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RESUMO 

O  target costing constitui  um importante instrumento que auxilia os gestores no processo 

decisório. O presente artigo tem como núcleo central abordar  o histórico do Target Costing, 

apresentar alguns conceitos com relação ao Target Costing, identificar as características do 

Target Costing e avaliar a aplicação do Target Costing  em projetos. A crescente 

competitividade entre as empresas e as exigências dos clientes por bens e serviços que se 

ajustem às suas necessidades, reforça o conceito que a estratégia de formação de preços 

passou a um fator determinante para a sobrevivência das corporações e no 

desenvolvimento de projetos. O target costing é parte integrante do planejamento 

estratégico da empresa e  a necessidade de se obter maior participação no mercado, faz 

com que as empresas administrem seu sistema de gerenciamento de custos levando em 

consideração a concorrência e as necessidades do cliente.  

 

Palavras chaves: target costing,  custeio alvo 

Abstract 

The target costing is an important tool that assists managers in decision-making This article 

is core to approach the history of the Target Costing, present some concepts regarding the 

Target Costing, identify Costing Target characteristics and evaluate the implementation of 

Target Costing on projects. The growing competition between companies and the 



requirements of customers for goods and services that fit your needs, reinforces the concept 

that the pricing strategy was a determining factor for the survival of corporations and the 

development of project.O target costing is an integral part of the company's strategic 

planning and the need to achieve greater market share, means that companies manage their 

cost management system taking into account competition and customer needs. 
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INTRODUÇÃO 

Os objetivos de sobrevivência e crescimento de uma empresa estão prioritariamente 

pautados em um planejamento estratégico buscando-se a tomada de medidas positivas 

para enfrentar ameaças e aproveitar oportunidades. 

Com a globalização e a necessidade de reduzir custos para sobreviver, as empresas são 

induzidas a desenvolver produtos que atendam aos anseios dos consumidores em termos 

de qualidade e utilidade com um custo benefício adicionado.  

Como os clientes estão tendo uma oferta cada vez maior de produtos similares, os preços 

de venda tendem a baixar substancialmente. Assim, para ser lucrativo, além de conter as 

características que o mercado exige, o produto deve ser projetado de modo que possa ser 

fabricado dentro de um montante de custos que assegure a margem desejada.  

Porém, os atuais sistemas de custo, são inadequados para planejar melhorias, pois foram 

desenvolvidos com o propósito inicial de fornecer subsídios para relatórios financeiros, sem 

objetivar a melhoria contínua. Em um ambiente em que se espera a redução dos custos 

operacionais no decorrer do período, a partir de metas estabelecidas, novos procedimentos 

necessitam ser adotados.  

Os sistemas devem auxiliar na divulgação da meta e no acompanhamento de seu 

atendimento, tanto em termos de sucesso como nos fracassos. Talvez o método de 

gerenciamento de custos que mais se aproxime de tais necessidades seja o target Costing. 



 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

Dessa forma, busca-se através do método de pesquisa descritiva bibliográfica, reunir 

fundamentos e teorias que permitam associar e direcionar o uso do conceito de target em 

projetos da Engenharia de Projetos de Construção. 

Objetivos específicos 

Os objetivos que constituem o núcleo central deste artigo estão representados pelos 

seguintes tópicos: 

 Abordar o histórico do Target Costing,  

 Apresentar alguns conceitos com relação ao Target Costing;  

 Identificar as características do Target Costing; 

 Avaliar a aplicação do Target Costing em projetos. 

 

JUSTIFICATIVA 

O esforço da execução desta pesquisa baseia-se no fato de  que em sua maioria os 

registros de estudos e uso da ferramenta Target Costing aplicam-se a produção e 

desenvolvimento de novos produtos. Grandes conhecedores desta técnica são as 

montadoras de veículos que a utilizam baseada na Engenharia de Valor, com o objetivo de 

aumentar a competitividade  no mercado, pela redução do custo final do produto. Observa-

se que há poucos registros, especialmente no Brasil, sobre aplicação do conceito de Target 

Costing, no desenvolvimento de Projetos como os de construção elétrica, mecânica ou civil.  

