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Resumo: Este artigo aborda o sistema de gestão de custos ABC (Activity-Based Costing), 
realizando uma síntese sobre o modelo e apresentando uma proposta de um modelo para 
utilização em uma empresa de transporte ferroviário. O modelo mostra em um aspecto macro 
a lógica do activity-based costing no segmento ferroviário, mostrando, a partir dos serviços 
prestados (fluxos de transportes), quais são as atividades e os recursos necessários, 
apresentando também os direcionadores de rateio. 
Palavras-chave: Custeio ABC; Modelo; Ferrovia. 

Abstract:This article discuss about the ABC (Activity-Base Costing) management cost 
system, making a synthesis of the model and presenting a proposal of the ABC use in a 
railway transportation company. The model shows in a macro aspect the logic of the activity-
based costing inside the railway transportation segment, demonstrating from the executed 
services (transportation flows), which activities and resources are needed, showing also the 
cost drivers. 
Keywords: ABC Costing; Model; Railways. 

1. Introdução 
O método de custeio ABC (activity-based costing) surgiu em 1988 com a publicação de um 
artigo na Harvard Business Review entitulado Measure costs right: make the right decision, 
apresentando um novo método de gerenciamento de custos. Assim, Robin Cooper e Robert 
Kaplan, autores do artigo, são considerados os criadores do método de custeio baseado em 
atividades. 
Embora o método seja dado como criado em 1988, segundo Nakagawa (1994), alguns autores 
afirmam que o ABC já era utilizado por contadores em 1800 e no início de 1900. 
No Brasil, as primeiras abordagens sobre o ABC foram dadas no livro “Gestão estratégica de 
custos: conceitos, sistemas e implementações”, escrito por Masayuki Nakagawa em 1991. 
Segundo Azevedo et al. (2004), em pesquisa realizada em 2003, envolvendo as 500 maiores 
empresas do Brasil, utilizavam o sistema ABC: 
− 20% das empresas do setor de eletrônicos; 

− 17% do setor de siderurgia e metalurgia; 

− 15% do setor de serviços. 
A pesquisa mostrou também um aumento na utilização do método, em relação à pesquisa 
realizada em 1996. Segundo os mesmos autores da pesquisa, entre os principais motivos que 
algumas empresas deram para a não utilização do ABC estão o alto investimento em pessoal 
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especializado, o desenvolvimento de processos para a coleta de dados e o sistema 
informatizado. 
O maior dispêndio de pessoas e tempo na implementação de um sistema de custeio ABC está 
no mapeamento de atividades que geram um produto ou um serviço e que consomem 
recursos. Esta fase é fundamental para o sucesso e a acuracidade do sistema. 
Segundo Faria & Costa (2005), a idéia do ABC surgiu do fato de observarem que, em muitas 
empresas, os gestores começaram a perceber, principalmente, que os métodos de custeio 
utilizados distorciam os custos dos produtos, além de reconhecer que os custos indiretos de 
produção vinham aumentando significativamente, em função da aquisição de novas 
tecnologias de produção e de automação e da deficiência da apropriação de custos indiretos 
comuns (overhead) com base em um critério único: horas de mão-de-obra direta. 
Os custos indiretos, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, representavam apenas 
10% do custo total (NOVAES, 2001). Hoje, com a automação e a informática utilizadas em 
larga escala, a necessidade de desenvolvimento, adaptação e treinamento fazem com que os 
custos indiretos representam até 50% dos custos de um produto e/ou serviço. Alia-se a isso 
custos de desenvolvimento e marketing para produtos com ciclos de vida cada vez menores. 
Develin (1995) mostra que, nos 25 anos anteriores à sua pesquisa, os custos diretos caíram 
sensivelmente, enquanto que os custos indiretos cresceram de forma significativa. Na sua  
pesquisa verificou-se que, no Reino Unido, as seguintes mudanças na composição dos custos 
foram observadas: decréscimos de 5% e 32% em utilização de materiais diretos e mão-de-
obra direta, respectivamente, e um acréscimo de 45% com despesas gerais. 
Na opinião de Bornia (2002) as informações fornecidas pelo ABC servem para dirigir a 
atenção das gerências às atividades responsáveis pelos custos, possibilitando uma melhor 
visualização dos impactos causados por decisões e melhor controle dos custos fixos. 
Na perspectiva da logística, Faria & Costa (2005), citando o Instituto de Contadores 
Gerenciais – IMA (1992), afirmam que a Logística tem que ser vista no âmbito dos negócios, 
para isso, tem que se buscar métodos e técnicas, tal como o Custeio Baseado em Atividade. 

