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Resumo: Neste texto pretende-se mostrar a necessidade de mudanças nos sistemas de 

custeio das empresas. Para tanto, elaborou-se um breve referencial histórico de sistemas 

de custos, colocando, após isso, um pouco da problemática atual de custeio, mostrando 

que a contextualização e a compreensão histórica da questão de custeio ajudam a 

entender os problemas atuais enfrentados pelas empresas e que os sistemas 

tradicionalmente usados não são ruins, apenas deveriam ter alguns pontos questionados 

e eventualmente ser re-adequados. 



1. Referencial histórico 

 

Como conseqüência da Revolução Industrial, os empresários do século XIX 

direcionaram capital para seus processos de produção e criaram a organização 

hierárquica (basicamente: tecelagens, ferrovias e siderúrgicas). Surgiu, com isso, a 

demanda por informações contábeis para determinar o “preço” do produto de operações 

internas. Criaram-se, na época, indicadores que sintetizaram a eficiência com que mão-

de-obra e matéria-prima eram convertidas em produtos acabados. 

Em meados do século XIX, avanços em transportes e comunicações proporcionaram a 

oportunidade de ganhos para organizações hierárquicas e exigiram aumentos na 

qualidade e quantidade das informações de contabilidade gerencial, que foram 

desenvolvidas para facilitar a administração (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

Antes da Revolução Industrial, a contabilidade era, sobretudo, um registro das relações 

externas de uma unidade comercial com outras unidades comerciais - um registro de 

relações determinadas pelo mercado. Mas, com o advento de operações produtivas de 

larga escala, surgiu a necessidade de maior ênfase na contabilidade voltada aos 

interesses internos da unidade e ao uso de registros contábeis como meio de controle 

administrativo da empresa (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

Avanços adicionais nos sistemas de contabilidade gerencial se deram em conjunção 

com o movimento de administração científica, que avaliava fundamentalmente custos 

de mão-de-obra direta - CMOD e custos de matéria-prima - CMP. 

Em 1925, possivelmente todas as práticas da contabilidade gerencial hoje usadas 

haviam sido desenvolvidas. A estagnação nas inovações dos sistemas de contabilidade 

gerencial pode ser em parte atribuída à predominância dos demonstrativos externos de 

contabilidade financeira no século XX. Os gerentes do início do século XX poderiam ter 

mantido sistemas separados para fins gerenciais e fiscais. Mas a tecnologia de 

informação da época impediu isto quanto à efetividade em relação ao custo.  

Hoje, pode-se dizer que, na automação dos sistemas de custos, informatizou-se os 

sistemas manuais encontrados, não se questionando se tais sistemas ainda faziam 

sentido. 

 



1.1. Administração Científica e eficiência 

 

No final do século XIX, surgiu a demanda por novas informações gerenciais não 

proporcionadas pelos sistemas de custos. Os complexos processos industriais 

dificultavam aos gerentes a coleta de informações precisas e exatas sobre a eficiência 

dos trabalhadores. A busca dessas informações inspirou uma análise sistemática da 

produtividade fabril, que veio a ser conhecida por “administração científica”. 

Entre 1880 e 1910, desenvolveu-se, nas metalúrgicas americanas, uma gama de novas 

técnicas de mensuração de custos, para analisar a produtividade das tarefas e associar 

lucros a produtos. As técnicas exerceram profundo impacto sobre a prática contábil do 

século XX, ainda que os engenheiros e administradores que as desenvolveram não 

demonstrassem um interesse intrínseco na contabilidade como tal (JOHNSON & 

KAPLAN, 1993). 

Os “engenheiros-administradores científicos” concentraram sua atenção na 

predeterminação de índices “padrão” em que a matéria-prima e mão-de-obra deveriam 

ser consumidas nas tarefas de fabricação (relações de matéria-prima e estudo de tempos 

e movimentos). A procura de Frederick W. Taylor da “melhor maneira” de utilizar 

recursos de mão-de-obra e matéria-prima é típica desse uso de informações de 

desempenho padrão. Para Taylor, os padrões forneciam informações de desempenho do 

fluxo de trabalho, de modo que o desperdício, tanto de material quanto de tempo, se 

mantivesse mínimo. 