 

HISTÓRICO DO TARGET COSTING 

O target costing, também conhecido como custeio-alvo, foi criado pelos japoneses nos anos 

1960, baseado na idéia norte americana de engenharia de valor, ou seja, em um sistema de 

redução de custos e planejamento dos lucros. A engenharia de valor focava apenas o setor 

de produção da empresa. Já o target costing combinava a redução de custos com o esforço 

de todos os setores da empresa. 



Porém este sistema de custeio só foi difundido no Japão na década de 1970, sendo 

popularizado no Ocidente a partir dos anos 1980, através da tradução das obras de autores 

japoneses por alemães e norte americanos. Cabe salientar, que de acordo com Sakurai 

(1997), as atividades de target costing já eram aplicadas no Japão antes de 1973, mas foi 

após a crise do petróleo que o target costing se espalhou em sua forma atual. 

Sakurai (op. Cit.) relata ainda, que as atividades de custo-meta, anteriores à crise do 

petróleo de 1973, eram no sentido da engenharia de valor, citando o uso do custo meta pela 

Toyota em 1963. Em 1966, a Nissan usou um programa de gerenciamento de custos, para o 

desenvolvimento de novos veículos, assemelhado ao custeio-meta da atualidade. Ressalta 

que o custeio-meta em sua forma atual, espalhou-se após a crise do petróleo e menciona 

que empresas líderes, como a Daihatsu Motors, passaram a empregar uma estrutura 

específica para adotar suas atuais atividades de custeio-meta por volta de 1974. 

No mesmo sentido, Atkinson et al. (2000) aduzem que o custeio-meta tem sido usado nas 

empresas japonesas por mais de uma década e confirma isso citando pesquisa realizada 

pela Kobe University, em 1992, evidenciou que 83% das empresas pesquisadas usam o 

custeio-meta. Defende que o interesse japonês para o uso abrangente decorreu da 

diminuição da eficiência dos ganhos realizados na produção pelo uso do sistema JIT (Just in 

time). Os japoneses acreditam, então, que os ganhos adicionais nos custos de fabricação e 

de serviços podem ser obtidos se enfocarem a redução do custo do ciclo de Pesquisa & 

Desenvolvimento. Ainda, citam que nos Estados Unidos, o custeio meta está ganhando 

notoriedade como método gerencial. No entanto, ele não é apenas um método de controle 

de custo, mas um abordagem da gestão do custo e do lucro. Empresas como Boeing, 

Eastman Kodak, Texas Instruments e Chrysler têm adotado o custeio-meta em partes de 

seus negócios. 

 

TARGET COSTING – CONCEITO 

Conforme Martins (2000), o Target Costing tem o seu foco no planejamento do produto 

antes do início do processo produtivo. No método tradicional de custeio, só existe a 

preocupação com a redução de custos quando ocorrem perdas ou desperdícios. Com a 

utilização do arcabouço teórico deste método evitam-se tais perdas, pois é feita uma análise 

de todo o processo produtivo, envolvendo todos os departamentos da empresa, iluminando, 

assim, a identificação de possíveis problemas e suas devidas soluções (VIÉGAS e 

CALARGE, 2003, p.5). É muito mais trabalhoso e custoso modificar um projeto em 

andamento, do que aquele que está em fase de implantação. Sendo assim, o Target Costing 

torna-se mais eficiente na fase do projeto. 



Segundo SAKURAI (1997, p. 27) Target Costing é: “um processo estratégico de 

gerenciamento de custos para reduzir os custos totais, nos estágios de planejamento e de 

desenho do produto”. 

Cooper & Slagmulder (2000) mencionam que com a concorrência internacional e a 

necessidade de enxugar custos para sobreviver, as empresas devem ser especialistas no 

desenvolvimento de produtos que ofereçam a qualidade e a funcionalidade desejadas pelos 

clientes e, ao mesmo tempo, garantam os lucros pretendidos. Uma forma de atingir isso é 

submeter os produtos ao target costing ou custeio-alvo. 

