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Resumo

O avanço da teoria contábil e das tecnologias de manufaturas integradas a sistemas
computacionais resultou no desenvolvimento de diferentes sistemas, métodos de custeio,
critérios de atribuição de custos e tipos de custo, cujos termos são empregados de forma
indistinta nos livros didáticos da disciplina Contabilidade de Custos, confundindo e difi-
cultando o entendimento de conceitos fundamentais pelos alunos do curso de Administra-
ção. Para atender a finalidades didáticas e visando a uma maior compreensão teórica, o
artigo conceitua e diferencia um sistema de acumulação de custos, um método de custeio,
um critério de atribuição de custos aos produtos e os tipos de custo, além de apresentar
cada um dos conceitos por meio de esquemas, com suas classificações e características,
para facilitar o ensino e, principalmente, a aprendizagem da disciplina, de forma que os
alunos não percam a perspectiva do todo, no que se refere aos objetivos e importância para
a sua formação acadêmica e profissional.
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Abstract

The advance of the accounting theory and of the production technologies integrated into
computational systems resulted ín the developinent of different systems, costing methods,
criteria of attribution of costs and cost types, whose terminology has been used in an
indistínct way in the text books of the subject Cost Accounting. This is confusing and
hinders the understanding of fundamental concepts for the students of Administration.To
assist to didactic purposes and seeking to create a larger theoretical understanding, this
article considers and differentiates - a system of accumulation of costs, a costing method,
a criterion of attribution of costs to the products, and the types of cost - besides presenting
each one of the concepts through outlines, with their own classifications and characteristics,
to facilitate the teaching, and mainly the learning of the subject, só that the students don't
lose the perspective of the whole scenario in what refers to the objectives and importance
for their academic and professional training.

Kcy-\vords: systems, costing methods, criteria of attribution of costs and cost types.

I. Introdução

A Contabilidade de Custos (ou simplesmente C. C.) foi desenvolvida devido à ne-
cessidade de adaptação da Contabilidade Financeira ou Tradicional à atividade industrial,
iniciada no final do século XVIII com a Revolução Industrial. Até então, o enfoque da
Contabilidade era a simples mensuração de estoques físicos e monetários da atividade
predominante, o comércio (MARTINS, 2003). Essa mudança de enfoque representou o
rompimento de um paradigma contábil, pois foram muitos os desafios e adaptações neces-
sárias ao novo tipo de estrutura empresarial.

Inicialmente, a C. C. estava voltada para a resolução de problemas de mensuração
monetária dos estoques e do resultado. Não era considerada como uma ferramenta útil
para o gerenciamento de uma empresa, mas sim um elemento necessário para se adequar
e seguir os padrões de inventariamento legal e fiscal. Função que passou a desempenhar
para acompanhar o grande desenvolvimento tecnológico e empresarial verificado no de-
correr do século XX, passando então, de uma simples ferramenta de mensuração e con-
trole de estoques, de custos e de lucro, para uma ferramenta fundamental para a tomada
de decisões gerenciais e de gestão empresarial, num ambiente de mudanças rápidas, cada
vez mais competitivo.

O avanço da teoria contábil e das tecnologias de manulatura resultou o desenvolvi-
mento de diferentes sistemas, métodos de custeio, critérios de atribuição de custos e tipos
de custo, cujos termos são empregados de forma indistinta, nos livros didáticos destinados
à disciplina Contabilidade de Custos.
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Sistemas de acumulação de custos, métodos de custeio, critérios de
atribuição de custos e tipos de custo: uma diferenciação

didático-teórica para o ensino da disciplina Contabilidade de Custos

Pela experiência vivenciada pelos autores no ensino da disciplina na graduação do

curso de Administração, essa indistinção confunde e dificulta de entendimento de concei-

tos fundamentais da Contabilidade de Custos pelos alunos, que perdem a visão do todo ao

se emaranharem nos cálculos que os diferentes sistemas, métodos, tipos e critérios de

custeio exigem. O que resulta em uma perda de perspectiva do seu conteúdo, objetivo e

importância e em uma má interpretação da disciplina, dificultando o seu ensino por parte

do professor e a sua aprendizagem por parte do aluno, uma vez que esses passam a vê-la de

forma fragmentada e complicada, sem um fim em si mesma.

