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Resumen
Nos tempos atuais, em que a informática se transformou num dos principais

elementos na administração das empresas, observa-se o desejo dos administradores, assim
como a necessidade das empresas, de se estruturarem em novos modelos de sistemas de
custos, que possibilitem seus cálculos, não só pelos sistemas RKW, Custo Padrão, custeio
ABC e Unidade de Esforço Padrão (UEP), mas, principalmente, com a utilização de suas
composições.  Para isso são necessários: a) uma análise preliminar das características
principais de cada método; b) uma investigação sobre da adaptabilidade de cada
metodologia aos diversos ambientes de manufatura e a adequação dos diferentes métodos
aos diferentes ambientes de manufatura.  Passada essa fase, procura-se investigar outra
melhor composição de metodologias, se é que seja possível, a fim de permitir que as
empresas não fiquem mais presas a um único método de elaboração de custos.  Da mesma
forma, é preciso preparar os sistemas para estarem aptos a executar esses cálculos
compostos, permitindo a incorporação de tais técnicas aos Sistemas ERP, flexibilizando e
especializando, simultaneamente, os citados sistemas e, conseqüentemente, as empresas que
deles se utilizem.

Palavras-chave: métodos de custeio, composição de sistemas, flexibilidade,
inovação.
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1.   Introdução

Um dos objetivos principais da filosofia JIT - Just in time é o esforço contínuo
para melhorar o desempenho dos sistemas, das pessoas e das empresas.  A essência da
administração é o conhecimento do que está sendo feito, se está de acordo com o planejado,
observando aquilo que deve ser melhorado.  Essa observação é dada pela função controle.

A função controle oferece instrumentos para manter as modificações feitas pelo
planejamento.  É por meio de ferramentas de controle que o administrador sabe o que
mudar, como mudar e onde mudar.  Essas ferramentas são dadas pelos sistemas de custeio e
pelos sistemas de indicadores de desempenho.  Esses indicadores monitoram as ações do
gerenciamento tornando-o dinâmico.  Não se pode gerenciar aquilo que se não pode medir.

Uma das funções do sistema de custos é o conhecimento do que está ocorrendo e
por meio das informações produzidas por ele, realiza-se o controle das atividades
desempenhadas.  Logo, um sistema de custos é um dos principais instrumentos da função
controle, para fornecer informações, que serão usadas para desenvolver indicadores.  É
possível, assim, analisar a evolução da empresa, compará-la com outras do setor, comparar
seções e outros segmentos.

O objetivo deste trabalho é analisar os métodos de custeio mais utilizados pelas
empresas e que devem ser inseridos nos Sistemas ERP - Enterprise Resources Planning,
para auxiliar o controle empresarial, como um todo.

Este trabalho, inicialmente, faz uma análise das características dos métodos de
custeio, do ambiente de manufatura e como esses métodos podem se adequar aos diferentes
ambientes de manufatura.  A seguir, apresenta uma sugestão de composição das
metodologias de custeio existentes, para a eficácia dos Sistemas ERP, facilitando,
sobremaneira, a função controle na manufatura.  Finalmente, o artigo faz algumas
considerações e recomendações para a utilização de um composto de metodologias,
atendendo às características do ambiente de manufatura.

Por se tratar da função controle, este trabalho analisa somente os modelos de
custos direcionados aos objetivos do controle.  Portanto, não estão inseridos nesta análise,
os custos contábeis, uma vez que têm características distintas e estão limitados às
informações que atendem aos objetivos da contabilidade fiscal, sem nenhuma preocupação
com os objetivos do planejamento.

2.    Análise Preliminar

Os Sistemas Integrados de Gestão, também conhecidos por sistemas ERP -
Enterprise Resources Planning, são os softwares que auxiliam na administração das
empresas, por meio das ferramentas computacionais existentes.

Segundo Barrella (2000), a filosofia básica desses programas é bem simples e
pode ser resumida, como se fora a utilização de um banco de dados único, que registra
todas as informações, que são utilizadas no gerenciamento da companhia.
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Sendo esse banco de dados único, as mesmas informações serão fornecidas a todos
os módulos do programa que realizam os cálculos administrativos (contabilidade,
financeiro, manufatura, manutenção, compras, vendas, marketing e outros). Isso garante a
exatidão e a consolidação das informações, em todos os departamentos da empresa.

