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RESUMO 

MARIOTTO, Joselito. Descrição do sistema de custos utilizado nas indústrias de médio e 
grande porte do setor metal-mecânico do Alto Vale do Itajaí/ SC - Brasil. 2005. 94 
f.Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2005. 
 

O objetivo desta dissertação é investigar o sistema de custos utilizado nas indústrias de médio 

e grande porte do setor metal-mecânico da região do Alto Vale do Itajaí, (SC), e identifica as 

informações produzidas por ele e analisar como essas informações são utilizadas nas 

empresas. Esta caracterização é feita através da identificação dos sistemas de acumulação de 

custos empregados nessas empresas, seus sistemas de custeio, e ainda, dos diversos usos de 

informações de custos em seus processos de tomada de decisões. Partiu-se do levantamento 

das médias e grandes industrias do setor metal-mecânico da região pesquisada e, a seguir 

aplicou-se um questionário com questões fechadas, buscando, dados iniciais sobre o problema 

estudado, para a partir desses dados, definir o grupo de empresas para aplicação do estudo 

multicasos. Entre os resultados do estudo de caso múltiplo, destacam-se o alto grau de 

integração da contabilidade de custos com a contabilidade financeira, a predominância do uso 

do custeio por absorção e a utilização de informações de custo como apoio às decisões sobre 

produtos, inclusive para definições de preços, além de auxílio aos gestores no controle de 

gastos.O estudo insere-se na linha de pesquisa Controle de Gestão do Programa de Pós-

graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 

 

Palavras-chaves: Sistema de custos; Informações; Indústria Metal-mecânica. 
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ABSTRACT 

 
MARIOTTO, Joselito. Descrição do sistema de custos utilizado nas indústrias de médio e 
grande porte do setor metal-mecânico do Alto Vale do Itajaí/ SC - Brasil. 2005.94 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2005. 

 

 
 
The objetic of this dissertation is to investigation the system of cost used by the industries of 

the average and great of the metal-mechanic area of the region of Alto Vale do Itajaí, (SC) 

and to identify the informations have produce for him and to analyze how these information 

are used in these industries. This characterization is made through the identification of the 

systems of accumulation of costs used in these companies, its systems of expenditure, and 

still, of the several uses of information of costs in its processes of making decisions. We 

began with the survey of the average and great industries of the metal mechanic area in the 

region where the survey was made. Afterwards, a questionaire was given with closed 

questions, searching data on the problem studied, and with these data, to define the group of 

companies for application of the multicases study. Among the results of the study of multiple 

case, are distinguished the high degree of integration of the accounting of costs with the 

financial accounting, the predominance of the use of the expenditure for absorption and the 

use of cost information as support for the decisions on products, also for definitions of prices, 

in addition to aid for the managers in the control of expenses. The study is insert in the search 

line control of management in the Pos-graduation in sciences accounting at Universidade 

Regional de Blumenau. 

 Key-words: systems of costs. Infomation. Metal-mechanic industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este primeiro capítulo apresenta o tema sugerido para estudo e a defini

problema, as perguntas da pesquisa, os objetivos, justificativa, demonstrando sua relev

a organização do trabalho. 

 

 

1.1  Tema problema de pesquisa 

 
O Brasil, a partir do início da década de 90, começou a experimentar e ter a

produtos de alta qualidade e tecnologia de ponta a preços baixos, quando comparad

similares brasileiros. As empresas brasileiras antes da abertura da economia, como 

Perez Jr., Oliveira e Costa (1999), encontravam-se na seguinte situação: com po

nenhuma concorrência; com produtos de tecnologia antiquada e obsoleta; com inef

produtiva; custos e preços elevados. 

A partir da abertura da economia, a indústria brasileira passou por momentos 

até consolidar por completo sua reestruturação, necessária para enfrentar a conco

estrangeira. O incremento das tecnologias e a socialização da informação fizeram 

empresas se preocupassem cada vez mais com o surgimento de concorrentes,

exigências dos consumidores. Garrison e Noreen (2001, p.15) afirmam que a redu

barreiras comerciais diminui os custos do comércio internacional e permite às em

estrangeiras competir com as locais. 

Perez Jr., Oliveira e Costa (1999) descrevem que o Brasil era um iniciante tais 

valorização do comportamento ético; a implementação e obrigatoriedade da conta

social por meio da publicação do balanço social; a preocupação com efeitos cau

natureza e ao ambiente quando decorrentes de atividades empresariais pol

evidenciados e mensurados pela contabilidade ambiental; administrar a informação, an
ção do 

ância, e 

cesso a 

os com 

relatam 

uca ou 

iciência 

difíceis, 

rrência 

com as 

 novas 

ção de 

presas 

como: a 

bilidade 

sados à 

uidoras, 

alisar a 



 13

grande massa de dados gerados pelas empresas, dados financeiros e não-financeiros, 

diagnosticar, estudar e gerar relatórios, produzindo a informação certa, ao usuário certo e em 

tempo real ou momento oportuno, quando comparados com países desenvolvidos. 

Perez Jr., Oliveira e Costa (1999), consideram que a Contabilidade será, cada vez mais 

influenciada pelas normas vigentes em outros países, devido ao grande número de usuários e 

interessados neste novo ambiente econômico, pois, a comprovação pelos fatos de que há um 

grande volume de capitais estrangeiros aplicados e outros previstos em na econômica 

brasileira; inúmeros casos de instalação de multinacionais, e casos de aquisições e fusões de 

grupos estrangeiros com empresas brasileiras e com o ingresso de empresas tupiniquins no 

mercado internacional, seja, para exportações de mercadorias e serviços e ou negociação de 

ações e debêntures em várias Bolsas de Valores nos mais variados países. 

Partindo do pressuposto de que a Contabilidade de Custos pode ser um instrumento 

eficiente da administração empresarial, quer seja fornecendo informações para valoração de 

estoques e apuração de resultado, planejamento e controle operacionais ou tomada de 

decisões. 

Perez Jr., Oliveira e Costa (1999) consideram ainda a necessidade de consultorias de 

alto nível, voltadas para a gestão eficaz do planejamento e do controle estratégico da empresa; 

a Contabilidade vista e aplicada como instrumento de divulgação e prestação de contas à 

comunidade, à sociedade, aos acionistas e demais interessados. 

A Contabilidade oferece relatórios fiscais e gerenciais por excelência, sendo estes 

utilizados como base para análise do desenvolvimento da empresa e avaliação da sua situação 

econômica e financeira. 

A Contabilidade de custos é apresentada em três fases, segundo Leone (2000), sendo 

elas: a primeira fase inicia-se com a coleta de dados, obtendo-se os mesmos por meio da 

realização de uma seleção prévia, objetivando sua relevância, em seguida, a segunda fase, 



 14

constituindo-se no processamento desses dados, e gerando a terceira fase que se chama de 

informações; sendo esta a fase nobre e tão esperada pelos gestores, obtendo-se como produto 

final os relatórios gerenciais. 

O cenário globalizado mudou o perfil das empresas brasileiras e a postura dos gestores 

do negócio. Atualmente, estes procuram estar atento às novas tendências, pois a 

sobrevivência, é um fator preponderante, e juntamente com esta necessidade, precisam 

preencher o requisito da continuidade de suas organizações. Sendo assim, não basta ter uma 

estrutura empresarial sólida, é preciso atentar ás novas condições de preços, demanda, 

distribuição, para chegar antes da concorrência. 

É nesse contexto que a Contabilidade das organizações precisa auxiliar o empresário 

nesse novo desafio, nessa nova estrutura de negócios. À Contabilidade cabe o papel 

importante de ser o norte dos negócios, ou seja, por meio das informações produzidas, 

transformando-as em vantagem competitiva, ou seja, por meio do gerenciamento dos custos 

de produção dos bens e serviços. 

A informação no processo de tomada de decisões gerenciais, como afirma Beuren 

(2000) é fundamental no apoio às estratégias e processos de tomada de decisão, bem como no 

controle das operações empresariais. 

Na mesma linha de pensamento, Horngren, Foster e Datar (1997), tecem comentários 

de que a principal tarefa dos gestores é o gerenciamento de custos, utilizando-se deste para 

descrever as ações que os gerentes tomam com o intuito de satisfazer a clientela, enquanto 

continuadamente reduzem e controlam seus custos. 

Nessa visão engloba-se a atenção adequada à qualidade dos produtos e processos, 

melhoria nas políticas de gestão de recursos humanos, uso de tecnologias no auxílio da 

produção e da informação. 

Martins (2003) escreve que até a Revolução Industrial no século XVIII, quase só 
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existia a Contabilidade Financeira, que desenvolvida na era mercantilista, estava bem 

estruturada para servir as empresas comerciais, sendo que para apurar o resultado de cada 

período era necessário somente levantar os estoques físicos, uma vez que o tratamento 

monetário era simples; adicionavam-se as compras do período, tendo assim o custo da 

mercadoria vendida. Confrontando o custo da mercadoria vendida com as receitas chegava-se, 

rapidamente ao lucro bruto da entidade. 

Neste período, os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos de pessoas, 

que poucas vezes constituíam entidades jurídicas. As empresas viviam, basicamente do 

comércio, em que a apuração do valor de compra dos bens tornava-se bastante simples, uma 

vez que era só consultar os documentos de aquisição. Com o surgimento das indústrias, 

tornou-se mais complexa a função do contador, que para fazer o Balanço Patrimonial não 

dispunha dos dados facilmente, já que o processo de produção envolvia uma série de valores e 

situações novas. 

