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Tema: El Costo y la Toma de Decisiones 
 
 
Resumo 
A vantagem de custo é um dos tipos de vantagem competitiva que uma empresa pode 
possuir, por isso, os gestores devem reconhecer a importância do custo na elaboração 
dos planos estratégicos, ou seja, precisam estabelecer a “liderança de custo” ou a 
“redução de custo” como meta. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar o ABC 
(custeio baseado em atividades), como uma metodologia estratégica para apuração de 
custos, discorrendo sobre seus principais conceitos, etapas e vantagens em relação a 
outros métodos de apuração de custos da contabilidade tradicional. O custeio baseado 
em atividades é um método de custeio em que os custos, inicialmente, são atribuídos a 
atividades e depois aos produtos, com base no consumo das atividades. Além disso, por 
meio da utilização do ABC, é possível identificar as atividades que propiciam valor 
agregado, as que propiciam baixo ou nenhum valor agregado, as atividades estratégicas 
e as necessárias ao negócio.  



 

 

3

1 Introdução 
Ao longo do século XX, várias foram as tentativas de "melhorar" a sistemática tradicional 
de custeio, destacando-se dentre elas:  

• substituição dos valores históricos por valores de reposição tanto das 
maquinas/equipamentos quanto dos insumos utilizados na produção; 

• substituição da moeda local por uma moeda de "valor constante" (como o dólar ou 
uma cesta de moedas/indexadores); 

• ajuste da depreciação das máquinas e equipamentos ao tempo de vida útil dos 
mesmos (ao invés da utilização dos inflexíveis parâmetros fiscais); 

• ajuda da própria Pesquisa Operacional que veio auxiliar a determinação do mix de 
produção mais rentável para uma dada empresa; entre outras tentativas. 

Na verdade, adaptou-se muito e não se aprimorou, exatamente, o que mais distorce, hoje 
em dia, o custo dos produtos individuais: a alocação dos custos indiretos aos produtos. 
Segundo Jonhson e Kaplan (1993, p. 2), o grande problema da contabilidade de custos 
tradicional continua a ser o fato de que, 

Os custos são distribuídos pelos produtos por medidas simplistas e 
arbitrárias, normalmente baseadas na mão-de-obra direta, e que não 
representam as demandas de cada produto sobre os recursos da 
empresa. Ainda que métodos simplistas de avaliação do custo de 
produtos sirvam para as necessidades dos informes financeiros [...] os 
métodos sistematicamente condicionam e distorcem os custos dos 
produtos individuais. 

De acordo com Porter (1989, p. 57), 
Estudos de custos costumam concentrar-se nos custos de fabricação, 
negligenciando o impacto de outras atividades como o marketing, serviço 
e infra-estrutura sobre a posição dos custos relativos. Além disso, o 
custo de atividades industriais é analisado em seqüência, sem 
reconhecer os elos entre atividades que podem afetar o custo. Por fim, 
as empresas têm uma grande dificuldade para avaliar as posições dos 
custos dos concorrentes, uma etapa essencial na avaliação de suas 
próprias posições relativas. Elas, em geral, recorrem a comparações 
simplistas de custos de matéria-prima e salários da mão-de-obra. 

Se por um lado a contabilidade tradicional serve, ainda que com limitações, à função de 
controle (seja ele interno, por parte dos diretores/acionistas, ou externo, por parte do 
fisco), por outro lado, deixa muito a desejar, no que diz respeito à tomada de decisões, 
em termos de preços e mix de produtos que otimizem o desempenho de uma empresa. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar o ABC – Custeio Baseado em Atividades 
–, como uma metodologia estratégica para apuração de custos, discorrendo sobre seus 
principais conceitos, etapas e vantagens em relação a outros métodos de apuração de 
custos da contabilidade tradicional.  