Atualmente, o que vem se tornando interessante, e extremamente importante, para
as empresas é saber o que fazer com as inúmeras informações que esses sistemas fornecem,
ou seja, como analisar esse grande número de dados registrados pela empresa, para que
possibilitem o processo de controle na manufatura, de maneira mais abrangente e
consistente.

Após realizar vários estudos sobre o tema, o que se nota é que a resposta a essa
pergunta está associada à evolução dos sistemas integrados, na qual a tendência observada é
que eles estejam cada vez mais dotados de ferramentas computacionais - sistemas
especialistas, inteligência artificial e conexão à distância.

Sendo o custeio um elemento da função controle, procura-se desenvolver
princípios que norteiem o tratamento das informações geradas por ele e que auxiliarão nas
ações corretivas, além dessas informações oferecerem, também, subsídios para a tomada de
decisão.

Esses princípios de custeio surgem do tratamento que se dá aos custos e despesas
fixos e aos custos e despesas variáveis, em relação aos estoques e aos produtos vendidos.
Para operacionalizar esses princípios é necessário definir métodos de custeio, que se
preocupem com o tratamento dado aos custos diretos e indiretos.

A classificação entre fixos e variáveis se aplica, não só aos custos, mas também às
despesas, enquanto a separação entre diretos e indiretos somente se aplica aos custos.  Os
métodos de custeio visam à distribuição, aos produtos e serviços, dos custos diretos e
indiretos, sendo estes alocados aos produtos, por meio de rateios.

Ao mesmo tempo, a classificação de diretos e indiretos está relacionada com a
unidade produzida, enquanto a separação entre fixos e variáveis considera a unidade de
tempo, o valor total de custos com um item e o volume de atividade, nessa unidade de
tempo.

São considerados custos diretos aqueles que podem ser convenientemente
identificados com a produção de bens ou serviços e custos indiretos são aqueles que
beneficiam toda a produção de um bem ou serviço, mas que não podem ser, facilmente,
atribuídos a eles, necessitando para isso de procedimentos de rateios.

2.1. Características dos métodos de custeio

2.1.1. Custo padrão

O custo padrão é um método de custeio que auxilia os processos de controle e
tomada de decisão.  Sua principal finalidade é fornecer um padrão de comportamento para
os custos.  São fixados os padrões para os custos de produção, de matéria-prima, de mão-
de-obra direta e custos indiretos de fabricação.  No final do período, faz-se a comparação
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dos padrões com o real apontado e as diferenças registradas são consideradas desvios, que
servirão para as análises e as correções necessárias.

Tal sistema utiliza padrões para os custos de materiais e de mão-de-obra direta,
usando taxas pré-determinadas de custos indiretos de fabricação para a alocação destes aos
produtos, baseadas nos custos de mão-de-obra direta ou em horas/máquina.

Esse método não substitui os sistemas de apuração de custos, mas evidencia os
desvios e aponta para a direção das causas.  Os custos reais incorridos devem ser apurados
por outro sistema de apuração.

2.1.2.   Overhead method

Esse método consiste em ratear os custos indiretos de fabricação, de acordo com
uma base de rateio pré-determinada.  Pode ser a mão-de-obra direta, nos casos em que ela é
de uso intensivo, ou podem ser horas/máquina ou o tempo de processamento, para os casos
de ambientes altamente automatizados.

2.1.3.   Método dos centros de custos - RKW modificado

O Método dos Centros de Custos, ou método das Seções Homogêneas é mais
sofisticado que o “overhead method”, pois considera a alocação dos custos indiretos aos
produtos, em dois estágios de rateio e por meio de várias bases de rateio.  Inicialmente a
empresa é dividida em centros de acumulação de custos, sendo consideradas nesta divisão,
as seções homogêneas, que são chamados centros de custos.

Num primeiro estágio, o rateio dos itens de custos é feito aos centros de custos por
meio de bases apropriadas de rateio.  De acordo com um princípio do método, são os
centros de custos que consomem os recursos produtivos e os produtos absorvem os recursos
à medida que utilizam esses centros.  Os custos relativos aos centros auxiliares, aqueles que
não trabalham diretamente com a produção (manutenção, PCP, controle de qualidade), são
distribuídos aos centros produtivos, também por meio de bases de rateio.

Num segundo estágio, os custos acumulados nos centros produtivos são alocados
aos produtos.  As bases de rateio, normalmente empregadas, são a hora de mão-de-obra
direta, horas/máquina, potência instalada dos equipamentos e outras que se adaptarem à
situação.