A importância das informações contábeis é mencionada por Vanderbeck e Nagy 

(2001, p. 13) onde destacam que: 

[...] a operação bem sucedida de uma empresa, incluindo dados sobre custos 
específicos, foi reconhecida há muito tempo. Entretanto, no atual ambiente da 
economia globalizada, essas informações são mais críticas do que nunca. 
Automóveis na Alemanha, equipamento eletrônico do Japão, sapatos na Itália e 
roupas na Tailândia são apenas alguns poucos exemplos de produtos feitos no 
exterior que ofereceram uma concorrência dura para fabricantes dos EUA, tanto 
interna quanto externamente. Como resultado dessas pressões, as empresas de hoje 
estão dando mais ênfase no controle de custos em uma tentativa de manter seus 
produtos competitivos. A contabilidade de custos fornecer os dados detalhados sobre 
custos que a gestão precisa para controlar as operações atuais e planejar para o 
futuro.  

 

A importância da Contabilidade nesse processo de custos tem ramificações, também 

no que diz respeito ao suporte de dados para o planejamento e controle das operações 

empresariais. 

O planejamento é o caminho escrito pelo qual a empresa estabelece metas e objetivo, 

determinando assim, os meios necessários para que se chegue a eles, portanto, é 
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imprescindível que se tenha: “(a) Objetivos claramente definidos da operação de manufatura; 

b) Um plano de produção que ajudará e guiará a empresa a atingir os seus objetivos” 

(VANDERBECK e NAGY, 2001, p. 16). 

O controle é o processo de monitoramento das operações da empresa, identificando o 

cumprimento do planejamento, e observando os seguintes aspectos quando de sua eficácia: 

“(a) Designação de responsabilidades; b) Medição e comparação dos resultados 

periodicamente; c) Medidas de ação corretiva necessária” (VANDERBECK e NAGY, 2001, 

p. 17). 

Os sistemas de custeio não podem ser implantados, sem que se conheça a realidade 

organizacional, e se estabeleça qual é o mais adequado para as informações que se quer 

buscar. 

 

1.2 Perguntas de pesquisa 

 

A Contabilidade de custos, não deve ser utilizada somente como ferramenta fiscal, 

atendendo também a legislação, mas, com certeza como instrumento de apoio gerencial, 

traduzindo-se na formação de indicadores, e apoiando a gestão e o controle nas empresas. 

O exposto acima é confirmado em (LEONE, 2000), que a Contabilidade de custos 

assemelha-se a um centro de processamento de informações, em que são coletados, 

classificados, analisados e interpretados os dados, produzindo a partir de então, informações 

de custos, atendendo às necessidades de gestão. 

A partir deste ponto, cabe questionar: 

 a) As empresas utilizam a Contabilidade de custos e suas ferramentas gerenciais para 

a gestão e tomada de decisões? 

b) As empresas possuem sistemas de custos, desenhados e moldados às suas 
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necessidades de controle e gerenciamento? 

c) Que métodos são utilizados para apurar os custos? 

d) De que forma e com que periodicidade ocorre à análise de custos?  

e) Quais critérios são utilizados para estimativa de custos? 

f) Os relatórios gerados pela área responsável de custos levam em consideração a 

necessidade do receptor ou gestor?  

 

1.3 Objetivos 

 

Os objetivos da presente pesquisa são apresentados na seqüência: 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O trabalho objetiva investigar o sistema de custos utilizado nas indústrias de médio e 

de grande porte do setor metal-mecânico do Alto Vale do Itajaí (SC) e identificar as 

informações produzidas por ele e analisar como essas informações são utilizadas nestas 

empresas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) verificar a aplicação dos fundamentos da Contabilidade de custos por parte dos 

responsáveis pelos setores; 

b) averiguar o desenho e modelo dos sistemas de acumulação de custos; 

c) verificar os métodos utilizados para apuração dos custos; 

d) investigar a forma de análise dos custos; 
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e) pesquisar os critérios utilizados para estimativa de custos; e, 

f) verificar a existência e a periodicidade dos relatórios gerados pela área de custos e 

distribuídos aos tomadores de decisões; 

 

1.4 Justificativa do estudo 

 

O setor metal-mecânico do Alto Vale do Itajaí-SC tem-se modernizado 

constantemente para acompanhar a evolução e atender à demanda cada vez mais globalizada, 

tendo dificuldades como qualquer outro segmento na região, ou até mesmo em nível nacional. 

Entre essas dificuldades, destaca-se em Hasse (2002) a qualificação para a contratação de 

mão-de-obra especializada, e as dificuldades de obtenção de financiamentos. 

Spaeth (2002) destaca que, por meio da liderança do Sindicato Patronal, sendo o órgão 

representativo do empresariado local, e com parcerias junto ao Serviço Nacional da Indústria 

(SENAI), que estaria havendo investimentos na área de educação e formação de mão-de-obra, 

sendo que a maior demanda por cursos dá-se nas funções de torneiro-mecânico, soldagem, 

desenhista industrial e outras. 

O setor metal-mecânico, na região do Alto Vale do Itajaí, tem instalado em seus 

municípios aproximadamente 300 indústrias, gerando mais de 3.000 empregos diretos, sendo 

formado na sua maioria por pequenas e médias empresas, conforme dados do Sindicato 

Patronal das Industrias do Setor Metal-mecânico e do Material Elétrico do Alto Vale do Itajaí 

(2002). 

Kaestner (2002) confirma a relevância da categoria econômica das indústrias 

metalúrgicas, mecânicas e do material elétrico instalados no Alto Vale do Itajaí, 

representando a principal atividade, chegando a 32% das vinte e cinco indústrias com maior 

valor adicionado para o município. 
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A globalização da economia acelerou o processo de exportação e a necessidade da 

obtenção de informações para tomada de decisões ágeis e acertadas. Para tanto, como em 

qualquer outro ramo a região faz-se necessária a implantação de sistemas de informações que 

gerenciem a grande massa de dados. 

A preocupação atual, como afirma Spaeth (2002), dirige-se para a fundamentação do 

processo de decisões voltado aos seguintes aspectos: formação do preço de venda; os 

investimentos; otimizações; desempenho; estratégias; novos produtos e tecnologias e 

inventários. 

É diante deste contexto regional que se desenvolve a presente pesquisa. Foram 

identificados e constatados os responsáveis pela área de custos destas indústrias e descritos os 

sistemas de custos utilizados nas indústrias médias e de grande porte do setor metal-mecânico 

do Alto Vale do Itajaí. 

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Controle de Gestão, no grupo de 

Pesquisas em Custos para Divisões, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

da Universidade Regional de Blumenau. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo encontra-se o 

tema e problema, perguntas de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, justificativa 

demonstrando a importância e relevância do estudo e a organização do trabalho. 

A revisão literária ou fundamentação teórica é apresentada no segundo capitulo. São 

apresentadas as contribuições de alguns autores relacionados ao tema: a evolução da 

Contabilidade financeira a controladoria, terminologia contábil e implantação de sistema de 

custos, sistema de acumulação de custos, métodos de custeio, análise do custo/volume/lucro. 
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No terceiro capítulo, é apresentado o método e o material de pesquisa. Consta a 

caracterização da pesquisa, a delimitação do estudo, sua população e amostra, os instrumentos 

de pesquisa e análise dos resultados e as variáveis de análise. 

No quarto capítulo deste trabalho está reservado para a análise dos dados coletados 

junto às empresas. Sendo dividido da seguinte forma: A caracterização das empresas, a 

utilização da contabilidade de custos e suas ferramentas gerenciais, o desenho e modelo dos 

sistemas de acumulação de custos, os métodos utilizados para apuração dos custos, a forma 

utilizada para análise dos custos, os critérios utilizados para estimativa de custos e os 

relatórios gerados pela área de custos. 

 No capítulo final desta dissertação são apresentadas as conclusões da pesquisa e 

recomendações para futuros estudos sobre o tema investigado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este segundo capítulo apresenta a conceituação e a evolução da contabilidade 

financeira a controladodoria, a terminologia utilizada em custos, os sistemas de acumulação, 

os principais métodos de custeio e a análise do custo/volume/lucro 

 

2.1 A evolução da Contabilidade Financeira a Controladoria 

 

A Contabilidade Financeira tem por objetivo controlar o patrimônio das empresas e 

apurar o resultado como sendo a variação do patrimônio. Como explica Martins (2003), a 

Contabilidade desenvolvida na Era Mercantilista, era somente usada e bem estruturada para as 

empresas comerciais, não havendo indústrias, tão pouco a necessidade de Contabilidade para 

tal fim. 

A necessidade de controlar o patrimônio é muito antiga, Beuren (2003) relata que as 

primeiras contas são primitivas, registravam e identificavam os objetivos e a sua quantidade, 

geralmente por riscos ou sulcos feitos nas rochas. 

Em Iudícibus (2000), por sua vez, é descrito como principal objetivo da Contabilidade 

o fornecimento de informações relevantes como ferramenta de apoio à tomada de decisões 

pelos interessados.  

A partir do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial e a conseqüente 

proliferação das empresas industriais, iniciou-se um processo de adaptação dos procedimentos 

de apuração do resultado de empresas comerciais para empresas industriais. 

A dificuldade encontrada pela Contabilidade de custos, como afirma Martins (2003), 

estava na mensuração e avaliação dos estoques, pois, para compor o mesmo, além de 

naturalmente as aquisições ou compras passarem para o processo produtivo, juntamente com a 
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mão-de-obra e outros gastos necessários ao parque fabril. 

Percebe-se que o interesse e o objetivo inicial da Contabilidade de custos fora à 

preocupação em relação à avaliação dos estoques, conseqüentemente do resultado contábil da 

empresa. 

Martins (2003), relata que devido ao crescimento das empresas e o distanciamento do 

administrador junto aos ativos e os trabalhadores, surge, então, o interesse e o uso da 

Contabilidade de Custos como uma ferramenta gerencial. 

