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Resumo
As pequenas e médias empresas constituem um agente estratégico para a

ampliação da competitividade e alavancagem econômica de países desenvolvidos e em de 
desenvolvimento. No entanto, muitas entram em processo de falência e concordata antes de 
completarem três anos de vida em função de vários motivos: falta de capital de giro, falta 
de espírito empreendedor dos proprietários, macroeconomia e forma de gerenciamento das 
mesmas. Novos instrumentos de gestão surgiram nos últimos anos para auxiliar as 
empresas quer sejam grande quer sejam pequenas na tomada de decisão como, por
exemplo, o método ABC (Activity Based Costing) e a teoria das restrições  (Theory of 
Constraints – TOC). O presente trabalho propõem-se analisar as vantagens e desvantagens 
da TOC e ABC como  instrumentos de mensuração do desempenho gerencial numa pequena 
indústria. Para tanto, foram levantados todos os gastos, tempo de produção necessário e 
capacidade produtiva, efetuados pela mesma no ano de 2000. 

Palavras chaves: Medidas de Desempenho Gerencial, Teoria das Restrições,
Método ABC, Pequena e Média Empresa (PME)
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1. Introdução

Observa-se que os instrumentos de gestão são aplicados a priori nas grandes 

empresas (Innes, Mitchell e Sindclair, 2000) por manterem um sistema de informação 

integrado devido a sua estrutura organizacional que é normalmente bem definida.

Entretanto, em função da majoração dos custos para implementação dos métodos de 

mensuração do desempenho operacional e gerencial, os gestores das pequenas e médias 

empresas (PME) decidem em produzir, comprar e vender através da experiência e do 

empirismo comercial. Consequentemente, muitas PME entram em processo de falência e 

concordata por falta principalmente da utilização dos instrumentos de gestão para a tomada 

de decisão.

O método ABC (Activity Based Costing) e a teoria das restrições  (Theory of 

Constraints – TOC) surgiram nos últimos anos em função da necessidade de se obter 

informações mais acuradas de quanto se deve produzir, reduzir custos e maximizar o ganho 

final nas empresas. Enquanto o ABC permite uma melhor visualização dos custos através 

da análise das atividades significativas da empresa e suas respectivas relações com os 

produtos, a TOC tem o propósito de promover a contínua otimização do desempenho 

esperado de qualquer organização que tenha uma meta bem definida (geralmente o de 

ganhar dinheiro), através do enfoque das ações gerenciais nos elementos que as restringem.

O presente trabalho propõem-se analisar as vantagens e desvantagens da TOC e 

ABC como instrumentos de mensuração do desempenho gerencial numa pequena indústria. 

Para tanto, foram levantados todos os gastos, tempo de produção necessário e capacidade 

produtiva, efetuados pela mesma no ano de 2000. 

Na Seção 2, serão apresentados os dados referentes as características de uma 

pequena indústria de sandália que servirão como base para o cálculo das medidas de 

desempenho gerencial através da aplicação do ABC e da TOC. Em seguida, na Seção 3, 

serão abordados os resultados encontrados quanto da aplicação da TOC e ABC, assim 

como, suas vantagens e desvantagens como instrumento de desempenho gerencial para uma 

pequena indústria. Finalmente, na Seção 4, serão analisadas as conclusões e perspectivas do 

presente trabalho.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 3 / 17 -

2. Aplicação das Medidas de Desempenho Gerencial numa Pequena Indústria

Para melhor aplicação do estudo das medidas de desempenho, como o método 

ABC e a TOC, foram estabelecidos como base dados de uma pequena indústria de

sandálias. Em 2000, a mesma possuía 27 funcionários, sendo 09 do departamento

produtivo, em uma área de 100 m2. A demanda de mercado era de 3.750 pares/mês, num 

regime de trabalho de 08 h/dia, 44 h/semanais e 30 dias/mês, fabricando assim, quatro 

modelos de sandálias dos tipos A, B, C e D. Portanto, essa pequena indústria servirá como 

base para a compreensão e comparação do método ABC e TOC.