O método de custeio ABC tem objetivo gerencial e estratégico para tomada de decisão e 
seu grande trunfo é, exatamente, enfocar os custos indiretos de produção e criar uma 
metodologia que os aloque aos produtos, processos e/ou outros objetos de custo, de 
acordo com os gastos provocados pelas atividades desenvolvidas pela empresa. 
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2 Custeio Baseado em Atividades 
Ao longo dos tempos, exigiu-se da contabilidade, outras finalidades que não a gerencial, 
como se pode notar ao se observar o desenvolvimento pelo qual passou, resumido 
abaixo:  

• os registros contábeis e o sistema de partidas dobradas existem há séculos, e deles 
surgiram os primeiros demonstrativos contábeis, direcionados, principalmente, aos 
proprietários e credores das organizações. Durante muito tempo, estes 
demonstrativos satisfizeram as necessidades de informações requeridas, não 
apresentando, portanto, evoluções significativas; 

• com o advento da Revolução Industrial, novas necessidades surgiram e, a partir de 
uma adaptação da contabilidade mercantil (que se destinava ao controle de 
mercadorias, preço de aquisição e preço de venda), criou-se a contabilidade de 
custos;  

• no século XIX, com o advento das Sociedades Anônimas (grandes companies), com o 
crescimento da importância dos ganhos de escala e da massificação do consumo, as 
informações gerenciais evoluíram razoavelmente, principalmente, no que diz respeito 
aos indicadores de produtividade (gastos com matérias-primas ou com mão-de-obra 
por volume produzido e/ou por hora de produção - os chamados coeficientes técnicos 
de produção). Acreditava-se que, uma maior produtividade levasse, automaticamente, 
a uma maior lucratividade das empresas; 

• a corrida pelo desenvolvimento industrial fez com que, em fins do século XIX, 
informes de custos unitários se tornassem indispensáveis para as decisões 
gerenciais. Isto veio a se repetir, nas primeiras décadas do século XX, com o 
acompanhamento operacional e o orçamentário, aliados ao indicador de retorno do 
investimento (ROI, concebido pela Du Pont Company);  

• o desenvolvimento industrial fez, porém, com que crescessem também as exigências 
por parte do Fisco, do mercado de capitais, do sistema bancário e dos acionistas, em 
relação às informações societárias. Estas exigências privilegiavam os métodos 
padronizados, que pudessem ser facilmente auditáveis e que reunissem, num corpo 
contábil único, informações de gastos, custos, receitas e resultados. 

O sistema de custeio por absorção continuou sendo mais direcionado a fornecer 
informações sobre avaliações de estoque e apuração de resultados do que a servir de 
base para tomada de decisões, à determinação do mix de produtos a ser produzido, bem 
como dos mercados mais lucrativos para a empresa e ou de atividades a serem 
terceirizadas, ou não. 

No entanto, a partir da década de 80, diversas mudanças e tendências  passaram a ser 
observadas, como por exemplo, diferenciação e diversificação de produtos, curtos 
períodos de produção, fragmentação dos canais de distribuição, curto ciclo de vida dos 
produtos, competição global, marketing segmentado, aplicação intensa da tecnologia, 
custos indiretos de fabricação elevados, dentre outras. Essas mudanças e tendências 
implicaram em maiores exigências de apuração de custos gerenciáveis. 

No atual contexto, segundo Silvestre (2002, p. 13), o sistema de custos ABC (Activity 
Based Costing), “tem sido o veículo com o qual as empresas procuram ajustar-se às 
novas regras de um mercado altamente competitivo, procurando adequar seu 
comportamento ao da economia global, em busca da exatidão e da eficácia na apuração 
dos custos”. 
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Método Tradicional

Administrar $ 18,5

Efetuar Manutenção $ 16,4

Preparar Produção $ 12,1

Expediir/ Comercializar $ 9,3

Assegurar Qualidade $ 7,7

Plan./ Des. Produtos

Total $ 100 Total $ 100

Custos Fixos $ 22,1

Custeio por Atividades

$ 2,28

Produzir

Custos Indiretos de 
Fabricação $ 62,6

Mão-de-Obra-Direta $ 15,3 $ 33,1

 
 Figura 1 – Método Tradicional x Custeio Baseado em Atividades 
 Fonte: Delloite Touche Tohmatsu, 1994. 