Custo padrão, overhead method e RKW, são os modelos tradicionais de sistemas
de custos que auxiliam o controle.  O método dos centros de custos é utilizado por um
grande número de empresas, para a alocação aos produtos dos custos indiretos e o custo
padrão é uma ferramenta útil, para o controle dos custos diretos.

2.1.4.   Activity based Costing - ABC

O método ABC surgiu da necessidade de eliminar as distorções causadas pelo
emprego das bases de rateio, utilizadas pelos sistemas tradicionais.  Seu objetivo é tornar a
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determinação dos custos dos produtos mais exata, evitando as imprecisões causadas ao
atribuir os custos fixos indiretos aos produtos, baseando-se nas horas de mão-de-obra direta
ou nas horas/máquina.

O princípio básico da metodologia de custeio é fundamentado em atividades. E são
as atividades de todas as áreas funcionais da empresa que consomem recursos, enquanto os
produtos consomem atividades.  Isto é, as atividades existem para atender às necessidades
de fabricação dos produtos.

No custeio por atividades, os custos fluem da contabilidade para as atividades e
destas para os objetos de custos, como produtos, serviços, clientes ou outros.  A definição
das atividades depende do uso que se pretende dar às informações.  Para o cálculo dos
custos dos produtos ou outros objetos de custos, um detalhamento muito grande na
definição das atividades não é recomendado.  Entretanto, para analisar as atividades de cada
processo, a fim de separar aquelas que agregam valor das que não agregam valor, torna-se
necessário o detalhamento de todas as atividades que compõem o processo em análise.

Logo, o modelo ABC propõe dividir a empresa em atividades, calcular os custos
de cada atividade, procurando compreender o comportamento de cada uma delas e
identificando as causas desses custos.  A partir daí, deve-se alocar os custos aos produtos
em função da intensidade de uso das atividades que devem ser medidas por intermédio das
transações realizadas em cada período.

A estrutura de um sistema de custeio por atividades possui três elementos:

 •  Categorias de recursos. - Geralmente são contas fornecidas pela contabilidade,
com a finalidade de determinar os custos das atividades;

 •  Centro de atividades (activity center). - Reúne as atividades de cada processo do
negócio, dependendo das causas básicas que as originaram.  Por exemplo, num
processo de manuseio de materiais, devem permanecer num mesmo centro de
atividades aquelas relativas ao recebimento desses materiais, como receber,
inspecionar e movimentar;

 •  Direcionadores de custos (cost drivers). - São bases usadas para alocação de
custos a partir de sua orientação de razão geral, aos centros de atividades e aos
objetos de custos.

2.1.5.    Método da Unidade de Esforço de Produção - UEP

O método da UEP baseia-se na unificação da produção que, inicialmente,
objetivava solucionar o problema do custeio da produção, evitando o rateio das despesas
gerais para os diversos produtos.  Sua proposta é transformar uma empresa multiprodutora
real em uma empresa monoprodutora fictícia, obtendo, portanto, todas as facilidades de
mensuração de produto de uma empresa monoprodutora.

O único produto da empresa fictícia deverá ser representativo do conjunto
produzido pela multiprodutora real equivalente.  Esse produto deverá consumir a totalidade



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 6 / 16 -

dos esforços de produção consumidos pela fábrica real.  A unificação da produção está
ancorada no conceito de esforço de produção proposto por Perrin (1954).

O esforço de produção tem sua origem no trabalho de produção.  Quando o
processo de fabricação é executado apenas com o trabalho humano, sem a utilização de
equipamentos, máquinas ou instrumentos, ele próprio representa o total do esforço de
produção.  Quando, no processo de fabricação, também se utilizam máquinas e/ou
equipamentos, o esforço deverá englobar, além do trabalho do operador (quando existente),
o trabalho da máquina propriamente dito.

Além do trabalho direto, podem-se incluir os trabalhos indiretos e assim, o esforço
de produção definido por Antunes (1988), é o somatório dos trabalhos necessários para a
fabricação de certa mercadoria.

O autor afirma que essa noção possui uma característica que lhe confere grande
força que é a homogeneidade.  A característica da homogeneidade permite que se possa
afirmar que, quaisquer que sejam os artigos fabricados e seus respectivos processos de
fabricação, a produção desses artigos necessita de esforços de produção da mesma natureza,
embora de diferentes intensidades.

