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Abstract: In the lately years, traditional cost accounting have been criticized because its 
unsuitable information to managers decisions. Its treatment of the overhead costs is not 
right. Many cost systems were been developed to treat the overhead cost in a better way. 
Cost systems as Theory of Constraints (TOC) and Contribution Margin don’t use the 
overhead to cost the products. In these systems, overhead is considered to be 
uncontrollable cost that wasn’t assigned to the products. On the other hand, Activity-Based 
Costing (ABC) assigns the overhead to products by activities. Because the different way of 
treat the overhead cost, some searchers consider the ABC a strategic tool important to 
long-term decisions but ineffective to short-term decisions, and TOC a good tool to short-
term but not effective to long-term decisions. The objective of the paper is to discuss about 
the using of overhead for decision-making. Using these different systems, the managers 
could have a situation where the short-term information from the TOC or Contribution 
Margin and the long-term information from the ABC are contradictors. In this case, the 
ABC information is more relevant because the manager decisions impact all the costs even 
the overheads that is only analyzed by the ABC.  
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1. Introdução 
 
 Até o surgimento da revolução industrial, a contabilidade de custos não existia, 
havendo apenas a contabilidade financeira utilizada pelas empresas comerciais. Existia 
apenas a necessidade de uma confrontação entre o preço de venda e o valor das compras 
para determinar a eficiência e lucratividade das organizações. Segundo JOHNSON & 
KAPLAN (1993), com o surgimento de grandes empresas de tecelagens na primeira 
metade do século XIX, as ferrovias formadas mais ou menos em meados desse século, e as 
companhias siderúrgicas na segunda metade; tornou-se necessário à utilização de sistemas 
de custos capazes de medir a eficiência dos processos internos da empresa, medindo o 
desempenho dos processos e auxiliando o controle e a tomada de decisões. Porém, nas 



décadas seguintes a 1920, a contabilidade de custos tornou-se uma ferramenta formatada 
para alimentar os demonstrativos externos da contabilidade financeira. Com os títulos das 
corporações cada vez mais em mãos do público, e as crises periódicas dos mercados de 
capitais, a demanda por demonstrativos financeiros auditados aumentou. Dessa forma a 
contabilidade de custos para controle e apoio a tomada de decisão ficou estagnada. 
 “Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo nos 
mercados, os custos tornaram-se altamente relevantes quando da tomada de decisões em 
uma empresa” (MARTINS, 1998, p. 22). Para possibilitar, uma análise melhor dos custos, 
diferentes metodologias de custeio vem sendo adotados, como o Custeio Baseado em 
Atividades (ABC – Activity-Based Costing), a Contabilidade de Ganhos da Teoria das 
Restrições (TOC – Theory of Constraints), a Gestão Econômica de Custos (GECON) e o 
Custeio Direto ou variável. 

O ABC trata os custos fixos de forma diferente das demais metodologias de custos, 
por isso, diversos autores consideram o ABC menos adequado para o auxilio a tomada de 
decisões de curto-prazo. Por considerar os custos fixos no custeio dos produtos, serviços e 
clientes, o ABC é considerado um sistema de custos estratégico; indicado para o auxilio a 
tomada de decisões de longo-prazo e não decisões de curto-prazo. Já as metodologias, que 
não consideram os custos fixos no custeio, são mais indicadas para auxilio as decisões de 
curto-prazo. 

 WOUTERS (1994) mostra o conflito das informações do ABC com as informações 
das metodologias de custeio que não utilizam os custos fixos para o apoio as decisões com 
um caso hipotético sobre determinação da lucratividade de produtos onde existe um 
conflito entre as informações fornecidas pelo cálculo da margem de contribuição e a 
margem de lucro dos produtos fornecidos pelo ABC, Tabela 1. Considerando a margem de 
contribuição, a linha de produtos mais avançada é mais lucrativa que a linha de produtos 
mais simples. Com o direcionamento dos custos fixos do ABC, a situação se inverte; a 
linha mais avançada recebe a maior parcela desses gastos e torna-se deficitária e a linha 
menos avançada, responsável por uma quantidade menor de custos fixos, torna-se a linha 
de produtos mais rentável. 
 

 Custeio Variável Custeio ABC 
Linha de produtos Simples Avançado Simples Avançado 
Preço de venda 140 200 140 200 
Custos variáveis 50 60 50 60 
Margem de contribuição 90 140 90 140 
Custos fixos alocados   60 150 
Margem de lucro   30 -10 

 
Tabela 1 - Demonstração de um exemplo numérico do contrate potencial das informação para decisão 

de curto prazo com as de longo prazo (WOUTERS, 1994, p. 77). 