Este artigo tem por objetivo apresentar um modelo do ABC para a operação logística de 
transporte ferroviário, mostrando a estrutura geral do modelo, bem como, os direcionadores 
específicos de rateio. 

 

2. A estrutura do activity-based costing. 
Para Nakagawa (1994), O ABC é uma metodologia que pretende facilitar a análise estratégica 
de custos relacionados com as atividades que causam maior impacto em termos de recursos da 
empresa. A quantidade, a relação de causa e efeito e a eficácia com que esses recursos são 
consumidos nas atividades mais relevantes de uma empresa constituem o objetivo da análise 
estratégica de custos do sistema ABC.  
Kaplan & Cooper (1998) afirma que o modelo ABC é um mapa econômico das despesas e da 
lucratividade da organização, baseado nas atividades organizacionais. Referir-se a ele como 
um mapa econômico baseado na atividade e não como um sistema de custeio, talvez esclareça 
seu propósito. Esse sistema de custeio relaciona as despesas relativas a recursos com 
atividades e usa geradores de custo da atividade para relacionar custos das atividades a 
objetos. 
Conforme Hansen & Mowen (2003), um sistema ABC primeiramente rastreia os custos para 
as atividades e, em seguida, para os produtos e outros objetos de custo. 
Para Horgren et al. (2004), a lógica dos sistemas ABC é a de que os grupos de custos da 
atividade mais bem estruturada com bases de alocação de custos específicos da atividade, que 
são os direcionadores de custos para o conjunto de custo, levam a um custeio mais preciso das 
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atividades e a alocação de custos aos produtos por meio de bases de alocação de custos de 
atividades diferentes, usadas por produtos diferentes, leva a custos mais precisos do produto. 
Com base nessas definições, conclui-se que o ABC é uma metodologia de custeio que visa 
alocar os recursos às atividades identificadas para cada tipo de organização e o consumo 
destas atividades pelos objetos de custeio. Esse sistema tem como propósito a redução das 
distorções provocadas por outros sistemas tradicionais de custeio conforme exposto por 
Martins (2003).  
A grande vantagem do sistema ABC está na maior precisão que ele oferece como uma 
ferramenta para o gerenciamento de custos, uma vez que na forma de custeio tradicional 
procura-se relacionar, por meio de custos unitários, a utilização de recursos empregados na 
produção de um bem ou serviço aos respectivos custos.  
A Figura 1 exibe um diagrama em blocos dos sistemas de custeio ABC e tradicional, 
exemplificando as diferenças entre os dois métodos.  
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                        FIGURA 1 – Comparação entre modelos de custeio ABC e Tradicional 
                        Fonte: Adaptado de Novaes (2001). 

 