Engenheiros e administradores de empresas desenvolveram, a seguir, uma nova meta 

para a contabilidade de custos: “avaliar a rentabilidade global da empresa”. Alexander 

Hamilton Church defendeu o uso de informações de custos de produtos para remontar à 

rentabilidade global de uma empresa os lucros obtidos pelos produtos individuais. 

Cálculos dos custos dos produtos exigiam métodos para associar despesas gerais aos 

produtos. Os fabricantes do século XIX haviam praticamente ignorado a distribuição 

das despesas gerais aos produtos. A questão foi pela primeira vez levantada por 

engenheiros mecânicos da década de 1880 (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

Church compreendeu que informações agregadas de custos médios serviriam até para 

fins gerenciais, na medida em que a fábrica produzisse apenas poucos produtos, usando 

todos os recursos da fábrica mais ou menos na mesma proporção. Mas reclamou do uso 



dos procedimentos de distribuição de despesas gerais em situações onde uma linha de 

produtos diversificada usasse recursos da fábrica em proporções muito variáveis. 

Nas palavras do próprio Church (JOHNSON & KAPLAN, 1993): 

“A dificuldade em lidar adequadamente com despesas gerais em sua 

relação com as causas é via de regra proporcional à heterogeneidade do 

negócio empreendido.” 

Com as linhas de produtos relativamente homogêneas e poucos processos, alcançar a 

eficiência dos processos era provavelmente o bastante para garantir a rentabilidade 

global. Mas linhas de produtos heterogêneas e processos complexos nas metalurgias - 

situação encontrada por Church - tornavam importante conhecer as diferenças de custos 

entre produtos usando processos diversos em graus bastante diferentes. 

 

1.2. A empresa integrada 

 

As empresas verticalmente integradas (quando as organizações passam a combinar duas 

ou mais atividades separadas numa empresa de administração única) que apareceram 

pela primeira vez nos EUA por volta de 1900, desenvolveram sistemas de 

acompanhamento de desempenho da companhia e de suas unidades descentralizadas por 

um denominador comum: o retorno do investimento. 

Os sistemas exigiam que as companhias voltassem a atenção para o montante de capital 

investido no empreendimento, consideração ignorada em todos os sistemas de 

contabilidade gerencial anteriores a 1900. Pela primeira vez, a atenção da média 

gerência voltou-se para a produtividade e para o desempenho do próprio capital. 

A ênfase posta no capital pelas informações orçamentárias e de retorno do investimento, 

ainda que resultante do desejo de avaliar e controlar atividades internas específicas, teve 

uma conseqüência imprevista: a administração eficiente e efetiva do próprio capital 

acabou se tornando a força motriz da empresa, tanto que o retorno do investimento, de 

início uma ferramenta para facilitar a coordenação de diferentes atividades, acabou se 

tornando um princípio condutor (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

 



1.3. A organização multidivisional 

 

A organização multidivisional atribui à alta administração a tarefa de planejar a 

estratégia da companhia, ao mesmo tempo em que atribui a gerentes subordinados a 

tarefa de coordenar e controlar as atividades operacionais de cada uma das diferentes 

linhas de produtos ou regiões de vendas da companhia. 

Para direcionar esses grupos gerenciais distintos para objetivos comuns, as empresas 

multidivisionais se valiam dos dados de sistemas de contabilidade gerencial, avaliando o 

desempenho divisional, o desempenho global e a política futura da companhia. 

Enquanto as empresas de múltiplas atividades integradas recorriam à informação de 

retorno do investimento para centralizar a distribuição de capital entre as variadas 

atividades da empresa, as empresas multidivisionais utilizaram o indicador de ROI para 

delegar a gerentes divisionais toda a responsabilidade pelo uso eficiente do capital 

(JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

Como, nos anos 20, cada divisão fabricava uma linha de produtos homogênea, uma 

discrepância entre taxas reais e desejadas de ROI não era provável de ser causada por 

desvios do mix de produtos planejado. Com as linhas de produtos das divisões tornando-

se complexas e diversificadas - certamente o caso nos anos 80 e 90 - esta previsão (ROI 

planejado) provavelmente se tornou menos útil como ferramenta gerencial. 