 
 De acordo com MARTINS (1998) a lucratividade dos produtos deve ser obtida 
através da margem de contribuição unitária por unidade de recurso escasso; o mix  de 
produtos que maximiza o lucro da empresa deve priorizar os produtos com maior valor 
dessa relação. Porém, BAKKE & HELBERG (1991) afirmam que os produtos menos 
lucrativos no longo-prazo (baseados na margem de lucro, considerando os custos fixos) 
podem ser os mais lucrativos no curto-prazo (baseados na margem de contribuição por 
unidade de gargalo), conforme a tabela 1. 
 Essa diferença deve-se a forma como os custos fixos são ou não considerados para 
o cálculo do melhor mix de produção. Os custos fixos são geralmente custos não 
controláveis no curto-prazo, ou seja, são custos relacionados a recursos e atividades que os 



gestores responsáveis não têm poder de influenciá-los a curto-prazo. O custeio variável, 
bastante indicado para tomadas de decisões com menor horizonte de tempo, não leva em 
consideração esses gastos. Mas o ABC, sim. 
 O objetivo deste artigo é questionar como deve ser o sistema de custos para funções 
gerenciais de controle e apoio a decisões; analisando se a forma como os custos fixos (não 
controláveis) são tratados no ABC só é indicado para decisões de longo-prazo ou se 
também são úteis para decisões de curto-prazo. E quando existe uma contradição entre as 
informações para decisão de curto-prazo com as de longo-prazo quais elementos os 
gestores devem priorizar. 
 

2. Custos controláveis e não controláveis 
 
 De acordo com IUDÍCIBUS (1993, p. 250), “custos controláveis são os passíveis 
de serem influenciados diretamente por um supervisor ou gerente durante um certo lapso 
de tempo”. Ou seja, os custos controláveis podem variar de acordo com a decisão de um 
gestor dentro de um período de tempo. Esse período de tempo não pode ser longo, deve 
limitar-se por apenas alguns meses pois a longo-prazo todos os custos não influenciados 
por alguém dentro da organização. Logo, na classificação de custos controláveis, o lapso 
de tempo é de algumas semanas ou meses.  
 Os custos controláveis são geralmente custos variáveis. No caso de um 
departamento produtivo, por exemplo, os gastos com materiais, que são exemplos clássicos 
de custo variáveis, são custos que gerente do departamento pode influenciar, ou seja, é um 
custo controlável. 

Os custos não controláveis, por sua vez, são custos fixos. Novamente, no caso de 
um departamento produtivo, o custo de depreciação das máquinas através do método da 
linha reta, que é um gasto que não varia com o volume de produção, é um custo que o 
gerente do departamento não pode influenciar em um curto prazo.  
 Dessa forma, os custos não controláveis não são relevantes para o auxilio as 
decisões de curto-prazo pois teoricamente esses gastos não são influenciáveis no nesse 
horizonte de planejamento. Ou seja, nas decisões de curto-prazo, apenas os custos 
controláveis devem ser considerados. Os custos não controláveis são úteis somente para as 
decisões com horizontes de tempo maiores. 
 Diversos autores defendem uma restrição maior a utilização dos custos não 
controláveis no apoio à tomada de decisão. Para eles, os custos fixos, não controláveis, não 
devem ser considerados nas decisões que dizem respeito à lucratividade dos produtos e a 
determinação do melhor mix de produção (BORINELLI, 2000). CATELLI & 
GUERREIRO (1992, p. 11), por exemplo, afirmam: “Em nossa opinião o custo 
corretamente mensurado não pressupõe rateio de custos fixos aos produtos. O produto não 
tem ‘culpa’ pelo custo fixo.” 
 Entretanto, os autores que defendem o ABC acreditam que através das atividades é 
possível direcionar esses custos aos objetos de custos: produtos, clientes e serviços. Além 
disso, os custos fixos representam uma parcela crescente dos gastos das empresas 
modernas e não podem ser desconsideradas nas tomadas de decisões. 
 