Então se tem que, a Contabilidade Gerencial surgiu da necessidade dos gestores em 

terem informações confiáveis e trabalhadas de uma forma que possibilitassem a tomada de 

decisões, em relação à capacidade produzida, à fixação de preços de vendas aos produtos, 

renovação ou reformas de equipamentos; a informação gerada e apurada a partir da gama de 

dados existentes, chega a ponto de verificar a lucratividade por produtos ou linhas de 

produtos. 

Padoveze (1996) reconhece que a Contabilidade Gerencial não existe se não tiver uma 

ação, que transforme e interprete os dados em informações, possibilitando seu uso como 

instrumento de uma ótima gestão. 

A Contabilidade Gerencial atual busca apoio na tecnologia da informação; advindo 

deste apoio, os sistemas de informações contábeis e gerenciais como o Activity Based Costing, 

custeio-alvo, gecon, TQM etc. 

Martin (2002) que a Contabilidade Gerencial não conseguiu atender à necessidade 

crescente de informações, ficando até certo ponto burocratizado em meio ao fisco, 

regulamentações e catalogações nas últimas décadas. Havendo então umas evoluções 

necessárias, surgindo assim a figura do contoller ou o departamento de Controladoria, 

consolidando informações pertinentes e relevantes para os decisores empresariais. 

No Brasil, como relata Siqueira (2001), em 1962 encontravam-se, os primeiros 
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anúncios procurando profissionais na área de Controladoria, e como requisito; pedia-se 

conhecimento de princípios americanos e da legislação tributária brasileira, uma outra vaga 

era para assistente em Controladoria. 

De 1963 em diante, surgiram outros anúncios para a função de Controller, entre os 

requisitos já mencionados, citam-se conhecimentos em Contabilidade industrial, tributação, 

orçamento, custos, trabalhistas; tendo seu auge ocorrido na década de 80, em que houve uma 

grande procura por estes profissionais. 

Kanitz (1976) confirma que, os contadores ou os responsáveis pelo departamento 

financeiro, por possuírem uma visão geral das organizações eram os primeiros a serem 

recrutados para esta função. 

 

2.2 Terminologia contábil e implantação de sistemas de custos 

 

A terminologia utilizada para definir conceitos de custos é bastante similar, pois a 

mesma palavra pode ter diferentes significados, e diversas palavras possuem o mesmo 

significado.  

Martins (2003, p. 24) faz alusão às seguintes nomenclaturas: 

a) gasto - “Sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um 

produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega 

de ativos (normalmente dinheiro)”; 

b) investimento - “Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuro (s) período (s)”; 

c) custo - “Gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou 

serviços”; 

d) despesa - “Bem ou serviço consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de 
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receitas”; 

e) desembolso - “Pagamento resultando da aquisição do bem ou serviço”; e; 

f) perda - “Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária”.  

 

Perez Jr., Oliveira e Costa (1999) citam algumas nomenclaturas adicionais como: 

a) preço - valor de saída pela venda de bens produzidos ou serviços prestados; 

b) custo de aquisição ou de produção - é o valor de entrada pela aquisição ou produção 

de bens e serviços; 

c) custo de aquisição de materiais - inclui o valor pago ao fornecedor, subtraído dos 

impostos recuperáveis e acrescidos dos valores em que a empresa incorrer para colocar esses 

materiais em condições de uso (frete, seguro, armazenagem etc.); 

d) custo de produção - inclui o gasto de aquisição dos materiais, acrescido dos demais 

gastos incorridos na produção (mão-de-obra, energia, manutenção, depreciação etc.); 

e) custo dos produtos vendidos - valor dos gastos incorridos no processo de produção 

dos bens que foram sacrificados para que a empresa gerasse receita de vendas de produtos; 

f) custo das mercadorias vendidas - valor dos gastos incorridos no processo de 

aquisição dos bens que foram sacrificados para que a empresa gerasse receita de vendas de 

mercadorias; 

g) custo dos serviços prestados - valor dos gastos incorridos no processo de prestação 

dos serviços para que a empresa gerasse receita de prestação de serviços; 

h) receita - produto da multiplicação da quantidade de bens vendidos ou serviços 

prestados pelo respectivo preço unitário; 

i) mercadorias - bens adquiridos para serem revendidos. Exemplos: empresa comercial 

– compra mercadoria pelo custo de aquisição, as vende pelo preço de venda e apropria o 

Custo das Mercadorias Vendidas (CMV); 
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j) produtos - bens produzidos para serem vendidos, como exemplo uma empresa 

industrial produz ou fabrica produtos avaliados pelo custo de produção, os vende pelo preço 

de venda e apropria o Custo dos Produtos Vendidos (CPV); 

k) insumos - bens adquiridos para consumo no processo de produção de novos bens ou 

de prestação de serviços, como matéria-prima, materiais auxiliares e embalagens; 

l) centro de custos - é a menor unidade de acumulação de custos, sendo representada 

por homens, máquinas e equipamentos de características semelhantes que desenvolvem 

atividades homogêneas relacionadas com o processo produtivo; 

m) centros de custos produtivos (CCP) - centros de custo, por onde os produtos 

passam durante o processo de fabricação e nos quais são transformados ou beneficiados; 

n) centros de custo auxiliares - centros de custos que fazem parte do processo 

produtivo, mas não atuam diretamente nos produtos. Prestam serviços ou dão apoio aos 

centros de custos produtivos (CCP); 

o) centros de despesa - a menor unidade de acumulação de despesas, sendo 

representadas por homens, máquinas e equipamentos de características semelhantes que 

desenvolvem atividades homogêneas relacionadas com as atividades administrativas, 

financeiras e comerciais, como a contabilidade, departamento pessoal, tesouraria, cobrança 

etc. 

 

2.3 Sistemas de acumulação de custos 

 

Não pode existir a ilusão por parte do gestor de que um sistema de custo é a salvação, 

sem que o mesmo leve em consideração que um sistema só terá seu funcionamento efetivo 

com o engajamento de pessoas, e se for adequado às necessidades da empresa. Existem vários 

tipos de sistemas, e sua adequação a uma empresa irá depender da realidade organizacional e 
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de fatores de produção, fatores humanos e decisões empresariais. 

Segundo Leone (2000, p. 234), menciona que: 

O termo “sistema” é aqui empregado para definir o conjunto de componentes 
administrativos de registro, de fluxos, de procedimento e de critérios que agem e 
interagem de modo coordenado para atingir determinado objetivo, que no caso, é o 
custeio da produção e do produto. 

 
Em qualquer ramo de atividade empresarial, um dos fatores primordiais para o 

funcionamento de um sistema de custos é a qualificação do pessoal envolvido, pois a 

alimentação do sistema acontece em todos os setores da empresa, onde os dados acontecem, e 

esses dados precisam ser eficientemente tratados para que possam servir de base no momento 

de consolidar os dados e levantar o custo de produção. Os primeiros apontamentos da 

produção são primordiais no processo e falhas nesta fase do processo compromete os dados 

posteriores, e fatalmente incorreções no custo final. 

Portanto, a implantação de um sistema de custos tem implicações humanas, materiais 

e de aplicabilidade adequada, pois do contrário os resultados não serão efetivos.  

 

2..3.1 Sistemas de acumulação  por encomenda  

 

A distinção entre o custeamento por Ordem e o por Processo está relacionada com 

o tipo de atividade produtiva exercida pela empresa: produção por ordem ou produção por 

processo. 

A produção por encomenda ou por ordem ocorre quando a empresa programa a sua 

atividade produtiva a partir de encomendas específicas de cada cliente. É o caso, por exemplo, 

da indústria produtora de máquinas e equipamentos, navios, aviões, alfaiate etc. 

Oliveira e Perez Jr. (2000) afirmam que a característica principal neste sistema de 

acumulação de custos é a fabricação ou a prestação de serviços diferenciados, podendo os 

fatores de produção ser alternados ou adaptados com o objetivo de atender às necessidades 
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específicas de cada encomenda. 

Nesse tipo de atividade, os custos são acumulados numa conta específica para cada 

ordem de produção (ou encomenda). Esta conta só pára de receber custos quando a ordem 

estiver encerrada (MARTINS, 2003). Se um exercício terminar e o produto estiverem ainda 

sendo fabricado, o saldo da conta será totalmente classificado como Produtos em Elaboração, 

uma vez pronto o produto, o saldo da conta relativo à ordem de produção será transferido para 

Produtos Acabados ou Custo dos Produtos Vendidos, conforme já tenha sido realizada ou não 

a receita.  

 

2.3.2 Sistema de acumulação por processo contínuo 

 

A produção contínua ocorre quando a empresa realiza produção em série (ou em 

massa) de um produto ou linha de produtos. A empresa produz para estoque, e não para 

atender encomendas específicas para clientes. Os produtos são geralmente padronizados, e 

embora possam existir diferenças entre eles (por exemplo, carro com duas portas ou quatro 

portas, ar condicionado ou não, freios ABS ou não, cores diversas etc.). Não sendo fruto de 

encomenda prévia por parte dos compradores, mas sim, da experiência do setor de vendas da 

empresa, no tocante ao perfil do mercado consumidor. 

A produção contínua ou por processos contínuos, caracteriza-se conforme Oliveira e 

Perez Jr. (2000), pela produção rotineira dos produtos, utilizando os mesmos fatores de 

produção, que dificilmente alteram-se a curto e em médio prazo. São exemplos de produção 

contínua, a indústria têxtil, a de produtos farmacêuticos, a de aço, cigarros, bebidas etc. 

No Custeamento por processo, que é aplicado às empresas de produção contínua, os 

custos são acumulados em contas representativas dos produtos ou linha de produtos. Como a 

produção é contínua, estas contas nunca são encerradas, ou sua tendência é contínua por um 
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longo período, o mesmo não acontece com as contas relativas às ordens de produção por 

encomenda, em que o produto está pronto às ordens são encerradas. Há um fluxo contínuo de 

produtos em elaboração, produtos acabados e produtos vendidos. 