 

1.4. Da gerência de custos à contabilidade de custos 

 

Ainda antes de 1880, as primeiras empresas industriais tentaram o sucesso através da 

economia de escala – monitorada pelas informações de custos de conversão (eficiências) 

de cada processo individual da empresa. Informações de custos de diferentes produtos 

eram supérfluas, por serem homogêneas as linhas de produtos, consumindo recursos em 

cada um dos processos em ritmos uniformes. Se os processos da empresa fossem 

conduzidos com eficiência, os gerentes teriam tido sucesso em assegurar operações 

rentáveis globais. 

As metalurgias do início do século se utilizaram da economia de escopo - ganhos da 

produção conjunta de dois ou mais produtos na mesma instalação. Necessitava-se de 



informações precisas do custo dos produtos para se saber como as decisões sobre o mix 

poderiam afetar os lucros globais. 

Em 1910, os sistemas de custos industriais forneciam informações sobre economias de 

escala (eficiência) e oportunidades de escopo (diferenciação de produtos). Desses, 

aqueles projetados para identificar os custos (precisos) às diversas linhas de produtos 

desapareceram após 1910, devido à elevada razão custo-benefício (tecnologia de 

processamento de informações cara). 

Em resumo, engenheiros-administradores das metalurgias haviam desenvolvido, entre 

1880 e 1910, procedimentos de cálculo gerencialmente relevantes dos custos dos 

produtos. Mas tais procedimentos desapareceram da prática e da literatura contábil 

industrial após 1914 (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

 

1.4.1. Relevância perdida 

 

O enorme crescimento dos informes financeiros auditados e o surgimento concomitante 

do contador público profissional representaram uma nova e poderosa força no cenário 

contábil após 1900. A contabilidade de custos floresceu depois da Primeira Guerra 

Mundial - não para gerência de custos, mas para avaliar estoques, tendo em vista 

informes financeiros. Este procedimento exerceu um profundo efeito sobre a 

contabilidade gerencial. Para as finalidades dos auditores, os métodos de avaliação de 

custos desenvolvidos por engenheiros, após 1880, pareciam desnecessariamente 

complexos, se não caóticos e confusos. 

A diferença de precisão entre a avaliação de custos de produtos dos engenheiros e os 

procedimentos de avaliação dos custos de estoques dos auditores surgiu da distribuição 

dos custos indiretos, ou de despesas gerais. 

• Os engenheiros se esforçavam, geralmente a um alto custo, em identificar os custos 

indiretos às atividades específicas causadoras de tais custos; em outras palavras, eles 

tentavam identificar todos os custos da empresa como custos diretos de produtos. 

• Os auditores, porém, não precisavam distinguir com minúcia entre produtos e 

processos. Eles comumente partilhavam os custos indiretos como um todo, 

distribuindo-os aos produtos de acordo com um divisor comum, como horas de 



trabalho ou custo de mão-de-obra (informação prontamente disponível em qualquer 

instalação industrial, em 1900). 

Preenchendo o vácuo deixado pelo desaparecimento da avaliação gerencial de custos de 

produtos, a avaliação de custos de estoques tornou-se a única modalidade de 

“contabilidade de custos” nos estabelecimentos industriais. Para todos os fins práticos, a 

literatura contábil acadêmica, em torno de 1920, jamais mencionava a disciplina da 

avaliação gerencial de custos de produtos (Johnson & Kaplan, 1993). Somente após a 

Segunda Guerra Mundial é que os autores anunciaram o “nascimento” da contabilidade 

gerencial. Os contadores passaram, então, a redescobrir “a contabilidade gerencial para a 

tomada de decisões”. 

Porém, a própria história refuta duas idéias centrais, constantes em algumas bibliografias 

da década de 1980 (Johnson & Kaplan, 1993): 

• de ser a contabilidade gerencial um fenômeno mais recente que a contabilidade 

financeira; 

• de que a contabilidade de custos foi desenvolvida para preencher uma necessidade 

gerada pelo processo de informes financeiros. 

Que os administradores não estivessem inclinados a compilar dados precisos de custos 

de produtos, nas décadas após 1900, reflete sua avaliação dos custos e benefícios de tal 

informação, e não a perda de noção das informações relevantes para as decisões 

gerenciais. E esta é hoje uma questão a ser considerada na melhoria dos sistemas de 

gerenciamento de custos das empresas. 

 

1.5. Custos e tomada de decisões 

 

William Vatter enfatizou o uso gerencial dos dados financeiros, em oposição ao uso 

externo. 