Produtos diferentes, com roteiros de produção semelhantes ou não, podem
absorver diferentes volumes de trabalho para a sua fabricação, uma vez que seus tempos de
passagem pelos diferentes postos de trabalho podem não ser os mesmos.  Assim, por
intermédio do conceito de esforços de produção de mesma natureza (trabalho), os mais
variados produtos de uma empresa multiprodutora podem ser comparáveis e adicionáveis
entre si, por meio do volume de trabalho que exijam para a sua fabricação.  A soma dos
esforços de produção de cada um dos produtos é o esforço de produção de toda a fábrica.

Os elementos de produção geradores desses esforços são chamados postos
operativos.  Cada um deles dispõe de uma certa capacidade potencial de gerar trabalho, ou
seja, um potencial produtivo.  Os postos operativos são as unidades básicas de produção.
São eles que transferem aos produtos o volume de trabalho necessário à sua fabricação.
Logo, um posto operativo representa uma ou mais operações de trabalho, que devem ser
definidas em seus mínimos detalhes, para que os esforços de produção possam se manter
constantes ao longo do tempo.

Potencial produtivo é o segundo conceito básico da teoria de Perrin (1954).
Antunes (1988) define potencial produtivo parcial como os diferentes esforços de produção
- esforço humano, esforço material e outros - disponíveis, por unidade de capacidade (hora,
Kg, peça) em um dado posto operativo.  A soma de todos os potenciais produtivos parciais
consumidos num dado posto operativo é o potencial produtivo do posto operativo.  Assim,
potencial produtivo de um posto operativo é a sua capacidade de gerar trabalho ou
capacidade de gerar esforços de produção, por unidade de capacidade.

Em termos absolutos, a unidade utilizada para medir o potencial de trabalho de
cada posto operativo é o "custo técnico" que, segundo Perrin (1954), tem sua origem na
área produtiva.  O custo de um determinado produto não depende somente das despesas
incorridas para fabricá-lo, como preconizam os custos contábeis.  Deve-se considerar,
também, os aspectos técnicos de produção, ou seja, os aspectos tecnológicos envolvidos na
fabricação.  Duas máquinas diferentes podem ter o mesmo custo contábil ao realizar uma
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operação, mas dependendo da tecnologia envolvida, seus custos técnicos podem ser
bastante distintos.

O custo técnico é determinado de baixo para cima, relacionando-se diretamente
com o posto operativo.  Cada posto operativo tem seu custo técnico de operação, por
unidade de tempo.  Se as operações de trabalho estiverem rigorosamente definidas, as
relações entre os potenciais produtivos de dois postos operativos permanecerão constantes
ao longo do tempo. Esse é o princípio das relações constantes concebido por Perrin (1954).

Sob o enfoque do autor, a unidade industrial vende o esforço de transformar as
matérias-primas no produto final.  Aos gastos incorridos durante esse esforço, ele denomina
de custos de transformação que, segundo ele, constituem a essência das atividades da
empresa. Essa concepção dá origem a outro princípio de método.

O princípio do valor agregado considera a fábrica uma transformadora de
matérias-primas, isto é, transforma matérias-primas em produtos acabados.  O custo de um
produto pode ser dividido em duas parcelas: o valor das matérias-primas e o valor agregado
a estas, quando sofrem algum tipo ou processo de transformação.  Assim, o produto da
empresa é a transformação.  Todos os esforços, direta ou indiretamente, utilizados nessa
atividade de transformação, representam os esforços de produção da empresa.  Envolvem as
atividades de apoio, como manutenção, controle de qualidade, PCP, enfim, aquelas que se
relacionam diretamente com a função produção.

O método da UEP utiliza, como gerador de custos, o posto operativo e os produtos
absorvem esses custos na proporção exata de sua permanência num determinado posto
operativo.  São eles, os postos operativos, que necessitam, para o próprio funcionamento,
da mão-de-obra, da força motriz, das ferramentas específicas e dos serviços de apoio.  São
esses elementos que determinam a quantidade potencial de esforço de produção, que cada
posto de trabalho pode despender, na fabricação dos produtos.

Em sua concepção, Perrin (1954) inclui as despesas de estrutura, isto é, despesas
administrativas, comerciais e financeiras, nas despesas de transformação.  Elas devem ser
distribuídas aos produtos, mediante uma lei de formação geral.  O método da UEP não dá
muita importância a esse tipo de gasto, focando sua atenção na transformação de matérias-
primas em produtos acabados, que é a função transformação que a empresa possui.

2.2. Análise do ambiente de manufatura

Dependendo do mercado e da engenharia do produto, o processo produtivo da
manufatura tem algumas características distintas e relevantes, para as decisões sobre o
processo de gerenciamento da produção.