 

O ABC, conforme observado na Figura 1, vem, justamente, possibilitar uma melhor 
alocação dos custos e despesas indiretos aos produtos, processos e mercados da 
empresa (ou qualquer outro objeto que se queira custear a partir das atividades 
desenvolvidas pela empresa). 

Segundo Nakagawa (2001, p. 30), um dos principais objetivos do ABC é “facilitar a 
mudança de atitudes nos gestores de uma empresa, a fim de que estes, paralelamente à 
otimização de lucros para os investidores, busquem também a otimização do valor dos 
produtos para os clientes (internos e externos)”. 

O ABC, partindo da mesma base da contabilidade (ou até melhorando-a, através de 
adoção de valores gerenciais, ao invés dos puramente contábeis), agrupará os custos 
dos diversos departamentos/setores da empresa em atividades, de acordo com os 
recursos demandados por cada uma delas.  

As atividades são um conjunto de ações, similares e/ou complementares, com um 
objetivo em comum e podem ser mais detalhadas/subdivididas (ou não),  de acordo com 
sua importância para uma determinada área ou para a empresa.  

Todos os gastos da empresa serão alocados nas atividades desenvolvidas pelas próprias 
áreas consumidoras de recursos. Salários, materiais, serviços, depreciação e outras 
"naturezas de despesas" tradicionais se agruparão em atividades, mostrando os gastos 
totais da empresa. Depois das atividades custeadas, pode-se, então, custear, com muito 
mais precisão, qualquer objeto (um alvo a receber os custos das atividades) escolhido 
pela empresa, seja ele um produto, um mercado, um processo.  
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Por exemplo, se as atividades X, Y e Z são inerentes a um determinado produto, este 
receberá todo o custo destas três atividades e todos os demais custos de outras 
atividades que contribuírem para sua fabricação, mesmo que em menor 
percentual/proporção. Se o objeto a ser custeado é um produto em um dado mercado, 
deve-se somar todas as atividades (de maneira ponderada, ou seja, de acordo com a 
contribuição de cada uma para o objeto em questão) necessárias para produzir e levar 
aquele produto àquele determinado mercado. 

Percebe-se, então, porque a alocação dos custos indiretos aos produtos se torna mais 
simples e coerente: não se está apurando um total de gastos e rateando-se por apenas 
um ou dois critérios de rateio. Está se alocando, sim, cada custo de determinada 
atividade a um produto. Esta atividade pode ser alocada ao produto de acordo com 
inúmeros fatores, tais como numero de homens envolvidos, número de 
chamadas/atendimentos realizados, volume produzido, área ocupada, valor dos 
equipamentos envolvidos, o custo direto dos produtos, ou um ou mais destes fatores 
combinados.  

Esta é a grande vantagem do ABC: se uma atividade só existe para se produzir um único 
produto, somente aquele produto receberá o seu custo; se por outro lado ela existe para 
beneficiar todos os produtos da empresa, todos receberão uma parcela do custo desta 
atividade de acordo com a demanda de cada um pela mesma. 

 

 

 

3 Implementação do ABC 
Para a implantação do sistema ABC em uma empresa, deve-se seguir algumas etapas 
básicas e indispensáveis, de planejamento e execução, que variarão apenas em função 
do porte e da complexidade de cada empresa em questão. 

Após feita a implantação do sistema ABC, a manutenção do mesmo, ou seja, as 
apurações de custos da empresa, requer, permanentemente, uma revisão 
(acompanhamento), no que diz respeito aos CR’s, costbaseline, atividades, elementos de 
custo, modelo de processos e subprocessos e requer, periodicamente (de acordo com o 
período que se queira custear), novas alocações de gastos às atividades e associações 
das atividades custeadas aos objetos  (processos, produtos, mercados). 

Estas alocações de gastos e associações aos objetos sempre são feitas pelos 
consumidores de recursos das empresas, ou seja, os CR’s, seja através de 
entrevistas/pesquisas, realizadas com os operacionalizadores do ABC (que pode ser uma 
equipe que vá aos CR’s conduzir estas pesquisas), ou  por meio de um sistema 
informatizado, disponibilizado em rede (aonde esteja disponível o software que, a partir 
dos apontamentos/alocações feitas pelos “donos” dos CR’s, apurará os custos da 
empresas). 