A premissa básica do ABC, então, é a de que as atividades consomem recursos e os produtos 
e outros objetos de custeio consomem atividades. Cada bloco do modelo é interligado por um 
ou mais direcionadores de custos (Novaes, 2001), que são fatores que mensuram o consumo 
de cada bloco de acordo com as ações empreendidas pela empresa – geralmente um verbo da 
ação e um bloco que recebe a ação. 
A atividade descreve a forma como a empresa utiliza seu tempo e recursos para cumprir seus 
objetivos e metas, assim como sua missão Nakagawa (2001). 
Segundo Faria & Costa (2005), o Custeio Baseado em Atividades tem como princípio 
relacionar os custos com as atividades que consomem esses recursos e, posteriormente, 
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apropriar os custos das referidas atividades aos diversos objetos. Essa alocação pode ser 
realizada de três formas: Identificação Direta, Rastreamento e Rateio. 
Os autores acima ainda afirmam que a atribuição dos recursos consumidos às atividades, 
toma-se por base a melhor medida que determina a relação entre gasto e a atividade (relação 
causa e efeito) e na seqüência, entre a atividade e o objeto. Esta medida está convencionada 
como direcionador de recursos, quando identifica a relação entre os gastos e a atividade que 
os consumiu; ou direcionador de atividades, quando possibilita uma base de medida para 
atribuir aos objetos (produtos, serviços, clientes etc.) os custos acumulados nas atividades. 
Segundo Novaes (2001), os direcionadores, no método ABC, são classificados em 
direcionadores de transação, duração e intensidade. Os direcionadores de transação referem-se 
ao número de operações repetitivas, como por exemplo, o número de setups de uma máquina 
ou o número de veículos descarregados num centro de distribuição. Os direcionadores de 
duração se relacionam com o tempo em que as atividades consomem para serem executadas, e 
os direcionadores de intensidade referem-se à quantidade necessária de recursos para a 
execução de determinada atividade. 

 

3. Aplicação do método ABC. 
Para Novaes (2001), citando Kaplan & Cooper (1998), existem algumas regras simples para 
definir se a utilização do método de custeio ABC é vantajosa ou não. Não seria vantajoso 
aplicar o ABC, por exemplo, quando uma empresa apresenta grande parte dos gastos 
formados por custos diretos, pois assim seria mais justificável ligá-los aos diferentes serviços 
com o método de custeio tradicional. Agora, se a empresa apresentasse gastos elevados de 
recursos indiretos ou de suporte, seria interessante desmembrá-los na estrutura do ABC, assim 
como empresas que apresentam consumo diversificado de insumos ou de processos ou mesmo 
de clientes. 
Para a correta aplicação do ABC, no entanto, é preciso ainda que não se tenha apenas a visão 
estrita das contas e dos centros de custos. Em contrapartida, é preciso adotar a visão de 
“processo/atividade”. Assim, deve-se reorganizar as inter-relações da empresa para que 
tenham uma orientação para “processo/atividades” (Ostrenga et al., 1993). 

 

4. O activity-based costing aplicado à Logística 
Conforme La Londe e Pohlen (1998), em pesquisas realizadas dentro de algumas empresas, as 
razões pelas quais elas demonstraram interesse pela implementação do sistema ABC nas 
operações logísticas são: 
- determinar os fatores que direcionam os custos logísticos, os chamados agentes causadores 
de custos; 
- atribuir os custos logísticos aos grupos de produtos; 
- obter dados de custos mais precisos; 
- determinar como a Logística contribui para a rentabilidade da empresa; 
- mensurar os clientes mais rentáveis, assim como as regiões ou canais de distribuição; e  
- focalizar esforços de reengenharia nos processos e benefícios de custos resultantes. 
Segundo os mesmos autores da pesquisa, o ABC mostra bem o processo para custeio e 
mensura o desempenho do processo logístico, apresentando mais claramente a interligação 
crítica existente entre a rentabilidade e os custos logísticos. Análise de atividades pode 
identificar oportunidades para reduzir custos operacionais ou melhorar o desempenho dos 
serviços. 
As grandes vantagens do ABC aplicado à logística é que ele fornece a base para ajudar o 
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gestor a ter um claro entendimento do processo logístico e a capacidade de reação em 
diferentes situações. Proporciona também, ao gestor, a capacidade de efetuar ações corretivas 
para melhorar os serviços e minimizar custos, analisando possíveis trade-offs de custos dentro 
do processo, aumentando a competitividade da empresa. 
Já, quanto as desvantagens do ABC, estão inseridos a dificuldade de implementação e análise, 
devido a requerer muitos controles e a mensuração dos desperdícios e os custos de capacidade 
ociosa. 
Embora existam vantagens e desvantagens, segundo Faria & Costa (2005), deve-se verificar a 
viabilidade de implementação, analisando-se o custo da geração das informações frente aos 
benefícios que causará no processo de tomada de decisão dos gestores logísticos. 