Verificou-se que a pequena indústria analisada possuía quatro departamentos 

produtivos e quatro departamentos de serviços, sendo os produtivos: corte/montagem, 

colagem/prensagem, costura e acabamento e; os de serviços: administração geral, controle 

de qualidade, almoxarifado e manutenção. Os custos com relação aos produtos são: diretos 

e indiretos, sendo que, os custos diretos foram alocados a cada produto fabricado, com base 

no valor do material efetivamente gasto, apurados mensalmente.
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A 2.000 1.000 500 1.000 250 4.750

B 3.000 1.000 500 1.000 500 6.000

C 4.000 1.000 500 800 300 6.600

D 6.000 2.000 500 1.200 450 10.150

Total 15.000 5.000 2.000 4.000 1.500 27.500 12.000 39.500

Tabela 1. Valores dos custos diretos e indiretos aplicados à

produção de sandálias (em reais).
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De acordo com a Tabela 1, o produto A apresentou um custo direto total aplicado à 

produção mensal no valor de R$ 4.750,00, sendo portanto, o produto com menor valor do 

custo direto total, em decorrência do baixo consumo de energia e pequena quantidade de 

matéria-prima consumida para sua elaboração. No entanto, o produto D, por apresentar um 

elevado consumo de matéria-prima e de materiais secundários juntamente com a mão-de-

obra direta, obteve altos valores mensais do custo direto total com R$ 10.150,00. Já os

produtos B e C apresentaram os valores de R$ 6.000,00 e R$ 6.600,00, respectivamente.

Conforme as informações mantidas ainda na Tabela 1, tem-se que os custos 

indiretos são: aluguel (R$ 3.000,00), mão-de-obra indireta (R$ 4.000,00), depreciação

(R$ 1.000,00), seguros (R$ 800,00), reparos (R$ 950,00), materiais diversos (R$ 1.000,00), 

água e energia (R$ 1.250,00). Verifica-se, então, que a mão-de-obra indireta foi dentre os 

custos indiretos aplicados à produção o que obteve maior valor, representando 33% do 

custo indireto total. Portanto, é interessante procurar caminhos para promover a redução do 

custo da mão-de-obra indireta que irá proporcionar um menor valor para o custo indireto 

total. Finalmente, os custos diretos representam  aproximadamente 70% dos custos totais e 

os custos indiretos, 30%.

Produtos/ Deptºs

ou Recursos

Corte / 

Montagem

Colagem / 

Prensagem

Costura Acabamento Total

A 60 30 20 20 130

B 40 40 30 20 130

C 55 30 40 20 145

D 45 20 20 20 105

TOTAL 200 120 110 80 510

Tabela 2. Distribuição mensal do nº de minutos/máquina  para cada produto

nos departamentos produtivos.

Na Tabela 2 é exposto o número de minutos/máquina distribuído para cada

produto nos departamentos produtivos. Percebe-se, então, que o produto D apresenta menor

quantidade de minutos/máquina para sua produção e que se não fosse pelo alto valor do seu 

custo variável, este produto poderia ter um baixo preço de venda.
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2.1. Método ABC (Activity Based Costing)

O ABC é um sistema de custeio que permite melhor visualização dos custos 

através da análise das atividades significativas da empresa e suas respectivas relações com 

os produtos. Difere da Teoria das Restrições (TOC) por sua definição de centro de custos 

por atividades e pela forma de apropriação de custos por intermediários de direcionadores.

Segundo Cooper e Kaplan (1998), o método ABC oferece informações de custos 

mais precisas sobre atividades e processos de negócios e sobre produtos, serviços e clientes 

servidos por esses processos, focalizando as atividades organizacionais como elementos-

chave para análise do comportamento do custo.

Para se utilizar o ABC, é necessária a definição das atividades relevantes dentro 

dos departamentos, bem como dos direcionadores de recursos que irão alocar os diversos 

custos incorridos às atividades. Custeadas as atividades, a relação entre estas e os produtos 

são definidas pelos direcionadores de atividades, que levam o custo de cada atividade aos 

produtos. Com o objetivo de reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário e 

subjetivo dos custos indiretos pelos métodos tradicionais, o Método ABC, baseado em 

atividades, propõe-se a avaliar os custos unitários ou totais de maneira precisa e eficiente, 

de forma a não fornecer informações e resultados artificiais numa pequena indústria.