Assim, este artigo tem por objetivo conceituar e diferenciar um sistema de acumula-

ção de custos, um método de custeio, um critério de atribuição dos CIF's (custos indiretos

de fabricação) aos produtos e os tipos de custo, facilitando a sua interpretação e uso no

meio acadêmico, principalmente no ensino da disciplina Contabilidade de Custos em cur-

sos de Administração. Além disso, apresenta cada um dos conceitos de forma esquemática,

com suas classificações e características, visando facilitar o ensino e, principalmente, a

aprendizagem da disciplina.

l. l Classificação da Contabilidade

Segundo Martins (2003), dependendo do usuário final e tipo de informação requerida,

a Contabilidade pode ser classificada como:

• Contabilidade Financeira: voltada aos stakeholders externos da empresa e condici-

onada às imposições legais e fiscais. Preocupa-se com: 1. leis, normas, princípios e con-

venções contábeis e é obrigatória para as entidades legalmente estabelecidas; 2. com regis-

tros relativos ao patrimônio do que já passou;

• Contabilidade Gerencial: voltada aos stakeholders internos, principalmente à ad-

ministração da empresa e não se condiciona às imposições legais. Tem por objetivo gerar

informações úteis para a tomada de decisões. Exige a adaptação das informações oriundas

da Contabilidade Financeira. Constitui-se de um enfoque especial conferido a várias técni-

cas c procedimentos contábeis empregados na Contabilidade Financeira e de Custos.

• Contabilidade de Custos: voltada à análise dos gastos realizados por uma organiza-

ção no decorrer de suas operações, os quais serão úteis para a Contabilidade Gerencial e

Financeira.

l .2 Conceitos Elementares da Contabilidade de Custos

A aprendizagem da disciplina Contabilidade de Custos exige por parte do aluno,

uma capacidade de entendimento e interpretação das Demonstrações Contábeis de uma

empresa. No caso específico da C. C., duas demonstrações são mais relevantes para o

processo de aprendizado, o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do
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Exercício (DRE), principalmente esta última, pois, em orando parte dos exercícios práti-

cos de cálculo, apuram-se os custos e o lucro total e unitário de cada produto ou o lucro de

determinado período.

Não existe urn consenso entre os autores da área financeira-contábil quanto aos con-

ceitos básicos da C. C. Abaixo, estão algumas das definições sugeridas por Bruni e Fama

(2002):

•gastos ou dispêndios: são os termos mais abrangentes da C. C. que se aplicam a

todos os bens e serviços recebidos. Representam todos os sacrifícios financeiros despendidos

por uma organização no intuito de obter bens e serviços, mediante a entrega (pagamento

a vista) ou promessa de entrega (pagamento a prazo) de parte de seu ativo;

• investimentos: representam todos os gastos ativados em função da utilidade (vida

útil) futura de bens ou serviços obtidos. Isto é, representam todos os sacrifícios ocorridos

pela aquisição de bens ou serviços (gastos) que são "estocados" nos ativos da empresa para

baixa ou amortização quando de sua venda, consumo, desaparecimento ou desvalorização.

Em função da época de retorno, se classificam em: circulantes, permanentes e financeiros;

• custos: são todos os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de

outros bens ou serviços. Estão diretamente relacionados aos fatores de produção, no sen-

tido de que só se têm custos durante a fabricação;

• despesas: são todos os gastos consumidos, direta ou indiretamente, na obtenção de

receitas após a fabricação. Ao contrário dos custos, não estão associadas à produção, mas

sim com as vendas;

• desembolso: é o pagamento do bem ou serviço, independente de quando íoi o seu

consumo. Constitui-se na efetivação do gasto. Representam assim, uma saída de recursos

da empresa.

• recebimento: é o recebimento do bem ou serviço vendido, independente de quan-

do foi a venda. Representa portanto, uma entrada de recursos na empresa.

• perda: são bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Não são

sacrifícios feitos com a intenção de obter receitas.

• desperdícios: são gastos incorridos no processo produtivo ou de geração de recei-

tas, que podem ser eliminados sem prejuízo da qualidade ou quantidade de bens, serviços

ou receitas.

A FIG. l mostra as diferenças básicas entre os conceitos acima. No ato da compra da

matéria-prima pela empresa, configura-se o gasto, se o pagamento for a vista, tem-se o de-

sembolso no ato da compra, se a prazo, tem-se o desembolso num momento posterior.