 

 

 

4 Conceitos e Etapas 
4.1 Centros de Responsabilidade (CR's) 
Os centros de responsabilidade são os orgãos das empresas onde os gastos ocorrem e 
que estão sob a gerência/chefia de um determinado funcionário. Os CR's podem e 
devem, na medida do possível, ser os próprios departamentos que a contabilidade da 
empresa costuma utilizar para registrar os gastos incorridos em dado período. 
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A definição dos CR's e seus respectivos responsáveis é de vital importância para o ABC, 
pois serão os responsáveis pelos CR's que, nas entrevistas, destacarão/definirão as 
atividades que são realizadas pelo "seu" CR e que serão custeadas. Isto implica, 
também, no entendimento da metodologia e o próprio comprometimento com a mesma 
por parte dos responsáveis pelos CR’s. 

 

 

 

4.2 Costbaseline  ("Linha Básica de Custeio”)  
O costbaseline é uma etapa intermediária que ocorre depois do fechamento das contas 
contábeis e antes de qualquer rateio contábil entre departamentos (a fim de evitar rateios 
gerais que acabem por distorcer os gastos dos departamentos individuais).  

O costbaseline se constituirá num conjunto de operações determinadas para "tratar" os 
gastos contábeis (de acordo com os objetivos da empresa - enfoque maior em 
acompanhamento ou em previsão de custos), dentre as quais pode-se citar: conversão 
dos gastos para uma moeda constante (seja o dólar ou uma cesta de 
moeda/indexadores), valores e taxas de depreciação com base em valores de reposição 
e de acordo com a real vida útil das máquinas e equipamentos, ajustes dos estoques e 
seus valores, ajustes nas provisões (principalmente as que dizem respeito a salários) de 
gastos, realocação de rateios padronizados realizados pela contabilidade tradicional, 
definição dos gastos que serão anualizados ou diferidos. 

 

 

 

4.3 Atividades 
Segundo Brimson (1996, p. 62), “uma atividade é uma combinação de pessoas, 
tecnologia, matérias-primas, métodos e ambiente para gerar determinado produto ou 
serviço”. 

Uma atividade é um agrupamento de tarefas com objetivo comum e será mais abrangente 
ou mais complexa dependendo dos objetivos gerais da empresa e específicos dos CR's, 
que são os responsáveis pelas realizações das mesmas.  

Por exemplo: pode-se ter uma atividade denominada ''Produzir Químicos'' ou várias 
atividades denominadas "Produzir Ácido Clorídrico", "Produzir Cloro/Soda", "Produzir 
Peróxido de Hidrogênio", “Efetuar manutenção – Máquina de Processamento”, 
“Planejar/Programar Manutenções”, “Gerir a Operação Industrial”, “Realizar Inventário”, 
“Produzir Vapor”, “Produzir Água Desmineralizada”, “Gerenciar Vendas na Ásia”, 
“Controlar Estoques”, “Responder Questionamentos dos Clientes”, “Gerir Estoque de 
Materiais”, “Prover Alimentação”, “Administrar e Controlar o Caixa”, “Realizar 
Pagamentos”, “Efetuar Cobrança de Vendas”, “Acompanhar Projetos de Investimento”, 
“Planejar Estratégias de Negócio”,  etc.  

A escolha de uma ou outra opção vai depender do nível de detalhe que se deseja no 
custeio dos produtos, lembrando-se sempre que, quanto maior a quantidade de 
atividades listadas, maior será a complexidade do sistema. 

Uma mesma atividade pode ser listada/realizada (e, geralmente, o é) por mais de um CR 
e até ser custeada de formas diferentes. Seu custo total será a soma de seus custos nos 
diversos CR's em que ocorrer. 
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4.4 Elementos de Custos 
Os elementos de custos são agrupamentos de gastos de tipos/naturezas similares. 
Normalmente, são bem mais especificados/detalhados do que as ''naturezas'' tradicionais 
da contabilidade (pessoal, materiais, serviços e depreciação), estando associados a 
recursos e relacionados às atividades desenvolvidas na empresa. 