Sabe-se que a complexidade crescente do sistema de produção e o avanço 

tecnológico vêm aumentando continuamente os custos indiretos dos produtos. Portanto, a 

grande diversidade de modelos de sandálias exige uma melhor alocação dos custos 

indiretos de fabricação. Por isso, é importante uma adequada apropriação dos mesmos. No 

Método ABC, a apropriação dos C.I.F. aos produtos, por intermédio de direcionadores, 

permitindo a apuração dos custos das atividades, pode ser realizada seguindo as etapas, a 

saber:

a) Em primeiro lugar, deve-se estabelecer as atividades relevantes da empresa, as 

quais serão tidas como objeto de mensuração e análise;

b) Em seguida, os custos dos recursos deverão ser alocados às atividades e, para 

uma aplicação dos custos indiretos de forma precisa, deve ser feito um

levantamento de seus direcionadores, mensurando seus valores efetivos e;



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 6 / 17 -

c) Finalmente, é determinado o valor absorvido das atividades, através do 

cálculo da taxa de absorção da cada atividade e com isso, é obtido o custo 

total de fabricação de cada produto.

Departamentos Atividades Direcionadores

Administração Geral Administrar Pedido de compras

Corte / Montagem Cortar o couro e montar as peças M-H / Nº de peças

Colagem / Prensagem Colar e prensar Nº de tubos de cola / M-M

Costura Costurar Minutos-Máquina

Acabamento Acabar e despachar M-H / Pedido de Compras

Controle de Qualidade Controlar a produção Inspeção de Matéria-Prima

Almoxarifado Movimentar materiais Requisições de Materiais

Manutenção Manutenção de Equipamentos Nº de máquinas

Quadro 1. Levantamento das atividades relevantes dos departamentos e seus 

direcionadores numa pequena indústria de sandálias.

São identificados no Quadro 1, a partir dos departamentos produtivos e de

serviços, as suas respectivas atividades e determinados os direcionadores existentes para 

cada atividade, numa pequena indústria de sandálias, com a obtenção de informações 

através de questionário in loco. Com a finalidade de fazer um cálculo correto dos custos 

pelo método ABC. Em seguida, foram atribuídos valores aos seus direcionadores e os 

custos relevantes de cada atividade. Por fim, foram aplicados todos os cálculos necessários 

para uma correta determinação dos custos totais de cada produto, fornecidos a seguir.

Prod. Custos Diretos Custos  Indiretos C. Un. Total

A 4.750,00 2.386,63 713,66 7.136,63

B 6.000,00 2.965,26 896,53 8.965,26

C 6.600,00 3.611,09 1.021,11 10.211,09

D 10.150,00 3.037,03 1.318,70 13.187,03

Total 27.500,00 12.000,00 3.950,00 39.500,00

Tabela 3. Somatório dos custos totais dos produtos pelo método ABC (em reais).
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De acordo com a Tabela 3, verifica-se que, o produto A é o que tem uma menor 

apropriação dos custos indiretos com R$ 2.386,63, devido a um menor consumo dos 

recursos dos direcionadores, obtendo, com isso, um custo total de fabricação inferior aos 

outros produtos. E o produto D é o mais oneroso com R$ 3.037,03, por alocar uma 

quantidade significativa de valores aos direcionadores, logo, é o produto que possui um 

maior custo total de fabricação para a empresa.

2.2. Teoria das Restrições (Theory of Constraints)

A Teoria das Restrições é uma filosofia global de gerenciamento empresarial, 

criada pelo físico Eliyahu Goldratt e Jeff Cox em 1984, com o propósito de promover a 

contínua otimização do desempenho esperado de qualquer organização que tenha uma 

META bem definida (geralmente o de ganhar dinheiro), através do enfoque das ações 

gerenciais nos elementos que as restringem. 

Segundo Padoveze (1999), a teoria das restrições é basicamente uma teoria de 

administração de produção. Junto com o MRP (I, II, III) (Manufacturing Resource

Planning) e o JIT (Just-in-time), forma o principal conjunto de conceitos de gestão 

produtiva e dos estoques .