2.2.1. Volume e variedade

Um dos fatores mais significativos para a gestão da produção é a diferença entre as
características de volume e variedade.  Segundo Slack et alii (1996), existem cinco tipos de
processos em manufatura que são:
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 •  Processos de projeto, cujas características são baixo volume e alta variedade,
uma vez que lidam com produtos discretos, normalmente com alta
customização.

 •  Processos de jobbing, que também lidam com alta variedade e baixo volume.
Nesse caso, cada produto deve compartilhar os recursos da operação com
diversos outros.  Os processos de jobbing produzem mais itens que os processos
de projetos mas, o grau de repetição é baixo.

 •  Processos em lotes, que possuem um grau de variedade menor que os de
jobbing.  Ao se produzir um produto, um processo em lote produz mais de um
produto, o que caracteriza a repetição de cada parte da operação de fabricação.
O volume de produção é maior em processos em lotes em relação aos jobbing,
uma vez que os processos em lotes podem ser, relativamente, repetitivos.

 •  Processos de produção em massa, que produzem bens em alto volume e a
variedade é relativamente baixa.  Todas as operações dos processos de produção
em massa são, essencialmente, repetitivas e amplamente previsíveis.

 •  Processos contínuos, que operam em volumes maiores que os processos de
produção em massa e, em geral, têm a variedade bem baixa.  As operações
podem suprir os produtos sem uma parada ou, muitas vezes, os produtos são
inseparáveis.

A Figura 1 ilustra esses tipos de processos em operações de manufatura.

        Volume

Baixo                                                                                Alto

  alta

    v

    a

    r
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    e

    d

    a
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    e

Baixa

Figura 1. Tipos de processos em operações de manufatura.
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Fonte: Slack et alii (1996).

2.2.2. Complexidade do processo produtivo

Outro fator relevante para a análise do processo de gerenciamento da produção é a
complexidade do processo produtivo, devido às necessidades da engenharia do produto.

Alguns produtos exigem, para a sua fabricação, poucas operações de
transformação e outros necessitam de muitas operações e recursos produtivos para serem
elaborados.  A produção de um calçado, por exemplo, necessita, dependendo do modelo, de
150 a 200 operações com mão-de-obra intensiva e uma gama elevada de materiais
diferentes.  Quando se produz um pote de plástico, com utilidade doméstica, em processo
de injeção, são poucas as operações envolvidas: a injeção do plástico, uma operação de
montagem, talvez e a operação de embalagem.

2.2.3.  Intensidade do uso de mão-de-obra ou de automação

Alguns produtos, para sua fabricação, exigem o uso intensivo da mão-de-obra.
Apesar do grande avanço tecnológico, esses produtos necessitam da mão-de-obra intensiva,
por terem uma característica artesanal.   Exemplo: sapatos, principalmente o feminino.

Outros produtos, devido à sua engenharia, podem ser fabricados num ambiente
altamente automatizado.  Possuem tecnologia relativamente inflexível e de capital
intensivo, como algumas fábricas de papel.

Um ambiente que possui alta variedade, alta complexidade e a alta utilização da
mão-de-obra ou da automação, provoca, em seu processo produtivo, os custos de
complexidade (Cooper e Kaplan, 1988), uma vez que exigem tempos de preparação,
inspeções e movimentação de materiais e provocam a ociosidade de máquinas, ou da mão-
de-obra.

2.3. Adequação dos métodos de custeio aos diferentes ambientes de manufatura

2.3.1. Modelos tradicionais de sistemas de custos

Esses sistemas mostraram-se adequados a avaliação do inventário e são
necessários para as declarações financeiras e fiscais, mas sem fornecer aos gerentes as
informações precisas e em tempo hábil para promover a eficiência operacional e medir os
custos de produção.

Apesar de ser um argumento válido o de que o custo padrão é uma ferramenta
efetiva para o controle dos custos diretos, em ambientes de tecnologia avançada de
manufatura (advanced manufacturing technology - AMT), seu uso, entretanto, segundo
Sakurai (1993), tem-se tornado bastante restrito.
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A análise das variações formulada pelo método não tem muito sentido num
ambiente povoado por máquinas auto-suficientes ou por robôs.  Sua principal utilidade era
medir a eficiência da mão-de-obra direta. Além disso, em sistemas flexíveis de manufatura,
com grande diversificação de produtos de curto ciclo de vida, a definição de padrões é
muito difícil.