Como afirma Martins (2003), a produção contínua reside na elaboração dos mesmos 

produtos de forma continuada por um longo período de tempo; e na produção por encomenda 

trabalha-se na elaboração até o término da encomenda. 

Sendo que, em termos de custos, a diferença entre os dois sistemas de acumulação de 

custos é que a produção contínua apropria seus custos por tempo, dividindo-se pela 

quantidade produzida obtendo, assim um custo médio por unidade produzida. A produção por 

encomenda aloca os custos até o término da produção do bem ou serviço (MARTINS, 2003). 

 

Diferenças entre produção por encomenda e por processo 

 

Na Produção por Processo ou Contínuo os custos são apropriados por tempo (mês, 

ano) para divisão pelo número de unidades feitas, chegando-se, assim, ao custo de cada 

unidade. Já na Produção por encomenda os custos são alocados ao produto até o término de 

sua produção. 

Independente do critério de acumulação de custos utilizado pela indústria, os custos 

indiretos de produção e os procedimentos utilizados relativos às taxas de aplicação, também 

permanecerão as mesmas (MARTINS, 2003). 

 

2.4 Métodos de custeio 

 
Serão abordados alguns dos principais métodos de custeio, sendo: o custeio por 

absorção, custeio direto, custeio baseado em atividades – ABC, custeamento meta e o sistema 

de custo-padrão. 
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2.4.1  Custeio por absorção 

 

O custeio por absorção tem como objetivo ratear ou alocar os custos fixos ou variáveis 

em cada fase da produção, isto e, os produtos acabados e ainda não acabados absorvem todos 

os custos de produção. Não sendo lançados sob nenhuma hipótese como despesa diretamente 

no resultado. 

Na modalidade de custeio por absorção, o custo só vai para o resultado ou e lançado 

como despesa, somente quando da venda dos produtos acabados, assim sendo todos os custos 

que a industria tem na produção, são ativos até sua venda. 

Martins (2003, p 37) afirma que o “Custeio por absorção [...] consiste na apropriação 

de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos 

relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos”. 

Neste mesmo raciocínio, Leone (2000, p. 242) define que “o custeio por absorção é 

aquele que faz debitar ao custo dos produtos todos os custos da área de fabricação, sejam 

esses custos definidos como custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou 

operacionais”. 

Em Vanderbeck e Nagy (2001, p. 411) têm-se que: 

Sob o custeio por absorção, os custos de produtos incluem todos os custos 
variáveis e fixos de manufatura. Esses custos são confrontados com as 
receitas de vendas no período em que os produtos são vendidos. [...] O 
Custeio por absorção precisa ser usado para fins de imposto de renda, 
assim como para fins de demonstrações financeiras externas. 

 

Martins (2003) afirma que o custeio por absorção, normalmente não havendo grande 

utilidade para fins gerenciais no usa de um valor em que existam custos fixos apropriados, 

citandos alguns problemas, entre eles a sua própria natureza, os custos fixos existem 

independente 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, 
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outro problema seria o valor do custo fixo por unidade depende, ainda do volume de 

produção: aumentando-se o volume, tem-se um menor custo fixo por unidade, e vice-versa.  

 

2.4.2 Custeio direto 

 

A mensuração do resultado, na teoria contábil tradicional, está associada à 

confrontação da receita com os custos associados. Desta forma, no custeio por absorção os 

custos dos produtos incluem todos os custos variáveis e fixos de manufatura, fazendo com que 

esses custos sejam confrontados com a receita de vendas no período em que os produtos são 

vendidos. Neste raciocínio, o custeio direto confronta apenas os custos variáveis de 

manufatura com a receita dos produtos vendidos no período, admitindo os custos fixos como 

despesas no período em que efetivamente ocorrem, independentemente do período da venda 

dos produtos. 

Martins (2003 p. 204) afirma que: 

[...] esse método significa apropriação de todos os Custos Variáveis, quer 
diretos quer indiretos, tão somente dos variáveis. [...] portanto, no Custeio 
Direto ou Custeio Variável, só são alocados aos produtos os custos 
variáveis, ficando os fixos separados e considerados como despesas do 
período, indo diretamente para o resultado; para os estoques só vão, como 
conseqüência, custos variáveis. 

 

Segundo Vanderbeck e Nagy (2001), muitos gerentes de empresas acreditam que o 

custeio direto fornece dados mais compreensíveis com relação aos custos, volumes, receitas e 

lucros para os membros da administração. Tendo em vista, que o mesmo apresenta dados de 

custos de forma que realça o relacionamento entre vendas e custos variáveis da produção, que 

se movimentam na mesma direção que as vendas; além de ajudar no planejamento 

administrativo, por apresentar um quadro mais claro de como as mudanças no volume de 

produção afetam os custos e a renda. 

Desta forma, o custeio variável fere os Princípios Contábeis, principalmente o 
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Princípio de Regime de Competência e o Princípio da Confrontação, o que o torna impróprio 

para utilização nas Demonstrações de Resultados e de Balanços, e também o leva a tornar-se 

inaceitável pelo fisco. 

Vanderbeck e Nagy (2001) afirmam que o custeio direto também é criticado por que 

nenhum custo indireto fixo (CIF) é incluído em produtos em processo ou estoque de produtos 

acabados, e que tantos os custos fixos quanto os variáveis são incorridos na manufatura de 

produtos. Desta forma, os números dos estoques não refletem o custo total da produção e não 

apresentam uma valorização real dos custos. Ajustes podem ser feitos nos números dos 

estoques para refletir o custeio por absorção nos relatórios financeiros publicados, enquanto se 

usufrui os benefícios do custeio direto internamente para propósitos de análise de resultados. 

 

2.4.3 Sistema de custeio por atividades – ABC ( Activity Based Costing) 

 

O Custeio Baseado em Atividades, ABC – Activity Based Costing, não é um sistema 

de acumulação de custos para fins de substituição aos métodos de custeio já existentes. Este 

método, em relação aos já existentes, introduz algumas mudanças que, se aplicadas, poderão 

contribuir como mais uma ferramenta de controle e conhecimento dos custos, proporcionando 

à empresa, maior competitividade. 

O custeio ABC é uma metodologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica de 

custos relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos da empresa. 

A quantidade, a relação de causa e efeito e a eficácia com que os recursos são consumidos nas 

atividades mais relevantes de uma empresa constituem o objetivo da análise estratégica de 

custos do ABC, sendo uma importante ferramenta de alavancagem de atitudes das pessoas 

envolvidas no processo de mudança de uma empresa.  

Nakagawa (2001) afirma que o uso do ABC está intimamente associado ao bom senso 
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e ao fomento à criatividade. Taylor, Fayol, Elton Mayo e tantos outros que contribuíram para 

o desenvolvimento da administração científica fizeram uso da análise de atividades para seus 

estudos de tempo e movimento de organizações do trabalho. Pode-se considerar também 

como percussor do ABC o próprio método alemão conhecido como RKW (Reichskuratorium 

for wirtschaftlichkeit). 

Nagakawa (1994) afirma que no Brasil os estudos e pesquisas sobre o ABC tiveram 

início em 1989, no Departamento de Contabilidade e Atuaria da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da USP. 

O ABC tem como objetivo facilitar a mudança de atitudes dos gestores de uma 

empresa, a fim de que estes, paralelamente à otimização de lucros para os investidores, 

busquem também a otimização do valor dos produtos para os clientes (internos e externos).  

O ABC é um novo método de análise de custos, que visa ‘rastrear’ os 
gastos de uma empresa para analisar e monitorar as diversas rotas de 
consumo dos recursos ‘diretamente identificáveis’ com suas atividades 
mais relevantes, e destas para os produtos e serviços. (NAKAGAWA, 2001, 
p. 29). 

 
Para perfeito entendimento do que é o Custeio Baseado em Atividade (ABC), por que 

e como usá-lo e desenvolver uma estratégia de implementação, é necessário primeiro, 

entender alguns conceitos básicos como o de competitividade: 

A competitividade de uma empresa pode ser definida, em sentido amplo, 
como sua capacidade de desenvolver e sustentar vantagens competitivas 
que lhe permitiam enfrentar a concorrência. Esta capacidade competitiva 
empresarial é condicionada por um amplo conjunto de fatores internos e 
externos à empresa (NAKAGAWA, 2001, p. 17).  

No método de custeio baseado em atividades ou ABC, assume-se como pressuposto 

que os recursos de uma empresa são consumidos por suas atividades e não pelos produtos que 

ela fabrica. 

Atividade é definida, segundo Nakagawa (2001, p. 42) como: 

um processo que combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, 
materiais, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produção de 
produtos. Em sentido mais amplo, entretanto, a atividade não se refere 
apenas a processo de manufatura, mas também à produção de projetos, 
serviços etc., bem como, às inúmeras ações de suporte a esses processos. 
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A atividade descreve, basicamente, a maneira como uma empresa utiliza seu tempo e 

recursos para cumprir sua missão, objetivos e metas. O principal objetivo de uma atividade é 

o de converter recursos (materiais, mão-de-obra, tecnologia, informações etc.) em produtos ou 

serviços. 

A questão da hierarquia das atividades pode ser estudada sob as formas de como elas 

são agregadas em termos de consumo de recursos por atividades ou apropriação dos custos 

das atividades aos produtos. 

O Activity Based Costing (ABC) é um método de custeio baseado na análise das 

atividades significativas desenvolvidas por uma empresa, sendo a mesmo uma ferramenta 

complementar aos sistemas tradicionais de custos. Tem como finalidade reduzir as distorções 

provocadas quando do rateio dos custos indiretos ou dos gastos gerais de fabricação, pois na 

maioria dos casos não se consegue atribuir, de forma apropriada, os valores a um produto ou 

serviço. 

