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Abstract 
 
This work has the purpose to show the reasons for development of an ABC’s (Activity 
Based Costing) software, it’s structure, adaptation to a costing model for teaching, the 
contributions for the learning process on the concepts of the ABC / ABM (Activity Based 
management) models and it’s  valuation by students applied at the end of each course. 
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1. Introdução 
 
O método de custeio ABC tem sido cada vez mais utilizado e, por isso, tem-se feito 
necessário que os cursos de engenharia de produção transmitam não só os conceitos 
básicos, mas também a forma correta de aplicação desta metodologia. A necessidade de 
encontrar um software de custos ABC (Activity Based Costing) para aplicação didática, 
conduziu a uma avaliação de vários deles disponíveis em versão de demonstração.  
 
Não foi encontrado nenhum que atendesse completamente ao objetivo pretendido, quer 
porque não apresentavam o modelo de custos ABC de forma direta e de simples 
entendimento, ou porque tratavam de outros assuntos como, por exemplo, do controle da 
produção, deslocando o foco principal; ou porque suas telas eram complexas e careciam de 
recursos visuais.  
  
Decidiu-se pela elaboração e desenvolvimento de um software específico para atender a 
esta finalidade, cujas características fossem a facilidade de operação, simplicidade para 
aplicação a exercícios propostos e com amplos recursos visuais com destaque na 
metodologia do custeio. 
 
Como indicado anteriormente, os objetivos principais deste software são: o reforço e 
aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso de custos ABC, servindo como 
ferramenta didática e de apoio a exercícios, a obtenção do custo total (indiretos e diretos) 
de objetos de custeio de uma empresa ou de processos desta segundo o modelo "ABC", 
que atenda ao ABM (Activity Based Management), com ampla visão da especificidade da 
técnica e sua aplicação prática. 
 
2. O software 
 
O software apresenta várias ferramentas de análise que permitem sua extensão ao 
atendimento do ABM, permitindo a análise das alocações dos custos indiretos item a item, 
sua participação relativa, apontamentos de ociosidade, análise das atividades que agregam 
valor ao cliente e outros recursos, tais como o cálculo de preços de venda, por exemplo. 



Uma segunda versão está em processo de desenvolvimento visando atingir outra faixa de 
mercado, que deverá atender não só os interesses didáticos, mas também interesses 
comerciais, apresentando processos mais complexos e maiores possibilidades de trabalho; 
como por exemplo, ter um detalhamento maior das informações e estas poderem ser 
migradas de outros softwares, permitindo a integração entre eles. 
 
3. Modelo de custos 
 
O modelo ABC costuma adotar apenas três níveis de análises (recursos ou departamentos, 
atividades e objetos de custeio), conforme pode ser observado em Kaplan (1998) ou em 
Cogan (1997). Segundo Ching (1995), “ABC é um método de rastrear os custos de um 
negócio ou departamento para as atividades realizadas e de verificar como estas atividades 
estão relacionadas para a geração de receitas e consumo dos recursos. O ABC avalia o 
valor que cada atividade agrega para a performance do negócio ou departamento”. Em 
Martins (1998), encontramos: “A Segunda versão ou geração do ABC foi concebida de 
forma a possibilitar a análise de custos sob duas visões: a visão econômica de custeio, que 
é uma visão vertical, no sentido de que apropria os custos aos objetos de custeio através 
das atividades realizadas em cada departamento; e a visão de aperfeiçoamento de 
processos, que é uma visão horizontal, no sentido de que capta os custos dos processos 
através das atividades realizadas nos vários departamentos funcionais”. 
 
Todavia, entendendo que é conveniente separar os recursos dos departamentos, no modelo 
desenvolvido foi acrescentado um nível adicional, conforme pode-se observar na figura 1. 
A vantagem do modelo utilizado está em poder adaptá-lo para vários níveis de estudo e 
necessidades, uma vez que a maioria das empresas prefere trabalhar com a visão 
departamental, como também, no caso de processos, fica fácil analisá-los em separado. 
Desta forma, torna-se possível analisar os “recursos” e os “departamentos” distintamente; 
sabendo quais são estes recursos, seu valor total e quanto foi consumido em cada 
departamento.  
 
 
            Recursos     (custos indiretos) 
              
        Departamentos     (departamentos, centro de custos ou de atividades, processos) 
              
           Atividades    (atividades) 
                
  Produtos ou Serviços (objetos de custeio: produtos, serviços, clientes, mercados) 
 

Figura 1. Modelo de custos ABC adaptado pelo autor e aplicado ao software. 
 
Conforme Cokins (1996), os “recursos” são os custos indiretos que podem ser rastreados 
ou não. O software permite que se informe os recursos “não rastreáveis”, que aparecem no 
modelo mas não interferem no cálculo. 
 
Adaptando os enfoques de Martins (1998), Ching (1995), Cogan (1997) e Kaplan (1998), 
os “departamentos” utilizados podem ser os próprios departamentos da empresa, seus 
centros de custos, centros de atividades ou processos.  
 