E, como argumento final, o controle de custos mudou de lugar.  Passou da etapa de
produção e montagem para a etapa de planejamento e projeto.  Custo padrão é útil somente
para controlar os custos de materiais.

Os sistemas tradicionais de custos não consideram os custos de complexidade,
decorrentes da diversificação da produção diante das exigências e novas condições de
mercado.  São custos associados a tempos de preparação, movimentação de materiais,
controle de qualidade, constantes interrupções no processo produtivo e outros, decorrentes
da necessidade de variedade de produtos em pequenos lotes.

Os princípios básicos dos sistemas tradicionais de custos foram desenvolvidos
para atender a uma situação bastante diferente da atual.

Hoje, com a dinâmica de mudanças que se observa, os ciclos de desenvolvimento
dos produtos são medidos em meses, ou semanas, em alguns casos.  Devido às exigências
cada vez maiores dos consumidores, em relação à variedade e peculiaridade dos produtos,
as empresas são obrigadas a oferecer uma ampla linha de produtos altamente diversificada,
o que significa dizer que a produção está voltada para o mercado, com o objetivo principal
de atender às necessidades do consumidor.  As empresas estão mais preocupadas com o
"mix" de produtos do que com o volume dos mesmos.

Os sistemas de custos tradicionais, formalizados no início deste século, não
ajudam a administração a focalizar suas atenções no que realmente interessa para o cliente:
preço, qualidade, flexibilidade de produção, confiabilidade e resposta rápida às suas
necessidades.

Esses modelos são apropriados, na grande maioria dos casos, aos ambientes de
baixa complexidade, alto volume e nível médio de automação.

2.3.2.  Novos métodos de custeio

O custeio por atividades (ABC) oferece diversos benefícios. Hronec (1994) cita cinco
deles, que são:

 1. Provê a alta administração de informações sobre custos.  Quais são, onde e
como estão sendo gerados;

 2. Apoia o foco no cliente por meio da análise das atividades que aumentem ou
não a satisfação dele;

 3. Apoia a "competência fundamental" auxiliando o pessoal de fábrica, ou de
escritório, a resolver problemas por meio da utilização eficiente de recursos;



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 11 / 16 -

 4. Gera informações de custos mais completas e, portanto, mais confiáveis.  A
análise ABC inclui, desde a entrada do pedido e projeto de engenharia, até o
marketing e a logística;

 5. Ajuda a identificar custos e atividades que podem ser minimizados ou
eliminados, por meio do conhecimento dos geradores de custos, desde o pedido
até a entrega do produto.

O método dos centros de custos apropria os custos aos produtos por bases comuns,
o ABC procura selecionar várias bases para apropriação dos custos aos produtos, que
possam explicar melhor as causas dos custos das atividades e, principalmente, sua taxa de
consumo, em cada uma das atividades.

Já o método ABC faz uma leitura interessante da área externa, ao determinar os
custos de compra ou de distribuição, independentemente da alocação deles aos produtos.

Para os custos de transformação, em processos produtivos bastante complexos, ou
com equipamentos muitos diferentes, ou ainda, num layout celular, a discriminação de cada
atividade torna-se quase impossível na prática, tornando a utilização da metodologia,
bastante complexa.

O sistema ABC também é uma ferramenta poderosa para a gestão das atividades.
Proporciona uma visão horizontal da empresa, mostrando como os diversos processos se
interagem e se completam, além de quantificar os custos das atividades que não agregem
valor, proporcionando uma informação útil para a gestão.

A grande vantagem do método da UEP é sua simplicidade de operacionalização.
Ele trata com mais simplicidade a diversidade e a complexidade existentes no chão-de-
fábrica.  Em outras palavras, a metodologia da UEP absorve, com relativa facilidade, a
variedade de produtos.

Sua lógica é prática, aplicável e bem simples. Para a função custeio do produto, a
diferença entre produzir um produto de estrutura simples ou um produto de estrutura
complexa, com grande número de componentes e muitos níveis de matéria-prima,
componentes e submontagens, está no consumo de esforço de produção de cada um deles.
Fica mais fácil determinar seus custos de produção.

Kraemer e Kliemann (1994) sustentam que a maior contribuição desse método está
na apropriação conveniente, pode-se dizer até precisa, dos custos indiretos de fabricação
aos produtos, já que estes têm se mostrado em crescente ascensão.

Esse método rateia aos produtos as despesas fixas de estrutura, de uma forma
simplista pois pressupõe que elas são repassadas a eles na proporção de seus custos de
transformação, o que caracteriza uma desvantagem do método para o controle dessas
despesas.

