingir o 

sucesso. Ao contrário de métodos radicais, como a reengenharia, não se contenta com 

mudanças rápidas a “golpes de marreta”. Segundo Cogan7, “custeio kaizen é, pois, o 

melhoramento contínuo aplicado na redução de custos durante o estágio de fabricação, no 

                                                           
6 Internet http://www2.uol.com.br/exame/48exce.html 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 9 / 12 - 
 

ciclo de vida de um produto”. Seu objetivo é o de reduzir custos gradualmente, à medida 

que a linha de produção se torna mais eficiente e vai inserindo, lentamente, progressos no 

estágio de fabricação. Realmente, na fase de produção é difícil e caro implementar grandes 

mudanças para redução de custos, pois a fase de  projeto do produto já foi encerrada ; daí 

ser razoável a intenção do kaizen, que propicia oportunidades para efetuar pequenas 

melhoras, bem ao estilo dos orientais: sem grandes rupturas ou traumas. Devagar e sempre, 

sem contentar-se com os resultados iniciais. “O importante é mudar sempre, mesmo que 

estejamos crescendo e ganhando o jogo”, escreveu Imai8.  

 Segundo pesquisa citada por Kaplan et al9, o custeio kaizen está ligado ao sistema 

de planejamento de lucro. Todas as reduções de custo usam uma base predeterminada como 

ponto inicial. Esta base pode ser, por exemplo, igual ao custo real do produto no ano 

anterior. O lucro-meta anual orçado é alocado a cada unidade e a taxa de redução-meta é o 

índice entre o montante de redução-meta e a base de custo. O gerente, então, faz 

comparações dos montantes de reduções efetivas com os montantes de redução-meta 

preestabelecidos. O objetivo do custeio kaizen é assegurar que os custos de produção reais 

sejam menores que os custos-base. 

 

4.1. Custeio Kaizen X Custeio Padrão 

Cabe ressaltar que o custeio kaizen diferencia-se do sistema de custeio-padrão 

tradicional, pois, neste, o objetivo é alcançar o custo-padrão de desempenho, evitando 

variações desfavoráveis, sendo, portanto, um sistema de controle de custos que assume 

estabilidade nos processos vigentes de fabricação. No custeio-padrão, as análises das 

variâncias do sistema geralmente comparam os custos-padrão com os reais e as 

investigações ocorrem quando os custos-padrão não são atingidos. Este tipo de custeio 

admite que os engenheiros e gerentes têm melhor conhecimento para desenvolver os 

padrões (determinados anual ou semestralmente) e reduzir custos, desde que tenham a 

formação técnica. 

  No custeio kaizen, o objetivo é alcançar as metas de redução de custo, sendo, 

assim, um sistema de redução de custos que assume a responsabilidade de melhoria 

contínua na fabricação, sendo que os métodos de melhoria contínua são aplicados ao longo 

de todo o ano. As análises das variações comparam os montantes dos custos-meta mensais 

com os montantes de custo real reduzidos. A investigação acontece quando a redução do 

                                                                                                                                                    
7 Cogan, Samuel. Custos e Preços : Formação e Análise. São Paulo: Pioneira, 1999. p. 121. 
8 Internet . Op. cit. 
9 Op. cit. p. 684. 
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custo-meta não é alcançada. Neste sistema, presume-se que quem tem conhecimento 

superior para melhorar os processos e reduzir os custos são os funcionários, pois eles 

trabalham com o processo de elaboração dos produtos e o conhecem melhor, estando com 

estes mais familiarizados. Assim, o custeio kaizen dá aos funcionários a responsabilidade 

de melhorar processos e reduzir custos. 

 

4.2. Sifco - Um Exemplo do Custeio Kaizen 

 “A ciência desse método é descobrir, na linha de produção, quais as atividades que 

não agregam valor e tentar eliminá-las ao máximo”, disse Anand Sharma, presidente da 

TBM, consultoria que implantou o kaizen na empresa Sifco, fornecedora de componentes 

para a indústria automobilística, localizada em Jundiaí, no interior de São Paulo. 

 Desde que a Sifco adotou o processo de melhoria contínua, 40% de suas linhas de 

produção da unidade sofreram modificações no layout. Os resultados indicam que a Sifco 

parece estar no caminho certo: a produtividade, nas linhas de montagem onde o processo 

foi implantado, aumentou 46%, em média. O número de peças em estoque caiu 47% e o set 

up (tempo de preparação dos equipamentos) foi reduzido em 53%. Com um ritmo mais 

acelerado de produção, a empresa conseguiu suprir o aumento de demanda dos clientes e 

aumentar seu faturamento. “Nosso objetivo é continuar fazendo kaizen indefinidamente. 