 

ELEMENTO DE CUSTO: 010 – PESSOAL 

Contas Contábeis Incluídas neste Elemento 

Número Nome 

1102 SALÁRIOS 

1103 HORAS EXTRAS 

1104 GRATIFICAÇÕES 

1105 ADICIONAL NOTURNO 

1106 QUINQUÊNIO 

1107 PREVIDÊNCIA SOCIAL 

1108 FGTS 

1109 FÉRIAS 

1110 13 SALÁRIO 

   QUADRO 1 – EXEMPLO DE ELEMENTOS DE CUSTOS 

 

ELEMENTO DE CUSTO: 040 - EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES 

CONTAS CONTÁBEIS INCLUÍDAS NESTE ELEMENTO 

Número Nome 

3206 ALUG. IMÓVEIS 

3301 CONS & MANUT- IMÓVEIS 

4103 IMP. PREDIAL 

6405 SEGURO PRÉDIOS/INSTALACÕES 

7101 DEPR. PRÉDIOS 

7103 DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

   QUADRO 2 - EXEMPLO DE ELEMENTOS DE CUSTOS 

 

Os elementos de custos mais utilizados pelas empresas são, normalmente, os seguintes: 
salários e encargos obrigatórios (juntos ou separados), prédios/móveis e instalações, 
máquinas e equipamentos, despesas administrativas, depreciação, treinamento, horas 
extras, dentre outros.  

Todos os gastos de cada CR devem estar contabilizados nos elementos de custos 
definidos pela empresa, pois são os gastos contabilizados em cada elemento de custo 
que serão alocados às atividades, imputando/atribuindo custos às mesmas. Somente os 
gastos com matérias-primas não deverão entrar nem nos gastos dos CR's nem em seus 
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respectivos elementos de custos, porque já serão associados diretamente a um objeto 
(produtos, principalmente). 

 

 

 

4.5 Modelo de Processos e Subprocessos 
Os subprocessos são pequenos agrupamentos de atividades afins, ou parcelas de um 
processo maior. Um processo é um agrupamento de subprocessos ou um grande 
agrupamento de atividades, possuindo grande importância (geralmente, representa uma 
das linhas/funções básicas do negócio da empresa) e produzindo valor para um 
determinado cliente/demandante, seja ele interno (outros processos) ou externo 
(consumidores/compradores). 

Uma empresa, vista sob um prisma de processos, aparece quase como uma estrutura 
organizacional baseada em projetos. A diferença é que não se teria uma cabeça 
hierárquica comandando todos os processos, normalmente, um processo está ligado 
diretamente a outro formando uma cadeia (principalmente os primários). Os outputs de 
um processo são os inputs do próprio processo posterior. 

Os processos podem ser primários, quando representam a própria razão de ser da 
empresa (produzir, vender, gerar/aperfeiçoar tecnologias, dentre outros), ou podem ser 
processos de suporte quando visam auxiliar/suportar os processos primários (os suportes 
tradicionais são comprar, prover/gerir recursos humanos, prover vigilância, gerir recursos 
financeiros e de informação, entre outros, que só existem em função dos primários). 

Ao se definir os processos, estará, automaticamente, sendo feita a classificação dos 
subprocessos ligados ao mesmo, bem como das atividades também, já que um 
subprocesso só pode fazer parte de um único processo, e uma atividade só pode fazer 
parte de um único subprocesso (ainda que uma atividade possa correr em vários 
departamentos).  

Com a definição dos processos e subprocessos que a empresa espera custear podem e 
devem ser revistas as atividades listadas pelos departamentos, para se verificar se  estas 
estão em consonância com os processos definidos. 

 

 

 

4.6 Alocação dos Gastos às Atividades 
Após trabalhar-se os dados contábeis de acordo com as definições, premissas e objetivos 
expressos no costbaseline, a base de gastos estará pronta para ser alocada às atividades 
e, conseqüentemente, aos subprocessos e processos, de acordo com o modelo 
previamente definido pela empresa. 