Enquanto a matéria-prima permanece estocada, ela é considerada como um investimento (em

ativos circulantes) feito pela empresa, com algum objetivo futuro. Ao ser utilizada na produ-

ção, passa a ser classificada então como um custo. Antes, durante ou depois do processo pro-

dutivo, pode ocorrer algumas perdas de parte da matéria-prima. Na produção, podem ocor-
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rer perdas de forma voluntária, em decorrência da forma de uso e dos fatores de produção ou
de forma involuntária, como por exemplo um incêndio. Além disso, podem ocorrer desperdí-
cios, que podem e devem ser minimizados. Após ser transformada em um produto acabado e
ficar estocado, tem-se novamente um investimento (em ativos circulantes), que permanece

nos ativos da empresa na conta estoques, o qual será baixado no ato da venda, ato que gerará
despesas. Após o qual, tem-se o recebimento (a vista ou a prazo).

Segundo Leone (2000), dependendo do objetivo, os custos podem ser classificados de
várias maneiras, sendo as duas abaixo as mais importantes para os objetivos deste artigo1:

• cm relação ao volume de produtos fabricados (comportamento):
— custos fixos: são aqueles que cujo valor não se altera quando se modifica o volume

produzido, em determinado período de tempo e em certa capacidade instalada. Existem
mesmo que não haja produção (ex.: mão-de-obra indireta, seguro da fábrica);

— custos variáveis: são aqueles cujo valor se altera na mesma proporção das oscilações

nos volumes produzidos (ex: mão-de-obra direta, matérias-primas e materiais diretos).
• em relação à sua aplicação aos produtos fabricados (aplicabilidade):
— custos indiretos de fabricação (CIF's): são aqueles que, por dificuldade de apro-

priação, irrelevância ou por sua própria natureza, não se identificam com o produto
final. Necessitam de aproximações, isto é, algum critério de alocação para serem atri-
buídos aos produtos;
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— custos diretos: são aqueles diretamente incluídos no cálculo dos produtos. Apresen-
tam a propriedade de serem perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva, exigindo
para isso uma medida de consumo: kilograma, horas, kilowatts, quantidade etc.

Segundo Oliveira e Perez Jr. (2000), as despesas podem ser classificadas:
• em relação à sua identificação com a receita:
— despesas diretas: são aquelas que podem ser facilmente quantificadas e apropriadas

em relação à receita, (ex.: seguros de transporte, despesas de fretes de vendas);
— despesas indiretas: são aquelas que não podem ser identificadas com precisão com

as receitas geradas, sendo geralmente consideradas como despesas do período em lunção

da área nas quais ocorrem. Podem ser: administrativas; comerciais ou de vendas; financei-
ras e tributárias.

• em relação ao volume de vendas (receita):
— despesas fixas: são aquelas que permanecem constantes dentro de determinado

volume de vendas, (ex.: aluguel e seguro de lojas);
— despesas variáveis: são aqueles que variam proporcionalmente à quantidade vendi-

da (ex: comissões de vendedores e gastos com fretes).
O alvo das atenções da C. C. são os CIF's, visto que, por não serem mensuráveis

diretamente, isto é, não se sabe quanto cada produto consumiu, exigem a adoção de crité-
rios de atribuição, muitos dos quais arbitrários, conforme será mostrado na seção 2.3.

Assim, o grande desafio da C. C. está em minimizar essa arbitrariedade e encontrar crité-
rios de atribuição cada vez mais precisos e objetivos, que reflitam a verdadeira causa e
consumo de determinado CIF pelos produtos.

Por outro lado, as despesas (diretas ou indiretas), não recebem grande atenção por
parte da C. C., uma vez que a maior preocupação desta é com os custos. Algumas empre-

sas com sistemas mais desenvolvidos de gerenciamento de custos fazem a apropriação das
despesas aos produtos, assim como nos custos. Esta metodologia de custeio tem somente
fins gerenciais, visto que a legislação fiscal brasileira não permite que as despesas sejam

atribuídas aos produtos. De maneira geral, os sistemas de acumulação de custos e os méto-
dos de custeio preocupam-se na atribuição dos custos aos produtos, sendo as despesas
somadas e lançadas na DRE. A exceção é a metodologia ABC, que em suas 2a e 3a gerações
constitui-se uma ferramenta muito útil para fins gerenciais na apropriação de tanto de

custos (diretos e indiretos), como de despesas, ao custear as atividades dos diferentes
processos de uma empresa.