Vamos ficar atentos, sempre de olho em melhorias”, diz Santo Domingos Pinto Ribeiro, 

diretor industrial e administrativo da Sifco. 

 Para que, depois de certo tempo, o pessoal da empresa passe a não enxergar o que 

deve ser mudado, os consultores da TBM costumam convidar funcionários de outras 

empresas para propor mudanças nas fábricas de seus clientes. Na Sifco, até os clientes e 

fornecedores visitam a fábrica para detectar problemas e apresentar soluções.  “Expor 

nossas deficiências, é uma forma de consertar os erros”, afirma Maria Regina Rodrigues 

Rios Neto, presidente da Sifco. 

 Para Sharma, uma das vantagens do kaizen é que dispensa altos investimentos. 

“Ganhamos eficiência com idéias simples e imediatas que não exigem gastos, como a 

compra de novos equipamentos”, afirma Maria Regina. Na Sifco, os operários são 

incentivados a dar sugestões para melhorar a produção na empresa e o contato dos gerentes 

e diretores com os subordinados é amigável. Essa cultura é fundamental, segundo ela, para 

que a empresa obtenha sucesso com o kaizen. 

 Na Sifco, o kaizen virou quase uma religião, disseminada entre seus mais de 2 mil 

funcionários. No início, havia o receio de que, com o enxugamento nas linhas de produção, 
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muitos funcionários fossem demitidos. A redução de pessoal, no entanto, é evitada no 

kaizen. Se há excesso de mão-de-obra numa das linhas de produção, o excedente é 

reaproveitado em outras áreas. Foi o que aconteceu na Sifco e, assim, aos poucos, todos 

começaram a entender o processo. 

 

4.3. Custeio Kaizen - Outras Considerações 

O custeio kaizen tem sido criticado por colocar uma enorme pressão para redução 

de todo custo concebível. Com isso, algumas empresas de automóveis, por exemplo, usam 

um período de carência na fabricação, pouco antes de um novo modelo ser introduzido 

(chamado de período de sustentação de custo), que dá ao funcionário a chance de aprender 

novos procedimentos antes da imposição de custos-meta e kaizen pela empresa. 

 Outras características do custeio kaizen, segundo Cogan10: 

O foco é informar e motivar a redução do custo do processo, não o de obter custos de 

produtos mais acurados; 

- A responsabilidade pela redução dos custos é do time, não uma 

responsabilidade individual; 

- Os custos reais de produção são calculados, partilhados e analisados pelos 

empregados da linha de frente. Em muitas instâncias, é o próprio time quem 

dá o suporte, coleta e prepara a informação de custo; 

- As informações de custos são canalizadas para seus ambientes de produção, 

de forma tal que esforços de aprendizagem e de melhoramentos são voltados 

para as áreas de maior oportunidade de redução de custos; 

- Os custos padrão são continuamente ajustados para refletir as reduções já 

ocorridas nos custos reais e também para servirem de metas de melhoramentos 

nos futuros custos. Isso garante que as inovações de melhoramentos de 

processos aprovadas serão sustentadas e apreciadas para futuros 

melhoramentos; 

- Os times de trabalho são os responsáveis pela geração de idéias que visam 

alcançar as metas de redução de custos. Eles têm, inclusive, autoridade para 

fazer investimentos de pequena escala, desde que demonstrem que os mesmos 

terão retorno na correspondente redução de custos. 

                                                           
10 Op. cit. p. 121-122. 
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5. Conclusão 

O custeio do ciclo de vida e o custeio kaizen são contribuições que se 

complementam, uma vez que o kaizen objetiva a redução de custos na fase de produção e o 

custeio do ciclo de vida apura custos de todos os estágios da existência de um produto. O 

ciclo de vida é, sem dúvida, um conceito extremamente útil no gerenciamento de custos e 

nas tomadas decisões de investimentos nas empresas pelos motivos expostos neste trabalho. 

Finalmente, de acordo com Sakurai (1997), a abordagem japonesa do custeio do ciclo de 

vida é diferente da abordagem americana, na qual há uma ênfase explícita nas 

compensações entre os custos do usuário e os custos de produção. Já os japoneses tentaram 

enfocar o custeio do ciclo de vida dos produtos a fim de aumentar sua confiabilidade 

durante o período em que o produto ou o equipamento é usado. Conforme o mesmo autor, 

deve ser preferido que um engenheiro se encarregue do custeio do ciclo de vida; se ele for 

da alçada de contadores, haverá uma tendência de ser dada demasiada ênfase aos aspectos 

financeiros. 
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