O target costing é um processo de planejamento dos custos e dos lucros desenvolvido na 

fase de projeto de um novo produto ou no reprojeto de um produto que já se encontra no 

mercado. Para que ocorra a delimitação e a fundamentação da teoria do target costing, faz-

se necessário conhecer as premissas que lhe dão base. De acordo com Teixeira e Hansen 

(2001), são elas: 

 o lucro garante a sobrevivência da empresa; 

 o custo é definido antes do início do processo produtivo; 

 e o target costing é aplicado em empresas inseridas em mercados competitivos. 

 

CARACTERISTICAS DO TARGET COSTING 

Segundo SCARPIN (2000, p. 61), Target Costing tem como característica um sistema de 

planejamento de lucros e gestão de custos no longo prazo. Diferentemente dos sistemas de 

custos tradicionais. Custos que eram determinados dentro da empresa passaram para 

custos permitidos pelo mercado. Por decorrência disto, troca-se a pergunta “Quanto custa 

um produto?” pela pergunta “Quanto deve um produto custar?”. Para se alcançar a redução 

de custos desejada, assume-se que os custos permissíveis são menores do que os custos 

que resultariam da fabricação do produto com uma tecnologia disponível para a empresa no 

momento. Por conseguinte, é necessário um esforço da empresa para que se alcance o 

sucesso desejado, tarefa atribuída normalmente a engenheiros de projeto e ao pessoal da 

Controladoria; 

Target Costing como ferramenta para coordenar esforços dentro da empresa a fim de 

alcançar os custos permissíveis. Feito a ser alcançado, fazendo com que o custo-alvo seja 

apresentado a toda a equipe envolvida com o projeto do produto para se fazer a eventual 

produção possível;  

O Target Costing concentra seus esforços no gerenciamento dos custos de longo prazo, 

uma vez constatado que a maior parte do custo de um produto já é determinada ainda na 



fase de projeto e desenvolvimento do mesmo. Sendo assim, o enfoque na redução de 

custos se dá em uma etapa onde há bastante oportunidade para influenciar o custo de um 

novo produto, haja visto que é muito mais difícil conseguir uma significativa redução após a 

entrada do produto em sua fase de produção propriamente dita 

Podem ser identificadas muitas diferenças entre o custeio-alvo e a abordagem tradicional de 

custos. Atkinson et al. (2000) apontam algumas distinções entre a forma de redução 

tradicional de custos e o custeio-meta japonês. A abordagem tradicional utiliza a pesquisa 

de mercado para determinar as exigências do cliente, enquanto no enfoque japonês a 

pesquisa de mercado é voltada para detectar as necessidades do cliente e os preços 

aceitáveis pelo mesmo. 

Uma característica do target costing já amplamente destacada neste artigo refere-se ao fato 

de que parte-se do entendimento do preço de venda, para se definir e almejar um custo 

específico. Pode-se destacar como mencionado por Wernke e Bornia 2001, outras 

características, tais quais: 

 O target costing deve enfocar o cliente, não entendendo somente sua disposição de 

pagamento, mas também o valor dado para cada função específica do produto, isso 

através da pesquisa das necessidades e desejos do consumidor; 

 O target costing deve atingir toda a cadeia de valor, ou seja, deve-se visualizar 

oportunidades de redução de custos não somente na empresa da qual será aplicado  

o conceito do target costing. Deve-se buscar parcerias com os fornecedores, e ainda 

com os fornecedores dos fornecedores, baseadas em negociações que objetivem a 

redução dos custos. 

 O target costing deve considerar em sua apuração o custo total de propriedade, que  

envolve tanto o valor pago pelo consumidor para a aquisição de certo bem quanto os 

demais valores desembolsados na sua manutenção, uso e descarte. 