 

5. O desenvolvimento do ABC para a Logística 
Segundo Faria & Costa (2005), para se desenvolver um modelo de custeio baseado em 
atividades para a logística deve-se seguir as seguintes etapas: 

a) Verificar quais os processos/ atividades ou subatividades existentes (mapeamento); 
b) Analisar as características e especificidades dos referidos processos/ atividades ou 

tarefas; bem como seus fluxos físicos e de informações. 
c) Identificar os recursos consumidos (custos) em cada um dos processos/ atividades ou 

subatividades, com base em informações contábeis gerenciais; 
d) Identificar, minimizar ou eliminar ineficiências, retrabalhos, desperdícios, capacidades 

mal dimensionadas etc.; 
e) Definir os direcionadores de recursos dos referidos custos para alocá-los aos 

processos/ atividades ou subatividades; 
f) Definir os objetos de custeio (família de produtos, itens, clientes, segmentos de 

clientes, canais de distribuição, regiões etc.); e 
g) Definir os direcionadores de atividades dos referidos custos para alocá-los aos objetos. 

Para Kaplan & Cooper (1998) deve-se analisar a aplicabilidade do método ABC antes do seu 
implemento através de duas questões a serem respondidas.Na primeira, deve-se verificar se a 
empresa apresenta setores ou atividades com gastos elevados em recursos indiretos ou de 
suporte e,  verificar também se esses gastos vêm crescendo ao longo do tempo. Na segunda, é 
necessário verificar se a empresa apresenta intensidade muito diversificada no que diz 
respeito a tipos de produtos  ou serviços, classes de clientes e uso de processos. 

 

6.  Modelo para Operação de Transporte Ferroviário 
Conforme abordado, verifica-se que objetos de custos dependem de atividades e essas, por sua 
vez, consomem recursos. Respeitando essa lógica do ABC, em estudo realizado numa 
empresa de transporte ferroviário, foi montado um modelo do activity-based costing para ser 
aplicado ao gerenciamento de custos da operação ferroviária. A Figura 2 demonstra a 
estrutura do ABC para o estudo em questão. 
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                                       FIGURA 2 - Estrutura do ABC para Operação Logística de Transporte Ferroviário 
                                       Fonte: Os Autores 

 
  
Por meio da estrutura  apresentada pela figura 2, foi desenvolvido um modelo do ABC para 
uma operação logística de transporte ferroviário, demonstrando as atividades contempladas, 
os recursos necessários, os direcionadores de recursos às atividades e os direcionadores de 
atividades aos objetos de custos, que neste caso, são os fluxos de transporte. Assim, pode ser 
possível analisar a participação de um fluxo de transporte na totalidade dos custos da 
operação ferroviário, podendo-se analisar quais fluxos são mais rentáveis e também apontar 
quais atividades podem ser melhor gerenciadas para a redução de custos e a melhoria da 
rentabilidade dos fluxos de transporte. O quadro 1 demonstra a proposta de um modelo do 
activity-based costing para a operação logística de transporte ferroviário. Destaca-se que o 
modelo não perde de vista o conceito de centro de atividades da organização.  

A proposta foi desenvolvida por meio da análise dos principais processos da operação de 
transporte ferroviário, fazendo-se uma divisão dos centros de atividades, classificando quais 
atividades comporiam cada centro de atividade e determinando quais recursos seriam 
consumidos para cada atividade. Foi determinado também para cada atividade os 
direcionadores de atividades (activity drivers) e os direcionadores de custos (costing drivers). 
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Processo Centros de 
Atividades Recursos Consumidos

Direcionadores 
de recursos às 

atividades
Atividades

Direcionadores de 
atividades ao 

Objeto
Objeto

Mão-de-Obra ID
Depreciação de Móveis ID

Depreciação equipamentos informática ID
Manutenção de equipamentos informática ID

Depreciação prédio % Área
Manutenção Prédio % Área

Energia Elétrica % Área
Demais gastos condominiais % Área
Tecnologia Informação Geral % Área

Utensílios escritório ID
Tecnologia Informação Própria ID

Mão-de-Obra ID
Depreciação de Móveis ID

Depreciação equipamentos informática ID
Manutenção equipamentos informática ID

Depreciação prédio % Área
Manutenção Prédio % Área

Energia Elétrica % Área
Demais gastos condominiais % Área
Tecnologia Informação Geral % Acessos