Os gastos serão alocados pelos próprios consumidores de recursos da empresa, de 
acordo com os consumos requeridos por cada atividade desenvolvida. Por exemplo, se 
num dado departamento existem 5 pessoas, entre as quais 3 trabalham, especificamente, 
para uma atividade X, 1 trabalha, especificamente, para a atividade Y e a última, 
especificamente, para a atividade Z, alocar-se-ão os gastos com salários e encargos de 
acordo com os gastos ponderados (pessoas vezes salários individuais) das pessoas 
envolvidas em cada uma atividade. 

Esta é a fase mais trabalhosa, demorada e importante do ABC: de uma alocação 
criteriosa dos gastos às atividades, ou seja, de um custeamento criterioso das atividades, 
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depende todo o sistema/metodologia. Todos os demais passos dar-se-ão a partir do 
custeio de todas as atividades da empresa. Se não tiver sido feita cuidadosamente os 
números(custos) finais poderão ficar distorcidos. 

Esta fase também é muito importante pelo comprometimento que gera dentro de toda 
empresa. O custeio de atividades, processos e produtos dar-se-á conforme os gastos 
realizados por cada departamento e conforme o apontamento realizado por seus 
gerentes. Portanto, os custos deixam de ser números definido, exclusivamente, pela 
contabilidade da empresa, e passam a ser entendidos e aceitos por todos. 

Os critérios para associar os gastos às atividades terão de ser definidos pelas áreas 
consumidoras de recursos conjuntamente com os operadores/gestores do ABC dentro da 
empresa, desenvolvendo-se, inclusive, pequenos sistemas de apuração de gastos dentro 
dos próprios departamentos. 

O direcionador de custo (cost-driver)  é o fator de associação entre os recursos e as 
atividades a serem custeadas ou entre as atividades e os objetos a serem custeados. Os 
fatores de associação são índices/proporções que levarão os gastos/custos à uma 
atividade ou outros objetos a serem custeados, sendo normalmente expressos em 
percentuais, com soma total igual a 100%. Ele é utilizado sempre que não for possível se 
utilizar de uma associação direta entre certos gastos/custos e um objeto.  

O direcionador de custos, de acordo com Nakagawa (2001, p. 74), “ é um evento ou fator 
causal que influencia o nível e o desempenho de atividades e o consumo resultante de 
recursos”. 

Os direcionadores mais utilizados, comumente, são: homem-hora; horas de máquina; 
quantidade de refugo; quantidade de atendimentos/ solicitações/ reclamações/ inspeções; 
quantidade de notas fiscais emitidas; quantidade de peças utilizadas ou compradas; 
pessoal ou quantidades transportados; comissões recebidas; consumos históricos; 
coeficientes técnicos de produção; área ocupada; tempo de set-up; ou, em últimos casos, 
volumes produzidos ou vendidos, ou mesmo faturamento bruto. 

Estes gastos que serão alocados às atividades são os mesmos gastos que foram 
agrupados em elementos de custos para melhor gerenciamento, visualização e alocação 
às atividades. Ao final desta  fase, todas as atividades estarão custeadas, bem como 
todos os subprocessos e processos, não havendo distinção metodológica alguma pelo 
fato de alguns serem primários e outros serem de suporte. 

 

 

 

4.7 Associação das Atividades Custeadas a um Objeto 
Nesta etapa, procura-se associar todas as atividades custeadas a um determinado 
objeto. Este objeto é um "alvo" a ser custeado, podendo ser um processo (com seus 
"suportes"), um produto, um mercado, ou qualquer outro  relevante para a empresa. 

As atividades serão alocadas aos objetos de acordo com a sua contribuição para a 
formação/alcance do mesmo. Para isso, utiliza-se de critérios (ou fatores de associação) 
similares àqueles utilizados para se alocar os gastos (agrupados em elementos de custo) 
às atividades, de acordo com o objeto a ser custeado. 

Observa-se, na Figura 2, uma visão geral das etapas de custeio, descritas anteriormente.  
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    Figura 2 – Visão Geral das Etapas do Custeio Baseado em Atividades (ABC) 
    Fonte: Delloite Touche Tohmatsu, 1994. 