A unidade de esforço de produção é compreendida por todos da empresa e isso
permite uma comunicação mais fácil entre as pessoas, além de facilitar o controle
operacional pelo próprio operador do equipamento.

A UEP é uma unidade de medida própria para a produção, no cálculo dos custos
de transformação.  Em razão da sua implantação e implementação mais prática que o ABC,
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num ambiente de produção com um grande número de operações ou atividades, a UEP
simplifica o processo de custeio, no chão-de-fábrica.

A Tabela 1, a seguir, mostra uma comparação entre esses dois métodos estudados.

ATRIBUTO ABC UEP

Complexidade

Implantação alta alta

Manutenção alta muito baixa

Software

Complexidade alta baixa

Custo elevado baixo

Implantação

Custo elevado baixo

alterações no plano de contas muitas nenhuma

Informações gerenciais para controle

análise dos custos indiretos Bom bom

Análise das despesas fixas de estrutura Muito bom ruim

Tabela 1.  Comparação entre os métodos ABC e UEP

3.    Composição das metodologias, para a eficácia dos Sistemas ERP

Segundo Martins (1995), para um controle eficaz, deve existir um sistema de
custeio que determine os seguintes custos:

 •  dos recursos utilizados;

 •  dos departamentos, áreas, setores ou processos;

 •  das atividades que agreguem valor e das que não agreguem valor;

 •  das perdas ou da não qualidade; e

 •  dos produtos, que devam ser separados em três parcelas: custos de pré-
produção, custos de produção e custos de pós-produção.

Para atender às necessidades de informações de uma organização, um

único método de custeio, dentre os existentes e da forma como estão
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estruturados, não darão uma resposta adequada, como previu KAPLAN

(1988).  Cada um deles possui atributos que serão melhor aplicados em

setores diferentes.  O custo padrão é recomendado para o custeio e o

controle das matérias-primas e dos materiais de consumo diretos, devido

às características do método.

Para o controle das despesas de apoio ou de estrutura, o método recomendado é o
ABC, que permite uma análise bem detalhada das atividades que envolvem as áreas
administrativa e comercial, bem como aquelas atividades de apoio relativas à fase de
produção, tais como, movimentação de partes, inspeções e abastecimentos.  Para o controle
dessas atividades o ABC oferece informações sobre as atividades que não agregam valor
aos produtos, permitindo ao gestor a tomada de decisão em relação a elas.

Os custos gerados antes da fabricação do produto, custos de pré-produção, tais
como desenvolvimento, projeto, pesquisa, protótipos e outros, são facilmente transferidos
aos produtos por meio do método ABC.  Assim, também os custos de pós-produção, tais
como lançamento, distribuição, promoção e outros, são atribuídos aos produtos com mais
facilidade por meio do ABC.  Para as atividades de orçamentação, particularmente na
produção sob encomenda, a UEP é muito apropriada, devido às suas características.

Quanto aos custos de transformação (aqueles incorridos durante a produção) o
método da UEP é mais apropriado, por ser mais simples sua operacionalização em relação
aos gastos de chão-de-fábrica.  A apropriação dos custos indiretos de fabricação, por meio
da UEP, é mais precisa, pois independe de bases de distribuição ou de direcionadores de
custos.  Os gastos atribuídos às perdas podem ser medidos tanto pelo ABC como pela UEP,
desde que esses métodos sejam convenientemente adaptados para essa tarefa.

A Figura 2 apresenta de forma genérica a proposta desse sistema de custeio, que
gerará informações para o controle.

matéria prima despesas de apoio

Produtos
Serviços

Atividades Departamentos
Processos

Perdas

pré-prod. produção pós-prod.

transformações

fatores de produção

custo padrão ABC UEP

métodos de custos

objetivos de custos
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                 Ove ead et od o  C o  

Figura 2.  Proposta de um sistema de custeio, que possa atender às necessidades da
função controle na manufatura  Fonte: Martins (1995).

Comparando essa proposta de Martins (1995) e levando em consideração, tanto a
complexidade do processo produtivo como a variedade e o volume de produção, a Tabela 2
apresenta uma sugestão mais abrangente para a utilização da combinação dos diversos
métodos de custeio.

Baixa complexidade Alta complexidade

Alto volume/baixa
variedade

Alta automação: overhead method

Alta intensidade do uso da mão-de-obra:
ABC

Alta automação: UEP ou ABC

Alta intensidade do uso da mão-de-
obra: UEP

Baixo volume/alta
variedade

Alta automação: ABC

Alta intensidade do uso da mão-de-obra:
overhead method.