Para Noreen (1991), a alocação de custos, mesmo no ABC, é de extrema importância 

se, e apenas se, as seguintes condições são satisfeitas: todos os custos podem ser divididos em 

centros e cada qual estando explicitado somente em função de uma atividade mensurada; o 

montante de custos em cada centro de custo varia na proporção direta de sua atividade; e 

todas as atividades podem ser atribuídas aos produtos, no sentido de que e um produto é 

eliminado, então as atividades associadas com esse produto deixarão de existir. 

Com as novas tecnologias empregadas nas empresas, tornando os processos 

produtivos cada vez mais complexos, muitos destas empresas tiveram seus custos indiretos 

aumentados significativamente se comparados aos custos diretos. 

Além da complexidade dos processos produtivos, muitas empresas possuem uma 

gama bastante variada de produtos sendo produzidos numa mesma planta, o que vem a 

dificultar a alocação dos custos indiretos, sendo estes, de certa forma, em grande parte, 
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alocados de forma arbitrária e subjetiva. 

O Custeio Baseado em Atividades, também pode ser utilizado para os  custos diretos, 

sendo que, no entanto, não se verificará diferença significativa em relação aos sistemas 

tradicionais. A maior diferença se encontra em relação ao rateio dos custos indiretos. 

Assim, os custos de primeiro momento são atribuídos às atividades desenvolvidas pela 

empresa, nas mais diversas áreas, para posteriormente serem atribuídos aos produtos com 

base no consumo de atividades de cada produto ou serviço produzido pela empresa. 

A utilização deste método para apropriação dos custos, principalmente os indiretos, 

pode auxiliar o administrador na redução dos custos dos produtos ou serviços, fazendo com 

que os mesmos sejam mais competitivos. Muitas vezes, não basta apenas reduzir os custos em 

um todo, mas sim, fazendo-se necessário que se mudem as atividades, para que desta forma se 

consiga reduzir os custos. 

O Custo Baseado em Atividades não é apenas uma extensão do custeio departamental, 

mas sim representa uma nova forma de administrar os custos, com foco voltado para as 

atividades, pois os gestores administram atividades e não custos. Busca-se, desta forma dar 

atenção às atividades da entidade, pois estas consomem recursos, sendo que, merecem ser 

avaliada de modo eficiente, devendo ser alteradas se necessário. 

No sistema tradicional de custos, o grande problema consiste no rateio dos custos 

indiretos, atribuídos de acordo com alguma base, como horas máquina, quantidade de 

unidades, tempo de produção, número de inspeções e outros os que acaba tornando este rateio 

arbitrário. Mudando-se a base, mudam-se os custos apropriados para aquele ou outro produto. 

Com o intuito de minimizar estas dificuldades, de atribuir, de forma mais precisa, os 

custos, é que foi desenvolvido o Custo Baseado em Atividades, que tem como principal ponto 

de referência a atividade que é desenvolvida. 

Para a utilização do sistema de Custeio Baseado em Atividades devem ser observados 
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os seguintes aspectos, conforme Maher (2001 p. 281-282): 

- Diferentes métodos de rateio de custos implicam diferentes estimativas de 
quanto custa fabricar um produto; 
- O Custeio Baseado em Atividades fornece medidas mais detalhadas de 
custos do que os métodos de rateio global ou departamental; 
- O Custeio Baseado em Atividades pode ajudar as pessoas de marketing, 
porque fornece números de custos mais precisos, que podem ser utilizados 
em decisões de estabelecimento de preços e de eliminação de produtos; 
- O Custeio Baseado em Atividades também pode ajudar as pessoas de 
produção, porque fornece melhores informações a respeito de quanto cada 
atividade custa. Na realidade, ele ajuda a identificar os direcionadores de 
custos – isto é, as atividades que causam custos – que anteriormente não 
eram conhecidos. Para administrar custos, os gerentes de produção 
aprendem a gerenciar os direcionadores de custos. 
- O Custeio Baseado em Atividades fornece mais informações a respeito de 
custos dos produtos, mas exige maior volume de trabalho de registro de 
dados. Os administradores têm que decidir se os benefícios relacionados 
com melhores decisões, que o Custeio Baseado em Atividades traz, 
justificam seus custos adicionais, em comparação com os métodos de rateio 
global ou departamental. 
- A instalação do Custeio Baseado em Atividades exige trabalho de equipe 
entre as pessoas de contabilidade, produção, marketing e alta 
administração da companhia, entre outras. 
 

Além dos aspectos supra citados, para a utilização de um sistema de Custeio Baseado 

em Atividades devem ser: 

a) identificadas às atividades que consomem recursos e a respectiva atribuição; 

b) identificados os direcionadores de custos de cada atividade. Um direcionador de 

custos direciona os custos de acordo com a atividade desenvolvida. O direcionador de custos 

da venda de mercadorias pode estar relacionado com o número de pedidos, por exemplo; 

c) obtida a taxa por unidade do direcionador de custos ou por transação. Cada 

atividade pode ter várias taxas; e; 

d) atribuído os custos aos produtos, multiplicando-se a taxa do direcionador pelo 

volume ou unidades atribuídas aquele produto ou serviço.   

Para a execução de uma atividade necessita-se de uma combinação de recursos 

humanos, materiais, tecnológicos e financeiros que são empregados para a produção de 

produtos e serviços. 

Num primeiro momento devem ser identificadas todas as atividades que são relevantes 

dentro de um determinado departamento. Posteriormente, para cada uma destas atividades, 
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deve ser atribuído um direcionador para que, desta forma, os custos possam ser devidamente 

atribuídos às atividades identificadas e desenvolvidas no departamento. 

Para determinar o custo de uma atividade devem ser considerados todos os sacrifícios 

de recursos para sua execução. Assim, todos os gastos que ocorrem devem ser incluídos para 

se apurar o respectivo valor para realização de uma atividade. 

Podem ocorrer casos, no entanto, em que os valores de uma determinada conta 

contábil sejam desmembrados para que os valores ali lançados possam ser mais bem 

evidenciados, e conseqüentemente, os valores serem atribuídos às diversas atividades a que se 

referem. 

Baseado na complexidade do processo produtivo ou no grau de precisão que se deseje 

em relação à informação, as atividades podem ser divididas em tarefas e operações. 

A posterior atribuição dos custos as atividades desenvolvidas e identificadas, deve ser 

feita de forma criteriosa, observando a seguinte ordem de prioridade, conforme destaca 

Nakagawa, 2001: 

Alocação direta dos custos - os custos são alocados diretamente às atividades por 

apresentarem umas identificações claras, diretas e objetivas com certos itens de custos. 

Rastreamento - a alocação dos recursos é feita com base na identificação da relação de 

causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração dos custos, ou seja, a alocação dos 

custos é feita com base nos direcionadores de custos de primeiro estágio, em que os custos são 

alocados as atividades executadas no departamento. 

Rateio - critério utilizado para alocar os recursos apenas quando não for possível a 

alocação direita ou por meio de rastreamento. 

Para que os custos sejam relacionados às atividades, pode-se utilizar ou dividir a 

empresa em departamentos ou centros de custos, o que poderá facilitar o processo de 

atribuição dos custos. 
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Existem casos, no entanto, em que as atividades nem sempre são desenvolvidas num 

determinado centro de custos, podendo ocorrer a seguinte situação: 

a) um centro de custos executa uma atividade; 

b) um centro de custos executa parte de uma atividade (tarefa); e 

c) um centro de custos executa mais que uma atividade (pode ser uma função). 

Assim, deve ser analisado se é conveniente ou não de agregar determinados centos de 

custos, ou ainda de subdividir-se algum existente. Este ajuste vai determinar o grau de 

precisão na informação que se pretende obter, bem como está relacionado diretamente com o 

custo benefício da informação apresentada. 

O ideal, no entanto, para aplicar todas as vantagens do Custeio Baseado em 

Atividades, é reorganizar a Contabilidade de Custos da empresa, no sentido de trabalhar e 

obter a informação com base no conceito de centro de atividades. 

Uma vez definidas as atividades relevantes a serem executadas pelos departamentos, 

devem ser alocadas a estas, parte de cada custo indireto dos departamentos por meio dos 

direcionadores de recursos. 

Quando ocorrer casos em que os custos necessitam ser atribuído por meio de rateio, 

deve-se tomar o máximo cuidado para que estes valores possam ser relacionados com a 

atividade de posteriormente com os produtos, evitando-se assim, distorções semelhantes ás 

que podem ocorrer nos sistemas tradicionais de custos. 

Identificadas as atividades relevantes bem como seus principais direcionadores, que 

devem demonstrar a melhor relação entre as atividades desenvolvidas e os respectivos 

produtos fabricados, agregam-se aos respectivos os custos apurados. 

Dessa maneira, todos os custos são atribuídos aos produtos com base nas atividades e 

nos direcionadores previamente estabelecidos. Cada direcionador levantado deve permitir que 

através do mesmo possam ser atribuídos aos produtos os respectivos gastos. 
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O Custeio Baseado em Atividades oferece às empresas a oportunidade de adicionarem 

valores e informações gerenciais para a tomada de decisões. Além do setor industrial, o 

mesmo, também pode ser implantado em atividades de comércio e de prestação de serviços. 

 

2.4 Target costing – custeio meta 

 

O Target Costing conhecido como Custeio meta, ou Custeio Alvo, originou-se no 

Japão, e desde a década de 70 é um instrumento gerencial muito utilizado pelas empresas 

japonesas que operam com linhas de montagem e dispunham de altas tecnologias, bem como 

por empresas que produzem softwares para computadores e para indústrias que produzem por 

processos contínuos e repetitivos. 

O Target Costing teve sua origem na década de 60, quando houve um aumento na 

produção de bens industriais, por processos contínuos como aço, petróleo e produtos 

químicos. Esse período ficou caracterizado por um grande incremento na demanda de 

produtos fabricados em grandes quantidades, sendo que a procura por produtos diversificados 

não alcançava pontos tão altos como os que se verifica atualmente. Nesse aspecto, as 

empresas começaram a sentir dificuldades no que tange a grande escala de produção e com a 

valoração dos custos, os quais utilizavam-se do sistema de custo-padrão como técnica de 

controle de custos. 