O esquema básico da C. C consiste, inicialmente, em classificar e separar os custos
das despesas. Depois disso, procede-se à classificação dos custos em indiretos e diretos. Os

diretos são alocados diretamente aos produtos (AD), uma vez que são mensuráveis, isto é,
sabe-se quanto cada produto consumiu. Já os CIF's são atribuídos aos produtos com base
em algum critério de atribuição (CA), conforme descrito na seção 2.3. Depois de pron-
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tos, parte dos produtos acabados são vendidos imediatamente e parte é estocada. Após a
venda, apura-se o CPV, que somado com as despesas do período são confrontados com as
receitas de vendas na DRE para se chegar ao lucro operacional. Esta figura é uma forma
simplificada e com uma conotação mais contábil de apresentar a FIG. 12, que apresenta o
esquema çeral de C. C.

2. Sistemas de Acumulação de Custos, Métodos de
Custeio, Critérios de Atribuição dos CIF's e tipos de
Custo Diferenciação

Uma dificuldade encontrada no ensino da disciplina Contabilidade de Custos para
alunos do curso de Administração é o uso indiscriminado por parte dos autores do assunto
sobre o que é sistema de acumulação de custos, método de custeio,critérios de atribuição

dos CIF's e tipos de custo. A maioria dos autores utiliza alguns desses conceitos de forma
indistinta, dificultando a assimilação dos conceitos e o seu entendimento. A FIG. 2 apre-
senta um esquema de diferenciação desses conceitos.
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Conforme se visualiza na Fig. 2, o ABC discutido c o de 1a geração, que c utilizado
para alocar os CIF's aos produtos. As 2a e 3a gerações dessa metodologia, seguramente,
poderiam ser classificadas como um método de custeio e ultrapassam o escopo deste arti-
go, por constituírem sofisticadas ferramentas de gestão tanto de custos como de despesas.

2. l Sistemas de Acumulação de Custos

Os sistemas de acumulação de custos referem-se aos mecanismos utilizados nas sucessi-
vas transferências de valores aos produtos ou serviços ofertados pelas empresas. Consis-
tem na forma como os custos são acumulados e apropriados aos produtos e serviços (BRLINI
e FAMA, 2002).

Segundo Martins (2003), os dois sistemas de acumulação de custos mais utilizados são:
• custeio por processos: indicado para empresas cuja produção seja caracterizada por

homogeneidade, com processamento de produtos com mesmas características e cuja
contabilização dos custos é feita no final de determinado período. Para isso, os custos são
acumulados em contas ou folhas representativas das diversas linhas de produção, que são
encerradas sempre no final de cada período (semana, mês, trimestre, ano).

• custeio por ordem (específica, de produção ou de serviços): indicado para empresas
cujos produtos processados são diferenciados, cuja contabilização dos custos é feita por
produto ou por lotes de fabricação. Para isso, os custos são acumulados em contas ou
iolhas representativas das diversas linhas de produção, que são encerradas sempre no final

da fabricação de determinada encomenda ou lote.
Segundo Leone (1996), o sistema de acumulação de custos a ser empregado por uma

empresa dependerá das características de seu processo produtivo, uma vez que o objetivo
do custeio por ordem é a obtenção do custo total de produção, enquanto que o custeio por
processo a preocupação principal é o cálculo do custo unitário por fase do processo de

fabricação e do produto acabado.
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2.2 Métodos Custeio

Os métodos de custeio definem como deve ser feito o custeio dos produtos. Isto é,

como e quais custos (e despesas) devem ser alocados aos produtos. Os três métodos de

custeio são: por absorção, variável / direto.

No método de custeio por absorção, também denominado de custeio integral, todos os cus-

tos de produção (diretos ou indiretos) são alocados aos produtos. Inicialmente, classificam-se

os custos em indiretos e diretos, sendo que ambos são "absorvidos" pelos produtos (acumu-

lados) durante o processo de produção. Faz-se a apropriação somente dos custos, lançando as

despesas em sua totalidade na DRE. Os CIF's são alocados tanto com base volumes de produ-

ção - critérios volumétricos (VBC — Volume Based Costing), como com base em atividades

(ABC — Activitj1 Based Costing). Trata-se de um método que é condizente com os PCGA —
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Princípios Contábeis Geralmente Aceitos2, e reconhecido por contadores, auditores e pela
legislação fiscal. Esse método é apresentado de forma esquemática na FIG. 4.