Seguindo Martins (1998), as “atividades” podem ser definidas de forma mais ampla ou de 
menor abrangência, sendo que o critério fundamental é a sua relevância para o estudo e 
para os objetos de custeio. 
 
Os “produtos ou serviços” constituem os objetos de custeio, que podem ser também, 
segundo Ching (1995), clientes, fornecedores, setores do mercado entre outros. Adotou-se 
esta nomenclatura por uma questão de simplificação e, também, pelo fato de que “custear 
clientes ou mercados” na verdade é uma forma de custear o “serviço prestado ao cliente” 
(entregas, vendas, visitas) ou o “serviço prestado ao mercado” (pedidos, pesquisas, 
consultas). 
 
4. Gestão baseada em atividades (ABM) 
 
Segundo Martins (1998), “O ABC é, na realidade, uma ferramenta de gestão de custos, 
muito mais do que de custeio de produto”. Esta é uma visão clara do ABM (Activity Based 
Management) e decidiu-se que o software deveria atender a algumas análises, tais como: a 
participação dos custos indiretos em todos os níveis de custeio, apontamentos de 
ociosidade, apontamento das atividades que agregam valor ao cliente (Ching, 1995), 
cálculo de preços de venda (apreçamento segundo Nakagawa, 1991) entre outros.  
 
Segundo Cogan (1997), “Um dos benefícios obtidos com o ABC é o de permitir uma 
melhoria nas decisões gerenciais, uma vez que se deixa de ter produtos subcusteados ou 
supercusteados, permitindo-se a transparência exigida na tomada de decisão empresarial, 
que busca, em última análise, otimizar a rentabilidade do negócio”. Para o estudo e 
visualização deste caso em particular, desenvolveu-se relatórios e gráficos para serem 
comparados com os valores calculados pelo método tradicional. 
 
5. Estrutura do software 
 
Com o modelo de custos ABC definido, o software exige a informação dos itens abaixo 
para a sua execução. 
 
• Projeto: Cada projeto é único e identificado pela empresa, seu nome e período.  
 
• Empresa: Na empresa estão seus dados globais que devem ser informados mesmo que 

apenas para um setor ou processo. Devem ser informados os nomes dos direcionadores 
de custos das atividades que serão utilizados, por exemplo. 

 
• Recursos: Quais os recursos que serão considerados, seus valores totais e os 

apontamentos dos direcionadores destes custos para serem passados aos departamentos. 
 
• Departamentos: Quais os departamentos que devem receber esses recursos e os 

apontamentos dos direcionadores destes custos para serem passados às atividades. 
 
• Atividades: Quais atividades que devem receber os recursos dos departamentos e os 

apontamentos dos direcionadores destes custos para serem passados aos produtos ou 
serviços. Se esta atividade agrega valor ao cliente e ociosidade (opcionais). 

 
• Produtos ou serviços: Quais produtos ou serviços serão custeados, seus custos diretos 

e quantidades para o período apurado. Dados para cálculo do preço venda (opcional). 
 



6. Apresentação de resultados 
 
Com relação à apresentação dos resultados obtidos pela utilização do software, são 
disponibilizadas as seguintes opções: 
 
a)  “Relatório de custos” dos recursos, departamentos, atividades e produtos ou serviços; 

informativos que facilitam a conferência dos dados lançados em valor e porcentagem. 
 
b) “Relatório de vínculos”, apresenta todos os custos e o quanto e como foi passado de 

cada um, fase a fase, até chegarem aos produtos ou serviços (em valor e porcentagem).  
 
c) “Relatório de resultados”, apresenta em detalhes o custo total e unitário, direto e 

indireto, os apontamentos para a formação do preço de venda, o preço de venda 
sugerido, sua margem bruta e “mark-up”. 

 
d) “Gráfico de custos” (anexo C) dos recursos, departamentos, atividades e produtos ou 

serviços; quanto foi atribuído dos custos indiretos a cada um. 
 
e) “Gráfico de vínculos” (anexos B e D), apresentação visual do tipo “organograma” com 

a seqüência dos custos e suas ligações no espaço entre recursos, departamentos, 
atividades e produtos ou serviços (visualização completa do modelo final). 

 
7. Aplicação do software 
 
O curso em questão, de custos ABC, razão do desenvolvimento do aplicativo ora 
apresentado, além da parte teórica e discussão do assunto, é rico em exercícios que são 
resolvidos pelos alunos sem o uso do software.  
 
Na última parte do curso o software é apresentado por completo, utilizando-se um dos 
exercícios resolvidos em classe, trazendo assim maiores explicações e levantando novas 
discussões sobre a metodologia ABC. 
 
Posteriormente, é proposto que os alunos utilizem o software para resolverem por 
completo um exercício. Eles iniciam um projeto novo, sem informações, onde 
obrigatoriamente passam por todos os itens apresentados anteriormente. 
 
O resultado é conferido sendo, então, visualizado o modelo ABC, analisada a disposição 
dos custos e seus efeitos, as situações críticas e o ABM. 
 
O software permite que o modelo de custos ABC seja visualizado no espaço o que 
possibilita um entendimento mais amplo e dá um fechamento excelente ao curso.  
  