“O sistema de contabilidade gerencial tem de servir à 

administração; ele não se justifica como um sistema necessário 

para os contadores.” 

     Vatter (1950) apud Johnson & Kaplan (1993). 



O autor também reconheceu a importante dimensão temporal das informações de 

contabilidade gerencial.  

“Talvez seja melhor trazer dados incompletos e talvez menos 

precisos com rapidez para os gerentes do que esperar por 

informação completas tarde demais para afetar suas decisões ou 

ações.” 

     Vatter (1950) apud Johnson & Kaplan (1993). 

Além disso, Vatter alegava ser o sistema contábil proveitoso para a administração não 

por responder às questões, mas por levantá-las. 

“Os desvios do desempenho planejado são dados levantadores de 

questões. Do levantamento inteligente de questões sobre a causa de 

cada desvio podem ser encontrados meios melhores de completar 

as tarefas a serem realizadas pela empresa.” 

     Vatter (1950) apud Johnson & Kaplan (1993). 

J. Maurice Clark, da Universidade de Chicago, foi um dos primeiros autores a fazer a 

distinção entre custos fixos e variáveis, em 1923 (JOHNSON & KAPLAN, 1993), 

reconhecendo que as noções de custo fixo e variável apenas são significativas quando 

medidas em relação a determinado período de tempo - muitos custos, aparentemente 

fixos em períodos relativamente curtos, são variáveis em relação a horizontes de decisão 

mais longos. 

 

1.6. Histórico recente do gerenciamento de custos 

 

Desde meados dos anos 60, as indústrias americanas têm perdido batalhas competitivas 

com as estrangeiras, sobretudo o Japão. 

Nos anos 80, a importância de prazos curtos e da flexibilidade e praticidade na 

resolução de problemas de produção tornou-se clara, marcando o início da era da 

maturidade e correto gerenciamento no mundo ocidental. O Japão, onde os princípios e 

técnicas de produção eram amplamente adotados, começou a dominar a concorrência 

global. Mesmo assim, a verdadeira necessidade de simplificar o ambiente e melhorar o 



planejamento, execução e controle não foi muito destacada naquela década. Agora, 

nesses últimos anos, tem havido crescente necessidade de um estudo sistemático para 

definir o papel do gerenciamento e controle nas empresas, prioritariamente na questão 

de custeio. 

Em 1985, a Computer Aided Manufacturing-International (CAM-I) formou um 

consórcio de organizações industriais “progressistas”, empresas de consultoria contábil 

e agências governamentais, para definir o papel do gerenciamento de custos no novo 

ambiente tecnológico (BERLINER & BRIMSON, 1992). 

A meta desta união foi criar um fórum internacional onde especialistas em 

gerenciamento de custos pudessem compartilhar idéias e experiências, para o 

desenvolvimento de melhorias nos sistemas de gerenciamento de custos (OSTRENGA 

et al., 1993). Através dessa interação, o grupo unificou suas abordagens a respeito de 

gerenciamento de custos e encorajou a implementação de novas idéias. 

 

2. Problemática de controle e custeio 

 

Para Ostrenga et al. (1993), um sistema de contabilidade gerencial não é um fim em si 

mesmo. É uma forma de apoiar os objetivos organizacionais, um meio para a maior 

competitividade e excelência empresarial no mercado global. 

O sistema de contabilidade gerencial constitui um elo de comunicação vital na 

organização, transmitindo metas e objetivos da organização para todos os níveis e 

resgatando os resultados de rendimento da produção e desempenho dos produtos. 

Conforme Berliner & Brimson (1992), um sistema de gerenciamento de custos deve 

propiciar informações que auxiliem as empresas a utilizar seus recursos lucrativamente 

a fim de produzir serviços ou produtos competitivos em termos de custos, qualidade, 

funcionalidade e prazos, no mercado global. Para os autores, o principal objetivo de um 

sistema de gerenciamento de custos é medir os custos dos recursos consumidos quando 

realizando atividades significativas do negócio. A empresa precisa desta informação 

para tomar decisões estratégicas, para planejar e controlar operações rotineiras e para 

determinar a posição financeira e de lucro. Um sistema de gerenciamento de custos deve 



suprir informações dos custos dos produtos, dos processos e das atividades, todos 

passíveis de acompanhamento para efeito dos objetivos gerenciais. 