No método de custeio variável, inicialmente classificam-se os custos em fixos (geralmente
CIF's) e variáveis (geralmente custos diretos). Somente os gastos variáveis (tanto custos
como despesas) são apropriados aos produtos. Os custos fixos e as despesas fixas são lançados

em sua totalidade na DRE.
Trata-se de um método que faz a análise dos gastos variáveis (diretos e indiretos, custos ou

despesas) e sua confrontação com as receitas, resultando na margem de contribuição (MC) de
cada produto. Por priorizar os gastos variáveis, fornece um indicador (MC) que acompanha a
direção das vendas, muito útil para a tomada de decisões gerenciais sobre a lucratividade de cada
produto, bem como sobre a eliminação daqueles deficitários.

Nesse caso, dirime-se o problema da arbitrariedade dos rateios dos CIF's aos produtos,
mas depara-se com um problema de ordem contábil/fiscal, pois este método fere o princípio

contábil da competência ou da confrontação das receitas com os custos e despesas incorridos
em sua consecução, uma vez que lança em sua totalidade na DRE, os CIF' s incorridos em
determinado período. Isto é, os custos de produtos que foram vendidos e daqueles que perma-
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necem em estoques. Pelo princípio da competência só se devem confrontar os custos e despesas

daqueles produtos que já tiveram a sua receita reconhecida (já foram vendidos). Assim, a parte

dos CIF's referentes àqueles produtos que ainda permanecem estocados não deveria ser con-

frontada com as receitas oriundas somente da parte dos produtos que foram vendidos.Trata-se

de um método que não reconhecido por contadores, auditores e pelo fisco.Tem somente utili-

dade gerencial, pois fornece amarrem de contribuição de cada produto para o lucro da empre-

sa em determinado período, conforme se pode observar na FIG. 5.

Quando o objeto do método de custeio é um produto, muitos dos custos diretos são
também variáveis em decorrência dos volumes produzidos (ex.: consumo de embalagem
e de matéria-prima na produção); e muitos dos custos indiretos são também fixos (ex.:
gastos com depreciação, aluguel e seguro de fábrica). Nem sempre, contudo, todo gasto
direto é variável, ou vice-versa, e nem sempre todo gasto indireto é fixo, ou vice-versa
(ex.: gastos com energia elétrica - variáveis e indiretos). Assim, os termos variáveis e
diretos não devem ser empregados de forma indistinta (Bruni e Fama, 2002).
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Os métodos de custeio direto e variável são tratados pela teoria contábil e na prática
como sendo um só, mas em termos teóricos eles diferem no que se refere ao tratamento
dispensado às despesas variáveis de vendas, que no método direto são tratadas correta-
mente como despesas do período, enquanto que no método variável assumem uma
conotação de custos, ao serem somadas aos custos variáveis de produção e deduzidas das

receitas de vendas.
Destaca-se que, levando-se em consideração que na maioria das empresas as despe-

sas variáveis de vendas assumem valores irrisórios em relação ao total das despesas e dos

custos, o tratamento delas como custos do período para fins gerenciais não invalida a aná-
lise da rentabilidade de cada produto por meio da margem de contribuição. Assim como
na teoria contábil, para fins práticos os métodos de custeio direto e variável serão tratados

como sinônimos neste artigo.

2.3 Critérios de Atribuição dos CIF's

Os critérios de alocação dos CIF's referem-se à forma como os CIF's são distribuí-
dos indiretamente aos produtos, uma vez que não são diretamente alocáveis. Os dois cri-
térios mais utilizados são o custeio baseado em volume (VBC) o custeio baseado em

atividades (AEC).
No custeio baseado em volume, como o próprio nome indica, os custos indiretos são

transferidos (rateados) aos produtos com base em algum critério volumétrico, como por
exemplo: matéria-prima consumida na produção, mão-de-obra direta empregada, custos
diretos de produção, horas-máquina utilizadas, quantidade produzida, etc. Este critério de

alocação é permeado pelo subjetivismo e pela arbitrariedade.
Na definição subjetiva de qual critério é o mais adequado, deve-se analisar a compo-

sição dos CIF's, visando identificar qual tem maior peso e o seu relacionamento com os
produtos para minimizar a sua arbitrariedade subjacente. A melhor base de rateio é aquela

que se supõe que o custo ocorra na mesma proporção.
A FIG. 6 apresenta o esquema básico da Contabilidade de Custos para o método de

custeio por absorção, que é aceito pela legislação fiscal.
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Esta metodologia de custeio é a mais utilizada e tem como sistema de acumulação de

custos o de processos, como método de custeio o por absorção e como critério de atribui-

ção de CIF's o custeio baseado em volume (VBC) sem departamentalização.