3. Custeio Variável, TOC e GECON  
 
  Diversas empresas vêm utilizando o Custeio Variável, o TOC e o GECON como 
sistema de custos para o apoio a tomada de decisão e controle. Isso se deve a incapacidade 
da metodologia de custeio tradicional, Custeio por Absorção, gerar informações adequadas 



de custos para auxilio as funções gerenciais de planejamento e controle. O Custeio por 
Absorção rateia os custos fixos aos produtos de acordo com a taxa de utilização de mão-
de-obra direta. Dessa forma, há um sub-custeamento dos produtos de linhas de produção 
mais avançadas e um super-custeamento dos produtos de linhas menos automatizadas com 
maior uso de mão-de-obra direta. O Custeio Variável, o TOC e o GECON evitam essa 
distorção desconsiderando os custos fixos no custeio e determinação da lucratividade dos 
produtos. Porém, essas metodologias de custeio se diferem pela forma como os custos 
variáveis são definidos. 
 No Custeio Variável, também chamado de Custeio Direto, a rentabilidade dos 
produtos é determinada pelas respectivas margens de contribuição unitárias. A margem de 
contribuição unitária de um produto é conceituada como a diferença entre o seu preço de 
venda menos seus custos variáveis unitários. Quando existir algum fator de limitação da 
produção, o mais rentável será o produto que tiver a maior margem de contribuição pelo 
fator de limitação da capacidade produtiva. Basicamente, os custos variáveis seriam os 
gastos com matéria-prima, energia e mão-de-obra direta. 
 Na Contabilidade de Ganhos da Teoria das Restrições, a rentabilidade dos produtos 
é determinada pelos seus respectivos ganhos por restrição. O ganho de um produto é 
conceituado como a diferença entre o seu preço de venda menos o montante de valores 
pagos a fornecedores pelos itens relacionados com o produto vendido. Por exemplo: valor 
dos materiais comprados dos fornecedores, energia, serviços de terceiros como comissões 
pagas a vendedores externos e transporte. A restrição seria qualquer elemento que limita o 
desempenho da empresa como uma máquina com baixa produtividade ou um recurso 
escasso. A grande diferença entre margem de contribuição do Custeio Direto com o ganho 
da TOC é o tratamento dos gastos com mão-de-obra direta; a TOC não considera esses 
gastos no cálculo do ganho do produto, ou seja, na determinação da sua rentabilidade, ao 
contrário do Custeio Direto. 
 A determinação da rentabilidade dos produtos segundo o GECON é semelhante a 
Contabilidade de Ganhos da TOC, os gastos com mão-de-obra direta são considerados 
custos fixos. GUERREIRO (1996, p. 62) afirma: “Entendemos que o custo de mão-de-obra 
em todo sistema de fabricação por processo contínuo de produtos homogêneos é sempre 
um custo fixo. Nos casos de sistema de produção por lotes ou encomendas, cujo volume de 
produção é determinado prioritariamente pela ação de máquinas e equipamentos, a mão-
de-obra é também um custo, por natureza, fixo. Nos casos de um sistema de produção por 
lotes ou encomendas, cujo volume de produção é determinado prioritariamente pela ação 
do homem, o custo de mão-de-obra será de natureza variável se pago por hora produtiva. 
Tendo em vista que no Brasil, por força da legislação trabalhista, as empresas pagam para 
as pessoas que executam essas atividades um volume predefinido de horas por mês, 
independentemente do volume de horas efetivamente trabalhadas, o custo de mão-de-obra 
é de natureza predominantemente fixa.” 
 Apesar das diferenças na maneira de tratar os gastos com mão-de-obra, essas 
metodologias de custeio consideram que os custos fixos, não controláveis, não podem ser 
direcionados aos produtos. De acordo com autores como MARTINS (1998), os custos 
fixos existem independentemente da fabricação ou não desta ou daquela unidade, e acabam 
presentes no mesmo montante, mesmo que oscilações (dentro de certos limites) ocorram 
no volume de produção; eles tendem a ser muito mais um encargo para que a empresa 
possa ter condições de produção do que sacrifício para a fabricação específica desta ou 
daquela unidade. 
 
 