Alta automação: UEP ou ABC

Alta intensidade do uso da mão-de-
obra: UEP

Tabela 2. Adequação dos métodos de custeio aos diferentes ambientes de manufatura.

A Figura 3 apresenta uma adequação das metodologias de custeio aos processos
em manufatura proposto por Slack et alii (1996).

         Volume
Baixo                                                                                                                  Alto

  alta

    v

    a

    r                      RKW ou ABC ou UEP

    i

Projeto

Jobbing

Lote ou batelada
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    e

    d      RKW ou ABC ou UEP

    a

    d

    e ABC

Baixa

Figura 3.  Adequação dos métodos de custeio aos processo em manufatura

É importante verificar que, apesar da flexibilidade sugerida para a utilização das
metodologias de custeio, ao implantar, em manufatura, os Sistemas ERP, deve-se levar em
consideração as especificidades do processo produtivo em análise, compondo assim um
sistema de custeio que atenda, com eficácia, às necessidades da função controle.

4. Considerações finais

Os sistemas de custeio apresentados no presente trabalho, representam uma
parcela  extremamente importante no processo de controle gerencial.  A utilização desses
sistemas, na sua forma individual, já é largamente utilizada pelas empresas.  Entretanto, a
utilização desses métodos de forma conjunta constitui, não só um avanço nos estudos da
área de custos, mas uma necessidade das empresas, já que as companhias possuem
diferentes estratégias para abordagem e resolução de seus problemas.

Na tentativa de otimizar suas estratégias e/ou práticas de controle e tomada de
decisão, observou-se que os Sistemas Integrados de Gestão deveriam possuir um maior
número de alternativas entre aquelas que são, normalmente, oferecidas aos clientes.  Ao
analisar essas necessidades das empresas e a relação com as alternativas oferecidas pelos
sistemas ERP, percebe-se que, apesar de serem muito modernos, os sistemas não são
adequados para as empresas que desejam compor seus sistemas de custos.

Essa composição de sistemas, por meio da mescla de mais de uma metodologia,
deverá possibilitar visões estratégicas diferenciadas para o mesmo problema, permitindo
que a companhia opte por aquela alternativa mais conveniente aos seus propósitos e
objetivos.

Em função dessa necessidade observada, percebe-se o início de uma nova fase de
pesquisas na área de sistemas administrativos.  Essa fase será composta de no mínimo duas
orientações distintas:

a) preparação de composições de métodos de custeio adequadas
as diferentes estruturas empresariais.

Em massa

Contínuo
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b) preparação e inserção das composições de metodologia nos
sistemas integrados de gestão.

Ao se conseguir, ao menos parcialmente, esses dois objetivos, os sistemas ERP
estarão dando flexibilidade suficiente para as empresas controlarem seus custos conforme
suas necessidades / especificidades.

5. Referências bibliográficas

Antunes Júnior, J. ª V. (1988): "Fundamentação do Método das Unidades de Esforço de
Produção". Dissertação, Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas,
Universidade Federal de Santa Catarina.

Barrella, W. D. (2000): "Sistemas Especialistas Modulados e Abrangentes para a Gestão de
Operações". Tese de doutorado, Escola Politécnica, USP, São Paulo.

Cooper, R. e Kaplan, R. S. (1988): "How Cost Accounting Distorts Product Cost".
Management Accounting, p. 20-27.

Hronec, S. M. (1994): "Sinais Vitais". Makron Books, São Paulo.

Kaplan, R. S. (1988): "One Cost System Isn't Enough". Harvard Business Review, jan-feb
p.61-66.

Kraemer, T. H. e Kliemann Neto, F. J. (1994): "A Nova Competição Global e a
Necessidade de Novos Sistemas de Custeio". I Congresso Brasileiro de Gestão
Estratégica de Custos.

Perrin, G. (1954): "Prix de Revient et Contrôle de Gestion". Dunot Editeurs, Paris.

Martins, S. S. (1995): "Considerações sobre os novos paradigmas da função controle na
manufatura". Tese de doutorado, Escola Politécnica, USP, São Paulo.

Sakurai, M. (1993): "The change in cost management systems in the age of CIM".
Seminário internacional: Qualidade e Produtividade. Porto Alegre, p.64-109.

Slack, N. et alii (1996): “Administração da Produção”. Atlas, São Paulo.