Para atingir o objetivo da empresa, ou seja, sua meta de maximizar o lucro e 

garantir sua continuidade, existem três variáveis possíveis:

a) Ganho, através de seu aumento. Segundo Cogan (1999),  o ganho corresponde 

ao índice no qual o sistema gera dinheiro através das vendas. Assim, seria a 

diferença entre as vendas reais e o custo direto (considerado como única 

despesa variável).

b) Inventário, pela diminuição dos investimentos no ativo, pois, tudo que se 

investe nas compras de materiais que gerem receitas futuramente, é

considerado como inventário nessa teoria. 

c) Despesas Operacionais, através de sua diminuição, ou seja, tudo que se 

adquire como forma de inventário e gasta-se na sua transformação para ganho.

De acordo com Goldratt (1997), uma contabilidade baseada em ganhos, não há 

uma prioridade em alocação dos custos aos produtos, como os métodos de custeio 

tradicionais, pois desviaria a atenção das prioridades essenciais da empresa, as restrições. 

Assim, as restrições podem ser divididas em físicas e não físicas. As restrições físicas estão 
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relacionadas com a capacidade produtiva ou recursos falhos, como equipamentos, matéria-

prima etc. E as restrições não-físicas são aquelas baseadas em normas e procedimentos 

internos da empresa, como política administrativa etc. 

Na Teoria das Restrições, o principal objetivo para uma otimização na tomada de 

decisão e continuidade da empresa é a focalização dos recursos restritos e posteriormente, 

sua inibição. Para tanto, é necessária a realização dos seguintes passos,  a saber:

i) Identificação da(s) restrição(ões) do sistema;

ii) Decisão de como explorar a(s) restrição(ões) do sistema, ou seja, não 

desperdiçar nada dessa restrição;

iii) Subordinação de qualquer outro evento ao passo (ii);

iv) Levantamento das restrições do sistema e;

v) Finalmente, se nos passos anteriores, uma restrição for quebrada, voltar 

ao passo (i), mas não deixar que a inércia se torne uma restrição do 

sistema.

Produtos fabricados A B C D

Demanda de mercado 800 900 1100 950

Preço líquido de venda por unidade 11,66 12,11 11,77 17,15

Quadro 2. Demanda de mercado e preço de venda dos produtos fabricados (em reais).

Na Teoria das Restrições, os centro produtivos serão chamados de recursos. No 

Quadro 2, os dados referentes ao preço de venda dos produtos resultaram de aspectos 

mercadológicos, tributários, econômicos e financeiros, além dos custos e despesas

incorridas no processo produtivo de cada produto. Assim, tais dados servirão de base para o 

cálculo da Teoria das Restrições. Finalmente, a apuração dos lucros líquidos da pequena 

indústria se baseou em vendas mensais de 3.750 pares, aonde foram obtidos resultados 

diferentes para cada método de mensuração do desempenho gerencial.

Materiais CustoUn(R$) Corte/Mont Colag/Prens Costura Acabamento

MP Consum 2,50 35 minutos 20 minutos

M Secund 1,25 25 minutos 10 minutos 10 minutos 05 minutos 

M Embalag 0,63 10 minutos 15 minutos
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TOTAL 4,38 60 minutos 30 minutos 20 minutos 20 minutos

Quadro 3. Composição do custo do produto A. 

Materiais CustoUn(R$) Corte/Mont Colag/Prens Costura Acabamento

MP Consum 3,33 25 minutos 15 minutos 

M Secund 1,11 15 minutos 25 minutos 20 minutos 05 minutos 

M Embalag 0,56 10 minutos 15 minutos

Total 5,00 40 minutos 40 minutos 30 minutos 20 minutos

Quadro 4. Composição do custo do produto B.

Materiais CustoUn(R$) Corte/Mont Colag/Prens Costura Acabamento

MP Consum 3,64 30 minutos 10 minutos 

M Secund 0,91 25 minutos 20 minutos 25 minutos 05 minutos 

M Embalag 0,45 15 minutos 15 minutos

Total 5,00 55 minutos 30 minutos 40 minutos 20 minutos

Quadro 5. Composição do custo do produto C.