 

2.1. Diferentes custos para diferentes propósitos 

 

Tipicamente, um único sistema de custos é usado para três diferentes objetivos: informes 

financeiros, controle de processo e custeio de produtos (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

Como considerações de contabilidade financeira têm prevalecido, apenas o primeiro dos 

três objetivos é realizado a contento. O sistema projetado para satisfazer as exigências 

externas de informações, porém, não facilita o controle de processos, e resulta em custos 

de produtos individuais destorcidos e inexatos. No Quadro 1, aparecem algumas 

características das informações de custo. 

Quadro1. Diferentes custos para diferentes propósitos. 

Medida Precisão exigida Periodicidade Foco  Fim 
 

Financeira 
 

 
Baixa 

 
Mensal/Anual

 
Histórico 

 
Contábil 

 
Operacional 

 

 
Alta 

 
Diária  

 
Real/Atual

Tomada de Decisão - 
Curto Prazo 

 
Estratégia 

 
Baixa  

 
Ocasional 

 
Futuro  

Tomada de Decisão - 
Longo Prazo 

Fonte: Hronec (1994). 

Seria desejável um único sistema satisfazendo os três objetivos da contabilidade de 

custos. Mas, dado o baixo custo e alto poder da tecnologia de processamento da 

informação, esse critério não deve ser obrigatório (JOHNSON & KAPLAN, 1993). Bem 

mais importante é executar bem cada função. 

Grandes avanços no controle de custos tornaram-se possíveis com a atual tecnologia. A 

nova tecnologia reduziu o custo de coleta, registro, processamento e apresentação do 

desempenho produtivo numa imensa ordem de grandeza (JOHNSON & KAPLAN, 

1993). E os sistemas contemporâneos de controle de processos precisam se valer dessa 

revolução nos custos de processamento da informação. 

Um bom sistema de avaliação de custos mede os custos de longo prazo de cada produto 

(JOHNSON & KAPLAN, 1993). À medida que o ambiente se torna mais complexo, 



informações de custos de produtos tornam-se cada vez mais importantes para ajudar a 

administração na determinação de preços internos e externos para os produtos, decidir na 

introdução de novos produtos ou abandono de outros e identificar oportunidades de 

melhorias nas linhas e no mix de produtos. 

Como conclusão sobre os propósitos gerais dos sistemas de custos, tem-se: 

• Sistemas de controle de processos precisam ter ciclos informativos específicos ao 

processo controlado. Já sistemas de informes financeiros precisam seguir o ciclo 

dos informes externos obrigatórios. E informações de custos de produtos 

necessitam de um horizonte de tempo quase sempre mais amplo; 

Dados os diferentes períodos informativos desses objetivos - de diários a anuais, ou até 

mais longos - parece improvável que um único sistema de custos possa realizar todas as 

três funções (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

• As informações de controle de processos devem informar as atividades 

diretamente sob controle do gerente: os produtos gerados e os recursos 

consumidos dentro do centro de responsabilidade. Distribuir custos externos não 

ajudará o gerente a corrigir um problema ou conhecer melhor um processo sob 

sua alçada. Já o sistema de avaliação de custos de produtos, com sua meta de 

identificar praticamente todos os custos aos produtos, necessitará de distribuições 

sistemáticas, sobretudo para atribuir custos indiretos, de despesas gerais e de 

comercialização; 

Transparece, assim, outra diferença entre sistemas de controle de processos e de custos 

de produtos: informações de controle de processos serão objetivas e mensuráveis, e os 

custos de produtos serão subjetivos e resultantes de procedimentos de rateio. Entre esses 

dois extremos, as informações de custos para os informes financeiros precisarão de 

algumas distribuições, mas sem necessidade de precisão no nível do produto individual 

(JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

• O público do resultado desses três sistemas é diferente. 

Em síntese, as três funções - controle de processos, avaliação de custos de produtos e 

informes financeiros - têm diferentes períodos informativos, diferentes categorias de 

custos fixos e variáveis, diferentes graus de remontabilidade e distribuição, diferentes 

conjuntos de custos relevantes e diferentes públicos (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 



A tecnologia existe para implementar sistemas radicalmente diferentes dos hoje em uso, 

já que, com a informática, reduziu-se exponencialmente os custos de coletar, processar, 

analisar e informar os números de custos. O que falta é conhecimento (JOHNSON & 

KAPLAN, 1993). 