 

 

 

4.8 Associação dos Gastos com Matérias-Primas a um Objeto    
Quando se trata de empresas industriais, os gastos com matérias-primas ainda 
representam uma grande parcela de seus custos e não podem ser desprezadas. Porém, 
no ABC estes gastos não são levados às atividades, sendo levados diretamente aos 
objetos conforme seus consumos específicos (mesmo critério da própria contabilidade 
tradicional de custos). 

Quando da utilização destes dados, os operadores/gestores do ABC devem ficar alertas 
para que não esteja havendo algum rateio que distorça os coeficientes de consumo 
destes materiais: problemas de dados históricos defasados; problemas de conversões de 
moedas ou índices; benefícios ou penalizações fiscais específicas; critérios distorcidos 
nas fichas de estoque; entre outros. 
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5 Considerações Finais 
Muitas são as vantagens da utilização do ABC em relação à Contabilidade de Custos 
tradicional, devido às possibilidades de informação que pode fornecer para a gerência de 
uma empresa, servindo, inclusive, de base para inúmeros outros processos de otimização 
de recursos da mesma. 

Dentre as informações que o ABC pode fornecer, selecionou-se algumas não fornecidas 
pela contabilidade tradicional e que estão relacionadas a seguir: 

• o custo da empresa distribuído em atividades, mostrando quais são as atividades 
mais caras da empresa (podendo até mesmo abrí-las dentro de uma visão 
departamental num segundo momento), vislumbrando-se, claramente, quais são as 
linhas/processos com que a empresa deve se preocupar mais e concentrar esforços 
(inclusive para, a partir daí fazer análises sobre a missão da empresa e sobre quais 
são suas vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes); 

• custo, margem e receita unitários da empresa de acordo com certo produto em um 
dado mercado específico em que seja vendido, propiciando à empresa selecionar 
áreas ou nichos de mercado ainda mais específicos e possibilitando a escolha de um 
mix de produtos e mercados da maneira como preferir. 

• avaliação das atividades, custos e pessoal alocado de acordo com  critérios de valor 
agregado (atividades que propiciam alto valor agregado, baixo valor agregado, 
atividades estratégicas e atividades necessárias – conforme Figura 3), possibilitando 
tomada de decisão no que se refere a  processos de extinção/supressão/incorporação 
de atividades, terceirização de serviços, subcontratação de mão-de-obra, 
investimentos em atividades que agregam valor ao produto. 

• avaliação das possibilidades de verticalização da empresa, ou de concentração em 
seus processos que trazem maiores vantagens competitivas em relação aos seus 
concorrentes;     

• análises para fixação de preços e obtenção de certas margens de rentabilidade, para 
definição do mix de produtos adequado às estratégias da empresa, levando em conta 
a exclusão (ou inclusão) de determinados produtos e/ou mercados ou até mesmo 
linhas produtivas na empresa; 

• possibilita ainda base para análises com fins de reengeneering (reengenharia), 
benchmarking (comparativos estratégicos de desempenho entre empresas) e quality 
control (processos de busca da qualidade, inclusive dos certificados ISO).  
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   Figura 3 – Modelo para Avaliação de Valor Agregado 
   Fonte: Delloite Touche Tohmatsu, 1994. 

 

No entanto, deve-se salientar que o ABC, pela própria metodologia já exposta, apresenta 
altos custos de implementação, necessita de uma tecnologia de informação desenvolvida 
e pode ter sua operacionalização dificultada (e onerada) em empresas que possuem 
grande quantidade de produtos. 

Além disso, segundo Silvestre (2002, p. 14), “o sistema de custos ABC ainda não atingiu 
o estágio mais avançado, que permita chegar à exatidão dos custos. Tem satisfeito, em 
boa parte, os anseios empresariais, mais ainda não revelou a eficiência desejada”. 

Para a escolha, então, de um método de custeio, deve-se levar em consideração a 
cultura empresarial, as características do processo tecno-produtivo da empresa, o modelo 
decisório do usuário e, principalmente, a relação custo-benefício da informação gerada. 
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