No final dos anos 60, conforme cita Sakurai (1998), a renda pessoal dos japoneses 

começou a mudar rapidamente, e os consumidores  tornaram-se exigentes a respeito de seus 

gostos e preferências. Nessa fase, começou a surgir o consumo de bens duráveis, fazendo com 

que há diversificação na produção destes tipos de bens para satisfação dos mais diversos tipos 

de clientes aumentasse. 

A partir dessas mudanças de comportamento, as empresas viram-se obrigadas a 
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desenvolver e fabricar produtos com as mais diversas características, demandando para isso o 

aperfeiçoamento dos métodos de produção, com a ajuda eletrônica adaptando, assim a 

indústria para atender as essas novas necessidades. A utilização de robôs industriais e 

dispositivos de controle numérico ajudou no sentido de produzir a um custo mais baixo. 

Cooper e Chew (1996) destacam que o custo-meta seja considerado um instrumento 

de gerenciamento estratégico do lucro, mais do que como ferramenta de controle de custos, 

pois, é devido a sua grande importância, estando ligada à política estratégica da empresa.  

A diversificação dos gostos dos consumidores reduziu o ciclo de vida dos produtos, 

fazendo com que o período médio de payback das indústrias ficasse menores, embora os 

fatores que afetam o ciclo de vida de uma linha de produção sejam diversos, o ciclo de vida 

do produto é o fator mais importante. 

Outro fator importante nesse processo, é o encurtamento do ciclo de vida dos produtos 

o desenvolvimento, planejamento e desenho dos componentes do produto que tornou crítico 

para a administração de custos, e esse se reduziu drasticamente, com a automatização das 

fábricas, especialmente o que se refere à mão-de-obra direta. Mesmo assim, a fase de 

planejamento de desenho do produto, começou a tornar-se uma meta para a administração de 

custos, uma vez que quase cem por cento do custo ficava determinada nessas fases iniciais. 

Conforme Sakurai (1998, p. 24), “o custeamento-meta é um instrumento que não se 

limita a reduzir os custos fabris, mas que atua, também nas fases de planejamento, desenho, e 

durante todo o ciclo de vida do produto”. 

Cogan (1999, p. 97), menciona que: 

custo meta é uma ferramenta de gerenciamento estratégico que busca 
reduzir o custo do produto durante seu ciclo-de-vida. O custeio meta 
presume uma interação entre a Contabilidade de Custos e o resto da 
empresa; através de um bem executado planejamento a longo prazo no 
lucro; e o comprometimento para com o melhoramento contínuo. 

 

Este autor afirma que o custo meta corresponde ao preço que os clientes desejam 
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pagar para o produto/serviço deduzido o lucro que o empreendedor deve receber para executar 

o respectivo produto/serviço. 

Makuhyou Genkakeisan, nome Japonês, é conhecido por Custeamento Planejado ou 

Custeamento Projetado, e é empregado, principalmente, para planejar custos. Desenvolvido 

juntamente com a técnica de administração por objetivos (MBO - Management by 

Objectives). No Japão, conforme citam Sakurai e De Rocchi (1998), é definido como um 

instrumento gerencial destinado a reduzir o custo global de um produto durante todo o seu 

ciclo de vida, e com o auxílio da produção, da engenharia, grupos de Pesquisa & 

Desenvolvimento, do Marketing e da Contabilidade. 

A uma diferenciação da aplicação do custeio meta de uma empresa para outra, 

dependendo do objetivo que cada uma quer alcançar, por exemplo, um dos objetivos poderá 

ser a redução do nível de custo padrão, por meio de esforços independente em cada unidade 

fabril, ou a maximização dos lucros por meio do controle efetivo sobre os custos.  

Segundo Sakurai (1998, p. 26), o custeamento meta é empregado nas fases de 

planejamento e desenho, se comparado ao custo padrão, esse é empregado somente na fase de 

produção. 

Ele é um planejamento de custos, não controle, por isso a denominação de 

Custeamento Planejado e Custeamento Projetado. Empregado especialmente nas indústrias 

com linhas de montagem, pois se adapta melhor às linhas de montagem que produzem muitos 

e diferentes tipos de produtos complexos e com montagem em lotes pequenos ou médios. 

Empregado para controlar as especificações dos desenhos e as técnicas de produção, é 

um instrumento de controle gerencial que tanto pode ser empregado para orientar decisões, 

quanto às especificações técnicas e processos produtivos; mais orientado para a engenharia e 

administração do que para a contabilidade. 

Para Cooper e Slagmulder (1997), uma vez que o produto é projetado, a maior parte 
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dos custos já estão comprometidos, e que alguns estudos estimam que 90% a 95% dos custos 

são estabelecidos na fase de projeto do produto. 

As aplicações, já citadas, poderão mudar de empresa para outra, de acordo com os 

objetivos, ramos de atividade, tamanho da empresa, porém é possível identificar algumas 

práticas comuns, como as citadas por Sakurai (1998 p. 26): 

planejar e desenvolver produtos de alta qualidade e que atendam às 
exigências dos clientes; 
fixar um Custo-Meta para os produtos, utilizando técnicas de Engenharia de 
Valor;e  
manter o Custo-Meta para os produtos, utilizando um Sistema de Custos-
Padrão. 

 

A determinação do custo-meta de um novo produto inicia-se na fase de planejamento 

básico. Os critérios não são uniformes para estabelecer o custo, existem três formas: 

a) fixar o custo-meta com base no lucro planejado. Vale dizer que, o Custo-Meta é 

determinado com base nas vendas e lucros fixados. Os gerentes subalternos, segundo os 

autores não introduzem nenhuma alteração no custo-meta fixado, pelo que ele é caracterizado 

como um método do topo para baixo; 

b) fixar o custo-meta com base no planejamento da engenharia. Os engenheiros 

estimam o custo-meta considerando as habilidades atuais e experiências, ao mesmo tempo em 

que avaliam a aplicabilidade dos recursos de produção existentes. Método esse considerado de 

baixo para cima; 

c) fixar o custo-meta baseado nos dois modelos anteriores. A alta administração opina 

sobre os lucros desejados, mas reconhece a cooperação dos empregados para se alcançar e 

manter o custo-meta, método conhecido como do alto para baixo e de baixo para cima, 

acreditam os especialistas ser este o melhor método para se fixar o custo-meta. 

O custo admissível é definido como o mais alto valor permissível para o custo total da 

produção. Custo-meta também emprega o custo estimado que é definido e calculado com base 

nos dados atuais existentes. Estes valores de custos costumam serem calculados pelos 



 42

engenheiros de produção. 

Considerando-se que o custo-meta é o valor desejado pela alta administração, 

normalmente é um valor difícil de se alcançar. O custo estimado é apenas um valor estimado, 

e conseqüentemente, não deve ser considerado como meta. “Um custo-meta, portanto é um 

valor viável, mas difícil de se alcançar antes de se desenvolver grandes esforços para sua 

obtenção”(SAKURAI,1998, p. 28). 

O processo de fixação segundo os autores inclui os seguintes passos: 

a) fixar claramente os objetivos pretendidos, mas reconhecendo a possibilidade de 

realizar tentativas de melhorias adicionais; 

b) examinar tais objetivos cuidadosamente; e 

c) modificar as metas-tentativas, levando em consideração os esforços adicionais que 

são exigidos para alcançá-las. 

As empresas costumam utilizar relatórios para demonstrar os resultados alcançados 

com os esforços desenvolvidos para eliminar a diferença entre os custos estimados e os 

Custos Incorridos. 

 

2.4.5 Sistema de custo padrão 

 

O termo padrão possui inúmeros significados e várias implicações. Todos os custos 

padrões são oriundos de uma pré-determinação, porém nem todos os custos pré-orçados 

podem ser classificados como tal.  

Martins (2003, p. 332), ao referir-se ao custo-padrão, alerta que: 

Muitas vezes é entendido como sendo o Custo Ideal de fabricação de um 
determinado item. Seria, então o valor conseguido com o uso das melhores 
matérias primas possíveis, com a mais eficiente mão-de-obra viável, a 100% 
da capacidade da empresa, sem nenhuma parada por qualquer motivo, a 
não ser as já programadas em função de uma perfeita manutenção 
preventiva.  Esta idéia de Custo-padrão Ideal, em franco desuso, nasceu da 
tentativa de se fabricar um custo ‘em laboratório’.  



 43

 

Entretanto, Martins 2003, p 333, reconhece que: 

Há um outro conceito de Custo-padrão muito mais válido e prático. Trata-se 
de Custo-padrão Corrente. Este diz respeito ao valor que a empresa fixa 
como meta para o próximo período para um determinado produto ou 
serviço, mas coma diferença de levar em conta as deficiências sabidamente 
existentes em termos de qualidade de materiais, mão-de-obra, 
equipamentos, fornecimento de energia, etc. É um valor que a empresa 
considera difícil de ser alcançado, mas não impossível.  

 

Os custos padrões são estabelecidos segundo estudos de engenharia e são 

cuidadosamente apurados, levando-se em conta o presente e o passado. Para determinação dos 

custos padrões, há necessidade de seguir alguns critérios: 

a) seleção minuciosa do material utilizado na produção; 

b) estudos de tempo e desempenho das operações produtivas; e 

c) estudos de engenharia sobre equipamentos e operações fabris. 