Utensílios escritório ID
Mão-de-Obra ID

Depreciação de Móveis ID
Depreciação equipamentos informática ID

Manutenção equipamentos de informática ID
Depreciação equipamentos campo ID
Manutenção Equipamentos Campo ID

Depreciação prédio % Área
Manutenção Prédio % Área

Energia Elétrica % Área
Demais gastos condominiais % Área
Tecnologia Informação Geral % Acessos

Utensílios Escritório ID
Tecnologia Informação Própria ID

Mão-de-Obra ID
Depreciação de Móveis ID

Depreciação equipamentos informática ID
Manutenção equipamentos de informática ID
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Energia Elétrica % Área
Gastos condominiais % Área

Tecnologia Informação Geral % Acessos
Utensílios Escritório ID

Mão-de-Obra ID
Depreciação de Móveis ID

Depreciação equipamentos informática ID
Manutenção equipamentos de informática ID

Depreciação prédio % Área
Manutenção Prédio % Área

Energia Elétrica % Área
Gastos condominiais % Área

Tecnologia Informação Geral % Acessos
Utensílios Escritório ID

Mão-de-Obra ID
Depreciação de Locomotivas ID
Manutenção de Locomotivas ID

Depreciação Vagões ID
Manutenção Vagões ID
Aluguel Locomotivas ID
Aluguel de Vagões ID
Seguro de Vagões ID

Seguro Locomotivas ID
Seguro de Cargas ID

Consumo Combustível ID
Manutenção Via Permanente ID

Mão-de-Obra ID
Depreciação de Equipamentos Mov. ID

Manutenção Equipamentos Mov. ID
Manutenção área % Área
Depreciação área % Área

Prestação Serviços Terceiros ID
Energia Elétrica % Área

Demais Gastos Condominiais % Área
Mão-de-Obra ID

Tecnologia Informação Geral % Acessos
Depreciação equipamentos informática ID
Manutenção equipamentos informática ID

Depreciação Balança ID
Manutenção Balança ID

Manutenção área % Área
Depreciação área % Área

Utensílos Escritório ID
Energia Elétrica % Área

Demais Gastos Condominiais % Área
Mão-de-Obra ID

Depreciação Equipamentos Manobra ID
Manutenção Equipamentos Manobra ID

Manutenção área % Área
Depreciação área % Área
Energia Elétrica % Área

Demais Gastos Condominiais % Área
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QUADRO 1 – Modelo do ABC para Operação Logística de Transporte Ferroviário 
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Nota-se que nos direcionadores de atividades são contemplados alguns conceitos técnicos 
particulares da operação ferroviária, os quais, são explicados abaixo: 

a) TKU – tonelada útil transportada multiplicado pela distância do fluxo de transporte 
b) TKB – tonelada bruta transportada (tonelada útil + tara) multiplicado pela distância do 

fluxo de transporte. 
c) Transit-time – Tempo de trânsito do trem em operação (excluem-se os tempos de 

operação de carga e descarga do vagão ). 
 
 

7. Conclusões 
Por meio do modelo apresentado, notamos a boa aderência aos conceitos e ferramentas do 
activity-based costing, podendo ser muito útil a utilização do método para a operação de 
transporte ferroviário por apresentar as seguintes vantagens: 

- Evita o rateio arbitrado, realizado nos métodos de custeio tradicional, eliminando o 
problema de fluxos não significativos absorver uma grande parte dos custos indiretos. 

- Pode ser usado como uma instrumento de gestão, possibilitando a análise de quais 
fluxos são mais rentáveis, servindo de apoio estratégico nas decisões priorização de 
atuação. 

- Pode atuar como uma ferramenta de gestão estratégica de custos, fornecendo dados 
para saber quais áreas estão sendo responsáveis por custos elevados ou quais áreas 
podem ser alvo de uma gestão de redução custos, possibilitando, assim, aumentar a 
rentabilidade dos fluxos de transporte. 
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