Materiais CustoUn(R$) Corte/Mont Colag/Prens Costura Acabamento

MP Consum 6,32 25 minutos 05 minutos 

M Secund 2,11 20 minutos 15 minutos 15 minutos 05 minutos 

M Embalag 0,53 05 minutos 15 minutos

Total 8,96 45 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos

Quadro 6. Composição do custo do produto D.

Conforme os Quadros 3, 4, 5 e 6, verifica-se a composição detalhada dos custos de 

produção de cada produto da pequena indústria de sandálias, bem como, o tempo 

consumido em cada recurso para a fabricação do mesmo. Percebe-se que, os custos 

considerados para uma correta avaliação e cálculo na Teoria das Restrições restringem-se



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 10 / 17 -

somente aos custos diretos de materiais, como matéria-prima consumida, materiais

secundários e materiais de embalagem.

Produtos A B C D

Preço de Venda 11,66 12,11 11,77 17,15

Custo (R$) 4,38 5,00 5,00 8,96

Ganho 7,28 7,11 6,77 8,19

Tempo de Produção 130 minutos 130 minutos 145 minutos 105 minutos

Quadro 7. Avaliação mensal do desempenho dos produtos.

O Quadro 7 demonstra a avaliação mensal de cada produto fabricado, com alguns 

dos indicadores principais da Teoria das Restrições, como o ganho e o tempo de produção. 

Para melhor entendimento da aplicação da Teoria das Restrições, segue os seguintes passos.
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Corte/Mont 118.800 48.000 36.000 60.500 42.750 187.250 (68.450)

Colag/Prens 118.800 24.000 36.000 33.000 19.000 112.000 6.800

Costura 118.800 16.000 27.000 44.000 19.000 106.000 12.800

Acabamento 118.800 16.000 18.000 22.000 19.000 75.000 43.800

Total 475.200 104.000 117.000 159.500 99.750 480.250 (5.050)

Tabela 4. Passo nº 1- Identificação da restrição.

De acordo com a Tabela 4, identificou-se qual o recurso corresponde a restrição do 

sistema, ou seja, o recurso de Corte/Montagem apresenta insuficiência para conseguir

atender toda demanda de mercado. Já os outros recursos apresentam-se satisfatoriamente 

quanto a demanda de mercado.
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A 7,28 0,08 97,07

B 7,11 0,04 159,98

C 6,77 0,05 135,40

D 8,19 0,05 172,90

Tabela 5. Passo nº 2 - Exploração da restrição.

Determinou-se na Tabela 5 qual o produto obteve melhor ganho na utilização de 

recursos da restrição, ou seja, o produto D melhor remunera cada minuto de produção do 

recurso Corte/Montagem. Com isso, sua produção deverá ser priorizada. Para tanto, a 

produção e o resultado para os produtos A, B, C e D ficarão compostos da seguinte 

maneira, exposto na Tabela 6.
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Corte/Montagem 118.800 42.750 76.050 1.267 1.901 1.382

Colagem/Prensagem 118.800 19.000 99.800 3.326 2.495 3.326

Costura 118.800 19.000 99.800 4.990 3.326 2.495

Acabamento 118.800 19.000 99.800 4.990 4.990 4.990

Total 475.200 99.750 375.450

Tabela 6. Produção máxima dos produtos A, B, C.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 12 / 17 -

Em seguida, depois de explorada a restrição, conforme a Tabela 7, apura-se o 

resultado do período, levando-se em consideração a produção e as vendas das quantidades

determinadas pela demanda ou pela produção máxima, dos dois o menor.

Produtos Preço de 

Venda (R$)

Custo (R$) Ganho por 

Unidade (R$)

Quantidade

Vendida

R$

A 11,66 4,38 7,29 800 5.828,00

B 12,11 5,00 7,11 900 6.399,00

C 11,77 5,00 6,77 1100 7.447,00

D 17,15 8,96 8,19 950 7.792,50

Total 27.466,50

Despesas

Operacionais

(17.500,00)

Lucro 9.966,50

Tabela 7. Resultado do período.

De acordo com o resultado encontrado na Tabela 7, encontrou-se um lucro de

R$ 9.966,50, que é o melhor possível, levando-se em consideração as restrições no recurso 

Corte/Montagem.