 O target costing deve envolver todas as áreas da empresa, sendo que cada uma 

deve contribuir com a sua parte; 

 Na busca da redução de custos o critério fazer ou comprar deve ser amplamente 

utilizado. 

 

APLICAÇÃO DO TARGET COSTING EM PROJETOS 

O custo meta é comumente usado em projetos de desenvolvimento de novos produtos, 

posto que se admita um preço que o mercado estará disposto a pagar e o projeto e 

destinado a desenvolver um produto de custo ajustado , para a formação do preço solicitado 



pelo mercado. Cardoso e Beuren 2006, reforçam que , qualquer produto inovador sofrerá 

em algum momento o ataque da concorrência, provocando ao mesmo um ciclo de vida 

curto. Com isso o preço dos produtos é admitido de acordo com a necessidade dos 

consumidores não havendo espaço para ineficiência e valores subestimados ou mau  

calculados.  

Observa-se que para a aplicação do custo meta as estratégias de redução de custos e 

riscos  devem ser sumariamente avaliadas e sanadas a fim de chegar a um custo final 

objetivo, entregando ao cliente a sua necessidade.  As estratégia de redução de custo 

mitigação do risco devem ser aplicados entre as áreas de marketing, engenharia, produção, 

comercialização, transporte. Deve-se focar o processo de produção do produto durante a 

execução do projeto, bem como entender qual será o seu ciclo de vida. 

Sobotka e Czarnigowska, abordam a aplicação do Target Costing em projetos de construção 

de infraestrutura pública, como exemplo hospitais, abastecimento de água, rodovias  

provendo um serviço público de qualidade, as chamadas PPP (Public Private Partnership), 

parceria de empresa pública e privada.  Assumem neste artigo que projetos de parceria 

pública privada, podem utilizar-se dos critérios do Target Costing.  Para isso descrevem 

como autoridade pública o cliente que contrata projetistas, fornecedores e operadores do 

serviço. Neste caso o cliente toma como custo meta o valor previamente calculado no início 

do projeto, sendo evidenciado um custo do qual o mesmo tem condições de pagar aliado ao 

que está sendo solicitado no mercado. 

No histórico do uso do Target Costing, observa-se a existência de dificuldade de 

implementação, é o que retrata Wernke e Bornia 2001. 

 O surgimento de conflitos entre as as partes envolvidas como subcontratantes e 

fornecedores conforme a programação e a redução de custos.   

 Exaustão dos funcionários, principalmente Engenheiros de Projeto, devido à pressão 

que sofrem para atingir suas metas de custo.  

 

CONCLUSÃO 

Verifica-se que a aplicação do target costing é um método eficaz na busca tanto da 

competitividade quanto da redução de custos.  Para o sucesso de execução desta 

metodologia, toda a empresa deve estar focada em atingir as metas de custos. Vale 

ressaltar, que não somente os processos produtivos possuem a tarefa, estes reduzem os 

custos diretos. Portanto para o atingimento da meta de custos deve-se controlar também os 

custos indiretos. 



Observa-se que a metodologia de valorização de custos baseada no Target Costing, pode 

ser amplamente utilizada quando se trabalha com grandes volumes envolvendo o processo 

de compra. Entende-se que sua aplicação em projetos de construção civil, mecânica e ou 

elétrica, terá sucesso quando aplicado em grandes empresas que terão poder de 

negociação perante seus fornecedores, pelo volume de compra de sua matéria prima e 

insumos.  Deve-se ainda fomentar a análise “make or buy”, identificando a oportunidade de 

redução de custos pela escolha de um fornecedor com maior conhecimento e maturidade na 

aplicação de uma determinada tecnologia de projeção ou produção. 

Outro foco importante é a característica de que a empresa deve possuir de pesquisadora, 

buscando a competitividade no mercado através da entrega do valor solicitado a um preço 

interessante ao cliente. Porém, baseando-se no alcance do lucro desejado, que garantirá a 

sustentabilidade do negócio e ainda, pautado no custo parametrizado aos anseios do 

cliente. 
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