 

2.2. Competitividade e inadequação dos sistemas de custos 

 

Os sistemas tradicionais de contabilidade de custos e controle gerencial já não fornecem 

sinais precisos da eficiência e rentabilidade das transações das empresas. Em 

conseqüência, os administradores não estão obtendo informações que os auxiliem na 

tomada de decisões, diminuindo, assim, a capacidade de administrarem suas empresas. 

Se as empresas querem continuar tendo sucesso no futuro, terão de examinar se seus 

sistemas de contabilidade gerencial conseguem fornecer sinais relevantes de sua posição 

competitiva no mercado. Estes sistemas, por si sós, não levarão as organizações ao 

fracasso; tampouco sistemas excelentes irão assegurar seu sucesso. Mas eles podem, 

certamente, contribuir para o declínio ou sobrevivência das organizações. 

As empresas continuam utilizando os mesmos sistemas de trinta ou quarenta anos atrás, 

instalados em computadores, mas com poucas diferenças na sua concepção. Pode-se 

dizer que o pessoal de sistemas automatizou, com poucas mudanças, os sistemas manuais 

ou eletromecânicos com que deparou. 

Os dados de custo são gerados com até cinco dígitos significativos. Mas, dada a alocação 

arbitrária das despesas gerais, é improvável que mesmo o primeiro desses dígitos esteja 

correto (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

O principal problema na adaptação dos sistemas de custeio à nova lógica empresarial é 

que, usualmente, se procura adaptar as técnicas de rateio dos custos sem antes haver 

uma reflexão sobre as mudanças ocorridas na própria forma de administração da 

empresa (BORNIA, 1995). 

Berliner & Brimson (1992) também afirmam que muitos sistemas de contabilização são 

históricos, orientados por relatórios financeiros inadequados para medir o desempenho 

operacional. 



Pelo exposto, em alguns casos as informações fornecidas por sistemas de contabilidade 

gerencial, além de inibirem a boa tomada de decisões, conseguem de fato induzir a 

decisões equivocadas. 

Goldratt é um dos maiores adversários da contabilidade de custos, classificando-a como 

totalmente obsoleta, podendo tornar-se um desastre para as empresas que a usam 

(BORNIA, 1995). 

As conseqüências de custos inexatos de produtos e sistemas contábeis deficientes no 

controle de processos e avaliação do desempenho não foram tão graves nos anos 70, já 

que a elevada demanda mundial, nessa década, valorizou esses produtos. Custos mais 

altos e, ocasionalmente, produtos de qualidade imperfeita conseguiam ser repassados aos 

clientes. 

Segundo Johnson & Kaplan (1993), a obsolescência dos sistemas de contabilidade de 

custos e controle gerencial tornou-se desfavorável no quadro de competição global, a 

partir dos anos 80. O ambiente competitivo mudou completamente. Houve uma 

revolução na organização e tecnologia das operações industriais, desencadeadas por 

práticas inovadoras desenvolvidas por fabricantes japoneses. 

O mundo de antes era mais caro e, de uma certa forma, mais ineficiente. O custo da 

informação era proibitivo em relação ao que é hoje. O mundo de antes era mais lento. 

Os produtos tinham ciclos de desenvolvimento medidos em anos, os processos eram 

mais demorados. Nesta situação de relativa estabilidade, os controles podiam ser 

realizados em ciclos mais longos. Hoje, os eventos se sucedem de forma muito rápida. 

O mundo de antes era mais restrito. As linhas de produto ofertadas raramente 

ultrapassavam a dezena e, quando o faziam, era quase que impensável que atingissem a 

centena. Hoje, o mercado virou o grande consumidor mutante. Exige produtos cada vez 

mais individualizados (CARVALHO, 1993).  

Ou seja, o ambiente de negócios mudou; conseqüentemente, as informações de custos 

também devem mudar. Ostrenga et al. (1993) são categóricos ao afirmar a necessidade 

de mudança, o que fica evidenciado na seguinte citação: "Não gerencie seus negócios 

hoje com um sistema de contabilidade de custos dos anos 40." 

A maioria dos gerentes conhece esta problemática. O que ainda não sabem é quais 

práticas de gerenciamento de custos terão sucesso em um ambiente avançado 

(BERLINER & BRIMSON, 1992). 