Custos históricos obtidos por meio de gastos médios ou que não levem em conta uma 

base científica do método de produção, não podem ser classificados como custos estimados. O 

custo padrão sintetiza em seu valor o custo para se produzir um bem ou serviço. A seguir, são 

colocadas algumas definições que servirão para um melhor entendimento do assunto: 

a) padrão: medida de quantidade, peso, valor e qualidade, estabelecida por uma 

autoridade; 

b) custo padrão: valor do material, mão de obra ou gastos gerais de fabricação 

cuidadosamente apurados, necessários à elaboração de um produto ou serviço; e 

c) método do custo padrão: no ramo contábil, compara os custos atuais com o custo 

padrão, testando as justificativas possíveis para as variações ocorridas. 

Dentre as vantagens deste sistema, considerou-se apenas as mais importantes: 

a) controle e redução de custos; 

b) promover e medir a eficiência do sistema produtivo; 



 44

c) simplificação dos processos de custo; e 

d) avaliação dos inventários. 

Martins (2003, p. 332) afirma que: 

existem diversas acepções de Custo-padrão. Muitas vezes é entendido 
como sendo o Custo Ideal de fabricação de um determinado item. Seria, 
então o valor conseguido com o uso das melhores matérias-primas 
possíveis, com a mais eficiente mão-de-obra viável, a 100% da capacidade 
da empresa, sem nenhuma parada por qualquer motivo, a não ser as já 
programadas em função de uma perfeita manutenção preventiva etc. Esta 
idéia de Custo-padrão Ideal, em franco desuso, nasceu da tentativa de se 
fabricar um custo ‘em laboratório’. 
[...] Há um outro conceito de Custo-padrão muito mais válido. Trata-se do 
Custo-padrão Corrente. Este diz respeito ao valor que a empresa fixa como 
meta para o próximo período para um determinado produto ou serviço, mas 
com a diferença de levar em conta as deficiências sabidamente existentes 
em termos de qualidade de materiais, mão-de-obra, equipamentos, 
fornecimento de energia etc. É um valor que a empresa considera difícil de 
ser alcançado, mas não impossível.  

 

Para Figueiredo e Caggiano (1997, p. 230): 

A definição de custos-padrões não é uma tarefa fácil. Se são estabelecidos 
muito altos, por exemplo, vão aparecer grandes variações, e os gestores de 
produção tenderão a desconsiderá-los. Se os padrões são estabelecidos 
muito abaixos, eles não atuarão como incentivadores de eficiência e a 
produção pode até cair. Os melhores padrões são aqueles que, embora não 
sejam muito altos, nunca são atingidos, encorajando assim um desempenho 
eficiente. 

 

Conforme Figueiredo e Caggiano (1997), na hora de se fazer um Planejamento, tem-se 

muita dificuldade ao utilizarem-se os custos históricos, pois eles são baseados em informações 

passadas, o importante são as previsões para o futuro, mesmo que as informações passadas 

façam com que os gestores conheçam o resultado de suas decisões passadas, não são muito 

úteis para prever o futuro, pois, os gestores pretendem saber não quanto custou, e sim quanto 

custará. 

O custo padrão tenta resolver este problema, determinando previamente um custo 

aceitável dentro das condições da empresa. Além disso, os custos padrões são revisados 

regularmente, a fim de expressar a realidade, podendo ser considerados como custos correntes 

(FIGUEIREDO, CAGGIANO, 1997). 
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Do ponto de vista do controle financeiro, por si só o resultado (lucro e/ou prejuízo) de 

um período ou seu percentual em relação ao faturamento não contém grande significado. Para 

julgar este resultado é necessário examinar, confrontar com o padrão fixado. 

Os padrões de controle, adotados por uma empresa, resultam da experiência do seu 

passado ou da reunião de dados estatísticos atuais. Elaborar padrões de controle é um passo na 

implementação da estratégia da empresa, para produzir pressupostos gerais a respeito do 

planejamento estratégico em representações numéricas de mercado e recursos. É um plano 

administrativo que cobre todas as operações da empresa para um período de tempo definido, 

expresso em termos quantitativos. 

O bom desempenho de uma empresa pode ser avaliado tomando-se por base outras 

empresas do mesmo ramo de atividades e que apresentam condições operacionais 

semelhantes. Como, por exemplo, uma empresa do setor têxtil, que tenha apresentado 

resultado muito melhor que em períodos anteriores, pode não ter sido tão eficiente, caso o 

mercado tenha se apresentado extremamente favorável, em que, a maioria das empresas do 

setor tiveram bons resultados. 

Muitas associações comerciais e organizações informativas reúnem dados estatísticos 

referentes a um grande número de empresas, classificando-os pelo ramo de atividade, 

investimentos, quantidade de funcionários e outros fatores. Estas informações são úteis para a 

elaboração de padrões externos. Em suma, tanto os padrões externos quanto internos não 

constituem meras adivinhações, mas sim, estimativas baseadas em conclusões oriundas de 

estudos e investigações. 

A seguir será apresentada uma das vantagens da aplicação do custeio variável, que é a 

determinação de um indicador denominado de margem de contribuição. A finalidade é 

demonstrar a ferramenta chamada de margem de contribuição para a tomada de decisões. 

Ferramenta esta que utilizada de forma correta conduz e influência na análise do 
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custo/volume/lucro. 

 

2.5  Análise custo/volume/lucro 

 

Instrumento utilizado com intuito de projetar o lucro possível de se realizar, dentro dos 

níveis de produção e vendas, bem como serve para analisar o impacto sobre o lucro, de 

modificações de atividades, no preço de venda, nos custos ou em ambos. 

A análise do custo-volume-lucro é relativa à forma pela qual os lucros e os custos 

alteram-se com a mudança do volume. Esta análise examina o impacto nos lucros 

provenientes de alterações no custo variável, nos gastos fixos, no preço de venda, no volume 

de produção e comercialização e na diversidade de produtos, ajudando desta forma no 

processo de planejamento empresarial. 

Esse conjunto, denominado de análise de custo-volume-lucro, é que determina as 

variações e influencias no resultado das empresas, em razão de alterações nas quantidades 

produzidas e vendidas e nos custos para sua fabricação (BORNIA, 2002). 

É realizada por meio de um exame, onde os focos são o comportamento das receitas 

totais, dos custos totais e do lucro, quando da ocorrência de alterações de atividades supra. 

Esta análise está baseada no Custeio Variável e, por meio dela, pode-se estabelecer 

qual a quantidade mínima que a empresa deverá produzir e vender para que não tenha 

prejuízo. Dentro desse pressuposto, são levantadas questões, por seus usuários, como: em 

quanto seriam afetados os custos e as receitas se ocorressem um aumento de 1000 unidades de 

produtos nas vendas, a mais que o previsto e/ou planejado; como seriam afetados os custos e 

as receitas se diminuído ou aumentado fosse o preço. 
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2.5.1 Direcionadores de receita e custo 

 

Pode-se definir, conforme Nagakawa (2003) como todos os fatos, que quando 

ocorridos, possuem influência modificativa direta no comportamento de receitas e de custos. 

a) Direcionadores de Receitas: unidades vendidas, preços de vendas e níveis de 

despesas de marketing. 

b) Direcionadores de Custos: unidades produzidas, número de visitas de vendas entre 

outros. 

Segundo Horngren, Foster e Datar (2000, p. 44), “a maneira mais detalhada de prever 

o total das receitas e dos custos é levar em consideração diversos direcionadores de receita e 

de custo”. Em contrapartida, valorizam as relações da análise como caso específico pois, 

“primeiras e muitas companhias consideram tais relações úteis nas decisões que dizem 

respeito às estratégias gerais e aos planos de longo prazo, assim como nas decisões de preço e 

ênfase no produto e no cliente. Segunda, as relações mais fáceis fornecem uma excelente base 

para compreender as relações mais complexas que existem, quando se têm diversos 

direcionadores de receita e custo”. 

 

2.5.2 Ponto de equilíbrio 

 

Bornia (2002, p. 75) afirma que “o ponto de equilíbrio, ou ponto de ruptura, é o nível 

de vendas em que o lucro é nulo”. 

O ponto de equilíbrio, também chamado de ponto de ruptura ou de equivalência, 

representa o nível de volume de vendas no qual a receita da empresa igualará os seus gastos 

totais. Qualquer nível de vendas inferior em relação ao ponto de equilíbrio representará 

prejuízo, qualquer nível de vendas superior ao ponto de equilíbrio representará lucros. 
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2.5.3 Margem de contribuição 

 

A análise do custo-volume-lucro está intimamente relacionada com os conceitos de 

margem de contribuição unitária e de razão de contribuição. Sendo que a margem de 

contribuição unitária representa a parcela do preço de venda que resta para a cobertura dos 

custos e despesas fixas (BORNIA, 2002). 

Quando os recursos produtivos da empresa industrial revelam-se insuficientes para 

atender uma eventual expansão das suas vendas, o empresário terá que decidir entre quais 

produtos fabricar e quais terão suas restrições produtivas. 

Assim, usa-se como ferramenta para esta tomada de decisão, a contribuição marginal, 

que conceitualmente é o resíduo da renda gerada pela venda de um produto após a dedução 

dos seus custos e despesas variáveis, diretas e indiretas. 

Entretanto, não é possível tomar decisões levando em considerações, somente a 

margem de contribuição, sem levar em consideração o fator quando houver  restrição a 

produção, que pode ser insuficiência de horas-máquinas, horas-homem, deficiências nas 

instalações, ou até mesmo, limitação no fornecimento de matérias-primas. 

Quando existir algum fator de produção que possa limitar a capacidade produtiva da 

empresa, podendo ser o tempo de horas-máquinas, tempo de mão-de-obra direta, insuficiência 

de matéria-prima etc (BORNIA, 2002). 

Conhecer nas empresas a forma com que as mesmas trabalham e operem seus 

Departamentos de Custos, saber se há a integração da contabilidade de custos com a 

contabilidade financeira, o que foi levado em consideração para elaboração dos relatórios 

gerenciais, objetivando sempre suprir seus gestores quanto à informações para a tomada de 

decisões.  

