




Tabela 2 - Conceitos de custo de oportunidade sob o enfoque contábil 

Morse (1978) É o recebimento líquido de caixa esperado, 
que poderia ser obtido se o recurso fosse 
usado na outra ação alternativa mais 
desejável. 

Kaplan (1982) O custo de oportunidade de um ativo é o seu 
valor quando utilizado na próxima melhor 
alternativa. 

Backer e Jacobsen (1984) É o custo resultante de uma alternativa à qual 
se tenha renunciado. 

Horngren (1986) É o sacrifício mensurável da rejeição de uma 
alternativa; é o lucro máximo que poderia ter 
sido obtido se o bem, serviço ou capacidade 
produtivos tivessem sido aplicados a outro 
uso operacional. 

Glautier e Underdown (1986) Pode ser medido como o valor da próxima 
melhor alternativa abandonada, ou o 
recebimento líquido de caixa perdido como 
resultado de preferir uma alternativa em vez 
da melhor seguinte. 

Martins (1990) Quando a empresa sacrificou, em termos de 
remuneração, por ter aplicado seus recursos 
em uma alternativa em vez de em outra. 

Fonte: Ferreira, José Antonio Stark (2007) 
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Wieser (1860) Renda líquida gerada pela utilização de um bem ou 
serviço no seu melhor uso alternativo. 

Meyers (1942) Custo de produção de qualquer unidade de 
mercadoria é o valor dos fatores de produção 
empregados na obtenção dessa unidade - o qual se 
mede pelo melhor uso alternativo que se poderia dar 
aos fatores, se aquela unidade não tivesse sido 
produzida. 

Bilas (1967) Os custos dos fatores para uma empresa são iguais 
aos valores desses mesmos fatores em seus 
melhores usos alternativos. 

Lipsey e Steiner (1969) O custo de utilizar alguma coisa em um 
empreendimento específico é o benefício sacrificado 
(ou custo de oportunidade) por não utilizá-lo no seu 
melhor uso alternativo. 

Leftwich (1970) O custo de uma unidade de qualquer recurso usado 
por uma firma é o seu valor em seu melhor uso 
alternativo. 

Fonte: Ferreira, José Antonio Stark (2007) 
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