 

2.3. Implicações para os sistemas de custos 

 

O ambiente mais competitivo, a partir dos anos 80, teve profundas implicações sobre os 

sistemas de custos. O conhecimento exato dos custos dos produtos, o perfeito controle 

dos custos dos processos e a coerente medição do desempenho se tornaram mais 

importantes do que no passado. 

Nem toda empresa pretende competir como produtor de baixo custo, mas mesmo aquelas 

optando por uma estratégia diferenciada, através de serviços ou itens especiais 

valorizados por seus clientes, precisam ter certeza de que o adicional de preço dos 

serviços e itens adicionais (especiais) mais do que cobriu o custo adicional para 

proporcionar tais itens. 

Para Berliner & Brimson (1992), como resultado das mudanças no ambiente 

empresarial, diversas questões de gerenciamento de custos tornaram-se mais 

proeminentes: 

• Mudanças nos Padrões de Comportamento de Custos, com menor Influência da Mão-

de-Obra e maior Influência de Equipamentos e de Informação; 

• Enfoque impróprio para Redução de Custos, geralmente voltado para a redução da 

mão-de-obra direta, que representa hoje pequena parcela dos custos totais das 

empresas; 

Dadas estas e outras mudanças, Carvalho (1993) conclui ironicamente que: “Ou se 

muda o sistema para que leve em consideração a vida real, ou se muda a vida real.” 

A análise histórica do desenvolvimento dos sistemas de contabilidade gerencial mostrou 

que os grandes avanços na concepção desses sistemas ocorreram sessenta ou mais anos 

atrás, sob a influência do movimento da administração científica, do crescimento das 

corporações divisionais de múltiplas atividades, e da maior demanda por informes 

externos pelas autoridades fiscais e regulamentadoras. Os sistemas projetados mais no 

início do século funcionavam bem no ambiente industrial e competitivo daquele tempo. 

A tecnologia acelera a diminuição dos custos de mão-de-obra direta como percentagem 

dos custos totais de fabricação. Também aumenta a necessidade de mão-de-obra indireta, 

como operadores e técnicos de computadores, pessoal de manutenção, engenheiros de 



software e programadores. Maior fração dos custos da empresa se tornam fixos, os custos 

diretos diminuindo em relação aos custos totais. Além disso, muitas empresas, reagindo 

ao ambiente bem mais competitivo, estão expandindo a variedade de produtos e serviços 

oferecidos, tornando mais difícil do que antes identificar detalhadamente os custos aos 

diversos produtos (JOHNSON & KAPLAN, 1993). 

Portanto, com o aumento da complexidade das organizações (diversificação dos 

produtos e sistemas de produção mais flexíveis), as estruturas produtivas modernas 

caracterizam-se por apresentarem gastos que são cada vez mais fixos e indiretos, 

dificultando o cálculo e controle de custos, já que se usa, de certa forma, critérios 

subjetivos na atribuição destes. Representando uma fração bem maior dos custos totais, 

precisam, por isso, ser compreendidos e controlados com bem mais cuidado do que no 

passado. 

O problema dos custos indiretos não é um fenômeno cíclico; estão subindo em termos 

absolutos e relativos ao longo do século XX. 

Uma imensidão de tempo e trabalho é despendida no registro detalhado e processamento 

do tempo de mão-de-obra, pois, com índices de carga de despesas gerais de 400 a 1000% 

(JOHNSON & KAPLAN, 1993), pequenas economias no tempo de mão-de-obra direta 

exercem grandes impactos nas distribuições dos custos aos produtos.  

Assim, pouca atenção é voltada às contas de despesas gerais, onde se dá, de fato, o maior 

crescimento dos custos. O que não é claro para os tomadores de decisão nas empresas é 

que, conseguindo-se reduzir o crescimento de alguma categoria de custo de despesas 

gerais, o benefício é amplamente distribuído a todos os processos e produtos da empresa. 