4. ABC (Activity-Based Costing) 
 
 Já no século XIX diversas empresas utilizavam as atividades como direcionadores 
de custos; porém, com o aumento da importância da formatação dos relatórios financeiros 
voltados para usuários externos como os órgãos fiscais do governo, credores, bancos e 
acionistas, o custeio baseado em atividade perdeu a sua relevância (JOHNSON & 
KAPLAN, 1993).  Com o aumento da competitividade dos mercados, o aumento da 
parcela dos custos fixos em relação aos variáveis devido aos maiores investimentos em 
tecnologia e os estudos de diversos autores como Kaplan, Cooper, Brimson, Miller e 
Turney; o custeio baseado em atividades vem sendo cada vez mais adotado por diversas 
empresas em todo mundo. 
 Os estudos do sistema ABC, proposto pelo Consortium for Advanced 
Manufacturing-Internacional (CAM-I) em 1986, chegaram a uma das principais 
conclusões: produtos não consomem os custos diretamente, os gastos ocorrem para 
realização das atividades, que por sua vez, são consumidos por produtos e serviços 
(MILLER, 1996). Dessa maneira, os custos fixos devem ser direcionados aos produtos 
através das atividades, figura 1. Nesse modelo, na visão de direcionamento de custos, os 
gastos (incluindo os custos fixos - não controláveis) são direcionados para as atividades 
através dos direcionadores de recursos, custeando-se as atividades. Os custos das 
atividades são direcionados para os objetos de custos (produtos, clientes e serviços) através 
dos direcionadores de atividade, custeando-se esses elementos. 
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Figura 1 - Modelo do sistema ABC (TURNEY, 1991, p. 96) 

 
De acordo com COOPER & KAPLAN (1998), o ABC é um sistema de custos com 

finalidade estratégica que permite aos altos executivos avaliar produtos, clientes e 
rentabilidade de unidades de negócio atribuindo custos com base no uso dos recursos de 
toda a empresa; permite também medir os custos de atividades e processos e avaliar o uso 
de capacidade. Por ser uma ferramenta estratégica, o sistema ABC utiliza os custos padrão 
dos recursos como dados de entrada e não os custos histórico ou real. Logo, a freqüência 
de atualização dos dados deve ser periódica (trimestral, semestral ou anual) ou quando 
ocorram mudanças permanentes nos custos dos recursos ou dos outros elementos da 
empresa. 



 Ao contrário das outras metodologias de custeio gerencial (custeio variável, TOC e 
GECON) que não consideram os custos fixos no custeio dos produtos, o ABC direciona 
esses gastos aos produtos através das atividades. Ou seja, mesmo que os custos fixos não 
sejam controláveis no curto prazo, eles são utilizados no auxilio a tomada de decisão. Para 
TURNEY (1991), isso é uma virtude do ABC pois os custos fixos representam uma 
parcela crescente nos gastos das empresas que investem em novas tecnologias de gestão e 
automação das linhas de produção. 
 

5. Utilização dos custos fixos para auxilio a tomada de decisão 
 

Segundo KEE & SCHMIDT (2000), o ABC tem recebido muitas críticas na sua 
utilização com ferramenta de apoio a decisões de curto-prazo e formação de mix de 
produção. O ABC direciona os custos dos recursos para atividades e das atividades para os 
produtos que as utilizam durante a sua produção. Conseqüentemente, o ABC está baseado 
no consumo dos recursos. Entretanto, na maioria das empresas, os recursos são comprados 
ou contratados antes de serem utilizados, como aluguel da fábrica, mão-de-obra, máquinas 
e equipamentos. No curto-prazo, esses custos não são influenciáveis pelas decisões dos 
gestores da empresa. Dessa forma, os recursos consumidos na produção podem não ser 
iguais aos recursos adquiridos pela fábrica. Conseqüentemente, no curto-prazo, o 
comportamento dos custos representado pelo ABC para formação do mix de produção não 
reflete os gastos realmente incorridos, não sendo eficaz no auxilio a tomada de decisões. 

Para tratar o problema da diferença entre o consumo dos recursos com o seu 
suprimento, SALAFATINOS (1996) propõem um modelo que permite a análise dos 
valores dos recursos adquiridos com seu consumo e a capacidade ociosa. Dessa forma, 
mesmo trabalhando apenas com o consumo de recursos, a expansão da utilização do ABC 
proposto pelo autor permite uma avaliação das decisões tomadas no suprimento dos 
recursos. 
 HOLMEN (1995, p. 40) afirma que o ABC, por utilizar os custos não controláveis 
no custeio dos objetos de custos, deve ser utilizado apenas para as decisões de longo-prazo. 
Já as decisões de curto-prazo deveriam ser tomadas com o auxilio de um sistema de custos 
que considera apenas os custos controláveis, como o TOC: “No curto prazo, é assumido 
que a capacidade de produção é fixa e não sofre mudanças de imediato. Essa capacidade 
fixa cria gargalos e restrições. Nesse contexto, as suposições do TOC são bastante 
adequadas. No longo-prazo, entretanto, os custos tornam-se variáveis e controláveis. O 
gasto com mão-de-obra pode mudar e dessa forma não são mais custos não controláveis 
fixos. Outros custos também se tornam variáveis quando a capacidade produtiva é ajustada 
e o gasto com obtenção dos recursos é ajustado com o consumo. Nessa situação as 
suposições do ABC são melhores.” 
 Porém, diversos autores defendem que os gestores podem tomar decisões erradas se 
considerarem apenas os custos controláveis no auxilio as decisões de curto-prazo. Segundo 
SHANK et al. (1990, p. 19), a identificação da transição entre o curto e o longo-prazo é 
muito difícil. Dessa forma, qualquer análise que deixa de lado os custos considerados não 
controláveis não é correta mesmo para decisões de curto-prazo sobre utilização da 
capacidade. “Quando o longo-prazo ocorre? Qual manhã você acorda e diz: hoje o longo-
prazo chegou, vou realizar as tarefas planejadas para o longo prazo? A análise de margens 
de contribuição leva a decisões de manter a produção de todos os produtos. Ela leva a 
adição de novas linhas de produtos e sem nenhuma eliminação. Ela sempre orienta para a 
decisão de fazer ao invés de comprar.” 
 Para FREMGREN & LIAO apud WOUTERS (1994), as decisões de curto-prazo 
não podem ser tomadas sem considerar suas influências na estrutura de custos de longo 