PASSO 3: Subordinação do nível de atividades à capacidade da restrição

Neste momento, as atenções dos demais produtos devem estar subordinadas para o 

que ficou estabelecido para as restrições. A restrição determina o ritmo de produção. 

Assim, pode haver ociosidade nos demais recursos. Porém, ao final do processo, a

priorização da restrição encontrada levará a obtenção da maximização do ganho final.

No caso desta pequena indústria , observa-se que a capacidade produtiva dos 

demais produtos da empresa não foi afetada pela restrição. Assim, a demanda de mercado 

para os produtos A, B, C e D pôde ser atendida, proporcionando um ganho superior aos dos 

métodos tradicionais de custo.

PASSO 4: Elevação das restrições do sistema
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Nesta fase, busca-se uma melhor eficiência dos recursos possuídos pela empresa. 

Caso a restrição ainda seja um entrave para maximização do lucro após o passo 3, faz-se

necessário um maior esforço para evitar qualquer perda de recursos da restrição. Neste 

momento, um gerenciamento efetivo das restrições é bastante significativo, pois além do 

não desperdício dos recursos da restrição, procura-se obter a maximização e o aumento da 

capacidade produtiva. No caso da pequena indústria não será necessário executar esse 

passo, pois a restrição foi contida no passo anterior.

PASSO 5: Se nos passos anteriores, uma restrição for quebrada, voltar ao

passo 1, mas não deixar que a inércia se torne uma restrição do 

sis tema.

No exemplo da pequena indústria não se aplica esse passo.

3. ABC x  TOC: Resultados Obtidos

Verificam-se formas diferenciadas de se chegar ao lucro líquido, a partir de dois 

métodos de desempenho gerencial, conforme comparado nas Tabelas 8 e 9, a seguir.

A B C D TOTAL

Receita c/ vendas 9.328,00 10.899,00 12.947,00 16.292,50 49.466,50

(-) C. P. V. (6.610,63) (8.653,26) (9.925,09) (12.679,52) (37.868,50)

    Custo variável 4.224,00 5.688,00 6.314,00 9.642,50 25.868,50

    Custos atividades 2.386,63 2.965,26 3.611,09 3.037,02 12.000,00

= Lucro bruto 2.717,37 2.245,74 3.021,91 3.612,98 11.598,00

(-) Desp. Operacionais (2.500,00)

=  Lucro líquido 9.098,00

Tabela 8. D.R.E. - Método A.BC dos produtos A, B, C, D  (valores em reais).
C.P.V.- Custos dos produtos vendidos; D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercício;
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Na Tabela 8 é apresentada a D.R.E. do Método ABC, em que foi obtida uma 

receita com vendas de R$ 49.466,50 e um custo dos produtos vendidos de R$37.868,50 , 

gerando assim um lucro líquido de R$ 9.098,00. O Método ABC é utilizado em avaliações 

de resultados gerenciais, não sendo aceito em análises contábeis para efeitos fiscais.

A B C D TOTAL

Receita c/ vendas 9.328,00 10.899,00 12.947,00 16.292,50 49.466,50

(-) C. P. V. (3.500,00) (4.500,00) (5.500,00) (8.500,00) (22.000,00)

    Custo variável 3.500,00 4.500,00 5.500,00 8.500,00 22.000,00

= Lucro bruto 5.828,00 6.399,00 7.447,00 7.792,50 27.466,50

(-) C. ind. Produção (12.000,00)

(-) Despesas M. O.D. 1.000,00 1.000,00 800,00 1.200,00 (4.000,00)

(-) Outras despesas 250,00 500,00 300,00 450,00 (1.500,00)

=  Lucro líquido 9.966,50

Tabela 9. D.R.E. - Teoria das Restrições nos produtos A, B, C, D  (valores em reais).

Na Tabela 9 é demonstrada a D.R.E. da Teoria das Restrições, obtendo uma 

receita com vendas de R$ 49.466,50 e um custo dos produtos vendidos de R$ 22.000,00 , 

gerando assim, um lucro líquido de R$ 9.966,50. O custo variável na Teoria das Restrições 

leva em consideração somente o custo da matéria-prima consumida, material secundário e 

material de embalagem. O custo de energia elétrica aplicada diretamente à produção é 

considerado como outras despesas.