De fato, com o rateio com base na mão-de-obra direta, torna-se normalmente mais fácil 

encontrar um fornecedor capaz de produzir o componente ou subconjunto intensivo de 

mão-de-obra mais barato do que a empresa consegue fabricá-lo. Entretanto, essa análise 

não leva em conta que grande parte das despesas gerais da fábrica não são resultantes das 

horas de mão-de-obra direta, de modo que o uso de fontes externas poupa apenas fração 

relativamente pequena dos custos dos componentes. Na realidade, os custos de despesas 

gerais costumam subir com o aumento da subcontratação (JOHNSON & KAPLAN, 

1993). Os custos adicionais não são remontados aos componentes adquiridos, por eles 

terem um conteúdo zero de mão-de-obra direta. Pelo contrário, os custos aumentados de 



despesas gerais são desviados aos produtos e processos intensivos de mão-de-obra que 

permanecem na empresa. 

 

2.4. Necessidade de mudanças rápidas 

 

Ostrenga et al. (1993) apontam a diversidade, com sua conseqüente complexidade, 

como a raiz do atual problema de custeio, mostrando que, no ambiente de negócios 

atual, o processo crescente de introdução de novos produtos e serviços gera um aumento 

da complexidade organizacional, que, por sua vez, acarreta num aumento generalizado 

de custos. 

Alertando para esta problemática, Ostrenga et al. (1993) colocam: 

"Na economia de hoje, poucos problemas ameaçam mais as empresas do 

que os custos incontrolados. Mesmo empresas conhecidas por sua 

excelência, tanto em produtos como em serviços, podem perder dinheiro 

porque deixam de usar oportunidades importantes para melhorar seus 

custos - particularmente os custos indiretos." 

Uma das razões pelas quais os líderes empresariais estão ficando impacientes por 

soluções para seus problemas de gerenciamento de custos é que, até agora, o 

desenvolvimento de uma base de conhecimento de custos gerenciais tem sido tratado de 

forma eventual. As mudanças nas práticas do CMS estão ocorrendo de uma forma muito 

vagarosa e inaceitável. 

Em muitas empresas, principalmente aquelas inseridas num ambiente altamente 

competitivo, sem regulamentações nem proteções, o custo não pode ser uma média para 

todos os produtos. 

O sistema de contabilidade de custos “oficial” foi projetado pelos contadores 

principalmente para satisfazer a aparente demanda, pela alta administração, por um 

demonstrativo mensal de resultados do exercício, além da necessidade da fiscalização 

(governo). 

Os acionistas, a comunidade financeira, os órgãos governamentais, assim como os 

executivos da família corporativa, necessitam de tais dados nos formatos conhecidos e 

padronizados (Plossl, 1993). 



No entanto, quando solicitados para fornecer informações a gerentes de operações, tais 

sistemas requerem modificação. Os gerentes, hoje, precisam de dados atuais para tomar 

decisões para o futuro. Eles precisam saber onde a empresa está indo - não 

simplesmente onde foi - para conduzi-la a um padrão classe mundial. 

Chamar um sistema de “gerencial” não faz com que tomadores de decisão realmente o 

utilizem. Além disso, se queremos que os administradores da operação se pautem pelos 

custos, porque o “penduramos” na estrutura administrativo-financeira da empresa 

(Carvalho, 1993)? 

Decisões equivocadas deixam a empresa vulnerável a ataques por competidores 

focalizados, ou por competidores que conheçam bem seus custos. 

 

3. Considerações finais 

 

" Existem muitas novas idéias e técnicas no mundo da contabilidade 

gerencial. As empresas devem estar a par de todas essas idéias. Mas seu 

objetivo não é o de implementar novas idéias contábeis; é aumentar o 

valor, para seus clientes, de todo o trabalho realizado na empresa. Esta 

deveria adotar somente as técnicas que as ajudam a progredir rumo a esse 

objetivo e fazer adaptações para que elas se encaixem em sua direção 

estratégica e personalidade, que são únicas." 

       (Ostrenga et al., 1993) 

Procurou-se mostrar uma visão geral dos sistemas de gerenciamento de custos, 

contextualizando sua evolução histórica para, a partir desta, melhor compreender a 

problemática decorrente da ênfase contábil-financeira dos sistemas ditos “oficiais”. Em 

termos de gerenciamento de custos, viu-se que a lógica recai sobre custeio de 

processos/produtos, ou seja, deve haver uma gestão de custos voltada à melhoria das 

operações e não somente um cálculo de custo que atenda os requisitos fiscais. 

Hoje se discutem alternativas “modernas” aos sistemas tradicionais, que procuram 

minimizar as deficiências identificadas no gerenciamento de custos. 
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