prazo. As análises incrementais de custos variáveis orientam decisões com conseqüências 
que extrapolam o horizonte de curto-prazo afetando do ciclo de vida dos produtos, 
máquinas, equipamentos e etc, dessa forma, a análise incremental deve considerar os 
custos não controláveis também. 
 KAPLAN & WELAM (1974) apresentam outra deficiência da análise da 
maximização da margem de contribuição que considera apenas os custos variáveis nas 
decisões de mix de produção. Para eles, o método trás desejáveis conseqüências no curto-
prazo motivando os gerentes a conservarem os recursos escassos e utilizarem os ociosos. 
Alguns recursos que possuem excesso de capacidade agora, como espaço e tempo de 
supervisor, podem ser utilizados de maneira a otimizar o lucro no curto prazo, entretanto, 
essa forma de utilização pode não ser adequada para os períodos futuros, e a realocação 
desses recursos para uma outra utilização não é fácil como na ocasião em que ela estava 
ociosa. 
 Em sua pesquisa com gerentes seniores, WOUTERS (1994) conclui que, apesar dos 
diversos trabalhos condenando o uso dos custos fixos na tomada de decisão, esses 
profissionais utilizam alocação dos custos fixos para tomadas de decisão mesmo que as 
decisões sejam de curto-prazo. Incertezas sobre o futuro afetam a viabilidade das decisões 
baseadas somente nos custos variáveis. Dessa forma os gerentes utilizam a alocação dos 
custos não controláveis para se adequar melhor a essas incertezas. 
 
6. Considerações finais 
 
 Alguns autores recomendam a integração do ABC com outros sistemas de custos 
que não utilizam os custos fixos no custeio dos produtos. HOLMEN (1994) sugere a 
utilização do TOC para decisões de curto-prazo e o ABC para longo-prazo. NAKAGAWA 
(1995) propõe a integração do Custeio Direto com o ABC; nessa metodologia, 
primeiramente é realizada a separação entre os custos diretos e indiretos, então, realiza-se o 
custeio direto. Somente depois do direcionamento de todos os custos diretos aos produtos, 
os custos indiretos são tratados, realizando-se o ABC. 
 Porém, mesmo com a integração do ABC com as metodologias de custeio voltadas 
apenas aos custos variáveis, podemos ter a situação de conflito entre as informações para 
decisões de curto-prazo com as de longo-prazo descrita na tabela 1. 
 Diante dessa situação, os gestores devem dar prioridade as informações de longo 
prazo que consideram os custos fixos. As decisões de curto-prazo, que consideram apenas 
os custos variáveis, afetam os recursos que são classificados como custos fixos. Logo, as 
informações que consideram os custos fixos devem ter prioridade em caso de conflito. 
Além disso, é difícil determinar onde termina o curto-prazo e quando começa o longo-
prazo; os gestores que tomam decisões considerando apenas as informações de curto-prazo 
podem comprometer as melhorias e lucros de longo prazo da empresa que é uma condição 
essencial para o desenvolvimento e sobrevivência da organização. 
 Diversos trabalhos podem ser realizados sobre a utilização dos custos não 
controláveis na tomada de decisão. Poderia-se avaliar de maneira quantitativa o impacto 
das decisões baseadas apenas nos custos variáveis nos custos fixos; estudar a eficácia da 
alocação dos custos fixos pelo ABC e analisar como as incertezas do ambiente das 
empresas influenciam nos seus custos fixos.  
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