É uma metodologia mais simples de apurar os custos e o lucro operacional de uma
empresa, cuja principal desvantagem é a subjetividade e a arbitrariedade com que os CIF's
são rateados aos produtos em bases volumétricas, conforme FIG. 6.

O grande desafio da C. C. e da Administração da Produção é minimizar essa arbitra-
riedade e fazer a alocação da maneira mais precisa e condizente com a realidade de consu-
mo de insumos (CIF's) no processo produtivo. Tarefa que tem sido dificultada pelo au-
mento da competitividade e pela crescente necessidade de redução dos custos e despesas
operacionais dentro das empresas, cujos impactos diretos têm sido na diminuição das ba-
ses de rateio em empresas que utilizam essa metodologia. Assim, ao invés de se fazer a
alocação de CIF s fundamentada estudos de consumo e de relacionamento dos CIF s mais
significativos, utilizando várias bases de rateio, as empresas geralmente somam todos os
CIF's, independente do seu valor e peso na estrutura de custos e faz a alocação com base
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em poucas bases de rateio3. Isso reduz o tempo despendido na apuração de custos, possibi-
litando uma estrutura funcional mínima das áreas envolvidas.

Uma forma de melhorar o controle dos custos incorridos e reduzir a arbitrariedade
e a subjetividade dos rateios na metodologia acima é a divisão da empresa em departamen-
tos ou centros de custo. Esses departamentos são unidades operacionais representadas por
um conjunto de homens e/ou máquinas de características semelhantes, desenvolvendo
atividades homogêneas de uma mesma área (Oliveira e Perez Jr. 2000).

Segundo Bruni e Famá (2002), os departamentos são divididos em:
• de serviços: correspondem à parte essencial da organização, não trabalhando, po-

rém, na elaboração dos produtos ou dos serviços. Sua função consiste em atender às neces-
sidades dos departamentos de produção ou de outros departamentos de serviços;

• de produção: elaboram diretamente os produtos transformando fisicamente as uni-
dades em processamento. Como recebem os benefícios executados pelos departamentos
de serviços, os custos destes últimos devem ser, também, incorporados à produção. As-
sim, o custo de produção será a soma dos custos dos departamentos de produção e dos
departamentos de serviços.

A FIG. 7 apresenta o esquema da Contabilidade de Custos para uma empresa
departamentalizada. Assim como no esquema básico acima, a primeira etapa consiste em
classificar e separar os custos das despesas. Depois disso, procede-se à classificação dos
custos em indiretos e diretos. Os diretos são alocados diretamente aos produtos (AD),
enquanto os CIF's são separados em duas categorias, os que são comuns e aqueles que são
específicos de cada departamentos, por serem mensuráveis diretamente. Os custos espe-
cíficos são, então, apropriados a cada um dos departamentos, também por meio da alocação
direta (AD), enquanto os comuns são inicialmente rateados por meio de alguma base de
rateio4 a todos os departamentos (R1). Depois disso, transfere-se os custos dos departa-
mentos de serviços para os departamentos de produção por meio de rateios (R2), para
finalmente então, quando os custos estiverem alocados somente aos departamentos de
produção, serem apropriados via rateio aos produtos (R3). Depois de prontos, parte dos
produtos acabados são vendidos imediatamente e parte, é estocada. Após a venda, apura-se
o CPV, que somado com as despesas do período são confrontados com as receitas de ven-
das na DRE para se chegar ao lucro operacional.
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Segundo Bruni e Famá (2002), os dois critérios de atribuição de CIF's baseados em
volumes vistos até agora apresentam algumas limitações de ordem prática:

• distorções no custo dos produtos ao alocarem os CIF's por meio de critérios de

rateios arbitrários, além de utilizar um número muito pequeno de critérios;
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• crescimento dos CIF' s em contrapartida com a redução do número de critérios utilizados;

• não permitem a identificação e eliminação de atividades que não adicionam valor ao pro-

duto, além de induzirem à produção em larga escala para a diluição dos custos fixo;

• não fornecem informações úteis para eliminação de desperdícios e melhoria de processos;

• são pouco adaptáveis à diversidade de produtos fabricados na mesma planta industrial.