Gráfico 1. Comparação dos métodos de mensuração do desempenho gerencial com 

base no lucro bruto dos produtos A, B, C, D.
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De acordo com o Gráfico 1, a apuração  dos custos dos produtos pelo método ABC 

e pela Teoria das Restrições é fundamentada em duas diferentes formas de se considerar os 

CIFs. Assim, com a análise do gráfico acima, percebe-se que o lucro bruto dos produtos A 

e B tiveram menores valores em relação aos dois métodos utilizados, enquanto, os produtos 

C e D tiveram seus lucros mais elevados. 

No método ABC, a apropriação dos custos é feita de forma detalhada, através de 

seus direcionadores, apresentando com isso, resultados mais próximos da realidade. Sua

implementação exige um elevado nível de capital, porém, se feita de forma gradativa  não 

se tornará demasiadamente oneroso para a empresa. Assim, possibilita o aumento dos 

lucros com um eficiente sistema de redução de custos e despesas. No entanto, não poderá 

ser usado para fins contábeis, pois fere aos princípios contábeis por considerar as despesas 

como custo na produção.

A utilização da Teoria das Restrições é útil para análises de gerenciamento

empresarial por identificar o ganho de cada produto por minuto de utilização do recurso da 

restrição, aonde são determinados os produtos mais ou menos lucrativos sem a utilização de 

critérios de rateios subjetivos, auxiliando, assim, o administrador para uma melhor tomada 

de decisões. 

É importante ressaltar que, na produção em escalas essas diferenças se tornarão 

sensíveis e, por isso, passíveis de análise e avaliação. Ao decidir qual técnica a ser utilizada, 

deve-se verificar aquela que seja mais útil e válida dentre outras para se ter uma resposta de 

qual método adotar numa pequena indústria de sandálias.

4. Conclusões e Perspectivas

Com a utilização de diferentes medidas de desempenho, foram detectadas

distorções no valor final dos custos dos produtos para cada método utilizado e

consequentemente, do lucro líquido final. Portanto, a empresa deverá estar bastante atenta 

para aquele sistema de mensuração do desempenho gerencial que melhor demonstre a 

situação atual de uma pequena indústria de sandálias, levando-se em consideração o 

processo de produção e a estrutura da empresa. Através da aplicação do método ABC e da 

Teoria das Restrições numa pequena indústria de sandálias, é facilitada a identificação dos 

custos diretos e indiretos, proporcionando um controle mais efetivo dos custos de

fabricação, bem como, uma maior eficácia no processo produtivo, levando a empresa a 

obtenção de lucros. 
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O Método ABC, numa pequena indústria de sandálias, apresentou inúmeros 

problemas relativos à identificação das atividades e seus direcionadores , quando aplicados 

de forma arbitrária ocasionará resultados distorcidos. Além do mais, o custo de

implementação desse sistema é relativamente alto, levando-se em consideração o porte da 

empresa. Entretanto, considera importante os CIF e todos os custos diretos da empresa. 

A Teoria das Restrições possui a vantagem de identificar o ganho de cada produto 

por minuto de utilização do recurso da restrição, porém a utilização deste método não é 

aconselhável para a pequena indústria de sandálias estudada por não considerar os custos 

indiretos de fabricação relevantes. Já que os mesmos representam 30% dos custos totais, ou 

seja, R$12.000,00, sendo considerado um valor significativo para o seu universo. Considera 

somente os materiais como custo, dessa forma, poderia gerar uma falha na obtenção dos 

resultados, gerando ineficiência  na tomada de decisões, pois a mão-de-obra indireta e 

outros custos variáveis são relevados a segundo plano.

Contudo, cada medida de desempenho gerencial possui suas particularidades, não 

existindo certezas absolutas que definam o melhor método a ser implementado. Segundo 

Cooper e Kaplan (1998), a Teoria das Restrições e o ABC não são conflitantes. Na verdade, 

complementam-se perfeitamente: a primeira oferece a otimização em curto prazo, enquanto 

a segunda, em longo prazo. 
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