8. Exemplo de aplicação 
 
O “anexo A” apresenta a tela principal do software com um exemplo completo. Nota-se 
que é possível visualizar de imediato toda a estrutura de itens para o modelo. 
 
O “anexo B” apresenta o modelo de custos completo da empresa. Observa-se que acima 
estão os recursos e seus valores totais; ligados a eles estão, logo abaixo, os departamentos e 
os valores dos custos atribuídos a eles. Abaixo destes as ligações com suas respectivas 
atividades e os valores dos custos direcionados a elas. Finalmente, os produtos e seu custo 



total (diretos + indiretos) por unidade. Caso se queira verificar qualquer dos itens 
individualmente, basta “clicar” sobre o mesmo e será apresentado um informativo sobre a 
sua porcentagem no grupo. Por exemplo, ao se escolher uma atividade, será apresentada a 
porcentagem do seu valor em relação a todas as outras atividades.  
 
O “anexo C” apresenta o gráfico das atividades, onde é possível avaliar quais são as 
atividades que mais consomem recursos. Este mesmo gráfico pode ser acionado para 
recursos, departamentos e produtos ou serviços.  
 
O “anexo D” apresenta o modelo parcial de custos, pois anteriormente foi selecionado o 
departamento de compras. Repare que ele está com cor de fundo “cinza” e que apenas 
aparecem os itens que enviaram ou receberam custos deste departamento. Os valores 
apontados também são exatos, e os produtos agora não apresentam o custo total unitário, 
mas o custo indireto recebido. Este mesmo estudo pode ser feito sobre qualquer recurso, 
departamento, atividade e produto ou serviço. Por exemplo, é possível selecionar um 
produto e verificar os valores dos custos a ele direcionados de cada atividade; por sua vez 
ficam identificados os custos dos departamentos direcionados a elas e, por fim, os recursos 
direcionados a estes departamentos. 
 
9. Avaliação do software pelos alunos 
 
Por se tratar de um software com objetivos didáticos, houve a necessidade que os alunos 
avaliassem a utilização e a praticidade do mesmo. Os itens foram avaliados como: Péssimo 
(1), Ruim (2), Bom (3) ou Ótimo (4), de onde foram obtidos valores médios destas 
avaliações. Apenas os itens informados nas avaliações foram considerados para o cálculo 
das médias.  
 

AVALIAÇÃO DO SOFTWARE DE CUSTOS ABC MÉDIA 
Operação 3,3 

Instalação 3,0 
Apresentação 3,5 
Facilidade de uso 3,5 

Visualização 3,5 
Telas 3,3 
Cadastros 3,4 
Gráficos 3,7 
Relatórios 3,5 
Ajuda (help) 3,4 

Complemento ao curso 3,5 
Visão do assunto 3,7 
Aprendizado 3,5 
Exemplos 3,5 
Aplicação prática 3,5 

Avaliação geral 3,4 
Software didático 3,5 
Software comercial 3,4 
  

Média Final 3,5 
 

Tabela 1 - Média das avaliações do software pelos alunos ao final dos cursos. 
   



10. Conclusão 
 
O primeiro sinal de sucesso da aplicação do software foi a satisfação demonstrada pelos 
alunos ao final dos cursos, que foram refletidas nas avaliações do curso e do software.  
 
Foi observada uma melhoria nas avaliações do curso e que o software contribuiu para um 
melhor aproveitamento do mesmo. Pelo fato dos alunos “visualizarem” o modelo completo 
espacialmente, poderem fazer simulações e estudar itens específicos, como, por exemplo, 
algumas atividades ou produtos, acrescentou-se um fator elucidativo muito forte, ajudando 
na compreensão e na “visão” do ABC e do ABM.  
 
Nas avaliações relativas ao software, a média final foi de 3,5, o que o gradua como “muito 
bom” (entre 3 e 4, bom e ótimo). O mesmo ocorre com o item “software didático” e a 
grande maioria dos itens avaliados. Todas as funções do software receberam média acima 
de 3 (bom), sendo que apenas quatro itens receberam média inferior a 3,5. A média mais 
baixa foi 3 (bom), observada em “instalação do software” e a segunda média mais baixa foi 
de 3,4, observada nos itens “cadastros”, “ajuda (help)” e em “software comercial”. Estes 
itens estão sendo reavaliados para a melhoria geral do software. Os itens “gráficos” e 
“visão do assunto” receberam média 3,7 (próximo a ótimo). 
 
Diante dos resultados obtidos em aula após o início do uso do software no curso, das 
discussões e resultados apreciados durante o uso do software e das avaliações dos alunos 
ao curso e ao software; pode-se concluir que o software atingiu seus objetivos. 
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ANEXOS 
 

  
 
 
Anexo A – Tela principal (Exemplo de exercício aplicado ao software) 

 
Anexo B – Gráfico de vínculos (Modelo ABC completo) 



 
 
 
Anexo C – Gráfico das atividades (análise dos custos indiretos por atividade) 

 
 Anexo D – Gráfico de vínculos “parcial” (análise dos custos indiretos a partir de um departamento) 