Dentre as várias alternativas para se melhorar o controle dos custos incorridos e

reduzir a arbitrariedade e a subjetividade dos rateios dos CIF's, a mais precisa é a

metodologia que combina o método de custeio absorção, em uma empresa

departamentalizada, com o critério ABC (Activity Based Costing) de atribuição dos CIF's.

A FIG. 7 apresenta o critério ABC em uma empresa departamentalizada que faz a

apropriação dos seus custos pelo método de custeio por absorção. O ABC é uma ferramenta

gerencial, contábil e de produção (critério atribuição) que difere dos critérios volumétricos

(VBC), em função de, no lugar das bases de rateio, empregar as atividades desenvolvidas

dentro da organização para alocar os custos, sendo dessa forma, mais coerente de alocação

dos custos. Isto é, no critério ABC o foco do custo dos produtos se desloca para as atividades,

com a demanda por atividades determinando os custos dos produtos (atividades executadas).

A justificativa teórica subjacente ao critério ABC é que os recursos da empresa são

consumidos pelas atividades e estas sim, pelos bens e serviços, uma vez que são utilizadas

na sua elaboração. Atividades consomem recursos e produtos consomem atividades

(MARTINS, 2003).

Para fins gerenciais, embora possa ser empregado apenas nos custos produtivos ou

fabris, como determina a legislação e os PCGA, a aplicação mais difundida do critério

ABC se dá para os custos plenos ou integrais. Todos os gastos (custos e despesas) são

direcionados para os produtos ou serviços por meio das atividades executadas.

O critério ABC apresenta dois tipos de direcionadores de recursos ou de custos (cost

drivers), que são fatores que determinam a ocorrência de uma atividade. São a verdadeira

causa dos custos. Segundo Bruni e Fama (2002), os dois tipos de direcionadores são:

• direcionadores de recursos (de 1° estágio): identificam a maneira como as ativida-

des consumem os recursos e servem para custear as atividades, isto é, demonstram a rela-

ção entre os recursos gastos e as atividades;

• direcionadores de atividades (de 2" estágio): identificam a maneira como os produ-

tos "consomem" as atividades e servem para custear produtos, isto é, indicam a relação

entre as atividades e os produtos.

A FIG. 8 apresenta a seqüência do critério ABC para uma empresa departamentalizada

que utiliza o método de custeio por absorção. Assim como nos critérios volumétricos

acima, a primeira etapa consiste em classificar e separar os custos das despesas. Depois

disso, procede-se à classificação dos custos em indiretos e diretos. Os diretos são apropri-

ados diretamente aos produtos (AD), enquanto os CIF's são atribuídos aos produtos com
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base nas atividades de cada departamento, que são necessárias para a sua consecução. Essa

atribuição é feita da seguinte forma:

• identificam-se os centros de custos de cada departamento;

• faz o levantamento dos custos das atividades (produtivas e auxiliares);

• identificam-se os direcionadores de recursos (ou de 1° estágio) e selecionam-se os

melhores;

• faz, então, o custeamento de cada atividade, por meio dos direcionadores de recursos;

• por fim, quando já se tem identificado o custo de cada atividade, se transfere os custos

destas para os produtos, por meio dos direcionadores de atividades (ou de 2° estágio).

• depois de prontos, parte dos produtos acabados são vendidos imediatamente e parte é

estocada. Após a venda, apura-se o CPV que somado com as despesas do período são confron-

tados com as receitas de vendas na DRE para se chegar ao lucro operacional.
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2.4 Tipos de Custo (ou de Mensuração dos Custos)

Por fim, os tipos de custo referem-se às opções de rnensuração dos elementos obtidos
pelo sistema de acumulação, que foram determinadas pelo processo produtivo de custeio
e pelo método de custeio adotado. Os três tipos de custo são:

• custo estimado, que é o custo estabelecido com base em custos de períodos anteri-
ores, ajustado em função de expectativas de ocorrências futuras, porém sem muito
questionamento sobre as quantidades (materiais/mão-de-obra) aplicadas nos períodos

anteriores e respectivos custos;
• custo real, que é o custo obtido ou observado após a produção;
• custo-padrão, que é o custo que é cuidadosamente pré-determinado e que deveria

ser atingido em operações eficientes. Isto é, consiste em uma técnica de fixar previamente
preços para cada produto que a empresa fabrica. Pode ser utilizado na aferição de desem-
penho, na elaboração de orçamentos, na orientação de preços e na obtenção de custos dos
produtos com razoável economia e simplicidade de escrituração contábil, possibilitando a
análise da eficiência produtiva dos processos empresariais (BRUNI e FAMA, 2002)

Deve-se destacar que a utilização de custo-padrão não significa a eliminação do Cus-
to Real, pelo contrário, só se torna eficaz na medida em que este existe para extrair da
comparação entre ambos, as divergências existentes. Dentre as diversas vantagens do uso
do custo-padrão, destacam-se: eliminação de falhas no processo produtivo; aprimoramen-

to dos controles; instrumento de avaliação do desempenho; contribuição para o aprimora-
mento dos procedimentos de apuração do custo real; rapidez na obtenção de informações.

As diferenças entre o custo-padrão e o estimado são apresentadas no Quadro 3.
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A Fig. 9 apresenta um esquema geral da Contabilidade de Custos que engloba os
conceitos discutidos nesta seção. A forma como os custos os custos são registrados (siste-

ma de acumulação de custos) é determinada pelo processo produtivo da empresa e pelos
objetivos do custeio. A mensuração dos custos (tipos de custo) pode ser feita ex-ante, por
meio do custo-padrão ou de estimativas e orçamentos, as quais são confrontadas com o
Custo Real, apurado na produção, para fins gerenciais e de controle. No cálculo dos custos
e do lucro, os CIF's podem ser alocados aos produtos por meio de diferentes critérios
(VBC - com e sem departamentalização e ABC), sendo o critério baseado em atividades o
mais preciso. No que se refere ao método como os custos e despesas são lançados na DRE,
o método mais utilizado e aceito pela legislação é o método de custeio por absorção.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de uma abordagem didática, o artigo conceituou e diferenciou alguns dos

conceitos fundamentais da C. C., essencialmente: sistema de acumulação de custos, méto-

dos de custeio, critério de atribuição de CIF's e tipos de custo, visando facilitar o seu

entendimento e assimilação por parte de alunos do curso de Administração,

A partir da dificuldade vivenciada pelos alunos dos autores no entendimento e

discernimento dos conceitos elementares da C. C., cuja conseqüência é a perda da pers-

pectiva do todo do conteúdo da disciplina, esses conceitos foram abordados no formato de

esquemas, no decorrer do artigo, os quais foram sintetizados de maneira conjunta na FIG.

9, que resume a essência do trabalho.

Conforme foi descrito, um sistema de acumulação de custos, refere-se aos mecanis-

mos utilizados nas sucessivas transferências de custos aos produtos. De maneira geral, desti-

nam-se ao custeio do período ou de produtos, podendo ser por ordem ou por processo.

Os métodos de custeio definem como e quais custos devem ser apropriados aos

produtos e a forma como estes, juntamente com as despesas devem ser lançados na DRE.

Foram abordados os três métodos mais utilizados, o custeio por absorção, o direto e o

variável. A diferença entre os três está na forma de classificação e no tratamento dado aos

custos indiretos de fabricação, que podem ser alocados aos produtos de maneira integral

(absorção), ou lançados diretamente na DRE (direto l variável); e às despesas, que podem

ser lançadas normalmente na DRE (absorção l direto) ou ter as variáveis lançadas junta-

mente com os custos variáveis (gastos variáveis) na DRE (variável).

No que se refere aos critérios de atribuição dos CIF's, foram discutidos dois critéri-

os, o custeio baseado em volume (VBC), com e sem departamentalização e o custeio

baseado em atividades (ABC), tido como uma evolução do VBC com departamentalização,

com um enfoque no custeio de processos e atividades. Ressaltando que, para fins didáti-

cos, foi abordado neste artigo a primeira geração do ABC, pois essa metodologia em sua 2a

e 3a gerações seguramente poderia ser reclassificada no esquema da FIG. 4, como um

método de custeio.

Em relação aos tipos de mensuração de custos, o cálculo dos custos pode ser feito

ex-ante, por meio do custo-padrão ou de estimativas ou orçamentos, que são confronta-

dos com o custo real ou observado na produção para fins gerenciais e de controle, ressal-

tando-se que o custo-padrão é permeado por um maior rigor técnico e científico no seu

cálculo, sendo portanto mais preciso e eficiente.
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