Existem diversos tipos de custos e métodos de custeio que podem ser estudados com 
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mais profundidade Martins (2003) destaca por exemplo os custos desembolsáveis e não 

desembolsáveis; os custos marginais, médios e totais, os custos evitáveis e não evitáveis. 

Para um entendimento apropriado e mais profundo sobre o assunto aqui tratado, 

devem-se consultar as obras indicadas e apresentadas nas referências do trabalho, entre outras 

obras existentes. 
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo são apresentados os principais passos da metodologia utilizados na 

elaboração da pesquisa. O estudo foi desenvolvido a partir do levantamento de dados na 

modalidade de pesquisa descritiva, sendo que os dados foram coletados utilizando um 

questionário. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Pesquisar faz parte da vida e do cotidiano do ser humano e a pesquisa científica, 

Oliveira (2003) afirma que a realização de um estudo planejado, sendo o método de 

abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. E continua 

afirmando que a pesquisa sempre parte de um problema, e ou de uma situação para a qual o 

repertório de conhecimento disponível não gera respostas adequadas. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1991), todas as ciências caracterizam-se pela 

utilização de métodos científicos, em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que 

empregam estes métodos são ciências. Sendo que, o método é o conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia permite alcançar seu objetivo.  

O método da pesquisa utilizado é empírico, voltado para uma realidade que será 

observada no contexto das empresas de médio e grande porte do setor metal-mecânico no 

Alto Vale do Itajaí, sendo o tipo de pesquisa descritiva com a finalidade específica de 

descrever o sistema de custos nas empresas e a sua utilização na geração de informações. 

O uso do método qualitativo se deu na análise de dados. Este método pode ser 

utilizado no desenvolvimento das pesquisas descritivas, na qual se procura descobrir e 

classificar a relação entre variáveis e também a investigação da relação de causalidade entre 
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os fenômenos. 

O método utilizado para a realização deste trabalho foi do tipo multicaso, o qual, 

segundo Robles (2001), tem-se mostrado conveniente na identificação de três fatores: 

a) fatores comuns a todos os casos no grupo escolhido; 

b) fatores não-comuns a todos, mas apenas a alguns subgrupos; e 

c) fatores únicos em caso especifico.  

A validade da opção pela metodologia de estudo de caso múltiplo é amparada pela 

bibliografia pesquisada. Para Laville (1999), a metodologia de pesquisa baseada em estudo de 

caso é uma estratégia de pesquisa com dados existentes, por meio da qual o pesquisador se 

concentra sobre um ou mais casos, sendo escolhidos geralmente por seu caráter considerado 

típico e objetivando a investigação com profundidade. 

Yin (2005) considera o estudo de casos como uma estratégia de pesquisas em várias 

situações; destacando-se a seguir algumas  dessas estratégias: 

a) política, ciência política e pesquisa em administração pública; 

b) sociologia e psicologia comunitária; 

c) estudos organizacionais e gerenciais; 

d) focados em eventos contemporâneos, entre outros. 

 

3.2  Delimitação do estudo 

 

Para a descrição do sistema de custos utilizado nas indústrias de médio e grande porte 

do setor metal-mecânico localizadas no Alto Vale do Itajaí, no Estado de Santa Catarina, 

destacam-se as variáveis como segue: 

a) as indústrias de médio e de grande porte do setor metal-mecânico; 

b) o setor metal-mecânico na região do Alto Vale do Itajaí. 
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3.3 População e Amostra 

 

A pesquisa neste trabalho é constituída pelas industrias de médio e grande porte do 

setor metal-mecânico do Alto Vale do Itajaí, segundo classificação Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Neste estudo procedeu-se à quantificação dos dados apresentados pelos entrevistados 

nas empresas, totalizando dez empresas, constituindo assim a amostra da pesquisa. A amostra 

dos multicasos pesquisada é intencional, correspondendo a 100% das empresas na população. 

Quanto ao tamanho das empresas, são classificadas com base no número de 

empregados. Critério adotado pelo Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística, a 

Confederação Nacional das Indústrias e a Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina, descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação de empresas industriais por número de empregados 
 

PORTE DA EMPRESA NÚMERO DE EMPREGADOS 
Grande acima de 500 
Média 100 a 499 

Pequena 20 a 99 
Micro 1 a 19 

 
Fonte: CNI/FIESC 

O parque fábril da categoria econômica da microrregião do Alto Vale do Itajaí, 

conforme demonstrado na tabela 02, é constituído de 231 indústrias, (SIMMERS, Fev/2002). 

Dessas que 83,98% são representadas pelas microempresas, e empregando a título de mão-de-

obra, apenas de 24,06%, ocorrendo a grande massa empregadora de mão-de-obra é nas 

indústrias de médio porte atingindo os 36,22% do total de contratações do setor. 
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Tabela 2 - Caracterização das empresas de médio e de grande porte no Alto 
Vale do Itajaí do setor metal-mecânico  

 

PORTE/EMPRESAS Nº EMPRESAS % Nº DE 
TRABALHADORES 

% 

Grande 01 0,43 513 12,37 
Média 09 3,90 1502 36,22 
Pequena 27 11,69 1134 27,35 
Micro 194 83,98 998 24,06 
Total 231 100,00 4147 100,00 
 
Fonte: SIMMMERS, fev./2002. 

 

3.4 Instrumento da pesquisa e análise dos resultados 

 

Nesta pesquisa o instrumento de coleta de dados foi um questionário fechado aplicado 

no mês de maio de 2005, para a coleta de dados. O instrumento de coleta de dados foi 

aplicado através da entrega de forma presencial do questionário, nas empresas relacionadas. 

Foi marcada a realização de visitas, mantendo contato direto com os diretores e/ou contadores 

destas indústrias. 

É elaborado e estruturado um questionário organizado em seções de acordo com a 

natureza e a finalidade da análise do sistema de custo. Conforme enuncia Gil (2002), por 

questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado. Segundo o autor, a entrevista é o meio mais barato e rápido para obtenção de 

resultados. 

Estas 10 empresas foram contatadas por telefone no mês de maio de 2005, com o 

objetivo de marcar data e hora para entrega do questionário de forma pessoal aos responsáveis 

pelo departamento ou área de custos. 

As Questões foram classificadas em três grupos: Caracterização do Entrevistado; 

Caracterização da Pesquisa; e Contabilidade de Custos. A obtenção dos dados deu-se por 

meio do preenchimento de um questionário, que, encontra-se no apêndice A do trabalho. 
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a) caracterização do Entrevistado - Identificar o nível escolar, função, departamento e 

tempo de empresa e função.  

b) caracterização da Empresa - Conhecer o ramo de atividade, natureza jurídica, 

existência de departamento de custos, forma de tributação da empresa, identificar o uso da 

contabilidade interna ou terceirizada, sistema de acumulação de custos e demonstrações 

contábeis apresentadas. 

c) contabilidade de Custos - Nesta etapa, foi aberto em seis temas: Procurando 

identificar o uso do sistema de acumulação de custos e custeio; Qual o formato do desenho do 

sistema de custo; Quanto a apuração dos custos; Quanto a análise dos custos; Quanto a 

estimativa dos custos e finalmente quanto aos relatórios da área de custos. 

 

3.5 Variáveis de Análise 

 

a) contabilidade de Custos - Identificar o uso da contabilidade de custos pela 

empresa pesquisada. 

b) integração com a Contabilidade financeira - A empresa possuindo a contabilidade 

de custos, verificar se a mesma é integrada com a contabilidade financeira. 

c) método de custeio - Levantar qual o método de custeio que a empresa utiliza, 

podendo ser Custeio variável, direto, absorção, integral, Custeio ABC ou outros. 

d) forma ou sistema de custeio utilizado - Identificar se a empresa utiliza o Custo 

real, estimado ou Custeio-padrão. 

e) rentabilidade - Identificar a análise da rentabilidade por produtos, por áreas ou por 

clientes. 

f) margem de contribuição - Constatar seu uso pelas empresas como modelo para 

tomada de decisão. 
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g) modelo utilizado para obtenção de preços de venda - Podendo ser o modelo por 

indução pelo valor percebido, de formação do custo unitário ou pelo valor de mercado. 

h) finalidade do uso da Contabilidade de custos - Verificar se o uso da contabilidade 

de custos é para fins gerenciais ou somente para cumprir exigências fiscais. 

i) programa de redução de custos - Primeiramente verificar se a empresa possui 

algum tipo de programa de redução de custos. Em seguida, relatar qual a área coordenadora 

ou responsável pela implantação e gerenciamento deste. 

j) sistema específico de custos - Verificar a presença de um sistema (software) 

específico para cada empresa. 

k) melhoria no sistema nos últimos anos - A empresa possuindo um sistema 

especifico de custos, observar se houve melhorias. 

l) procedimentos escritos - Constatar a existência de um manual do usuário 

específico para os colaboradores na área de custo.  

m) realização de reuniões -  Buscar conhecer se há troca de informações e busca de 

possíveis melhorias ou soluções para problemas entre os funcionários da mesma empresa e 

outras similares. 

n) participação em seminários - Identificar se o pessoal envolvido na área de custos, 

tem participado em cursos ou atualizações, buscando o aprimoramento profissional. 

o) reuniões com funcionários - Verificar a disposição da empresa em realizar 

reuniões periódicas, objetivando a contribuição dos colaboradores envolvidos em novas 

idéias, visando melhorias. 

p) busca de melhorias - Identificar se este objetivo é compartilhado por toda a 

equipe. 

q) freqüência de disponibilização das informações - Verificar a periodicidade em que 

as informações da área de custos são disponibilizadas aos seus interessados. 
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r) geração automática de informações - Identificar a existência deste tipo de 

ferramenta para os usuários.  

s) controle da documentação emitida pelos setores - Constatar a existência da 

preocupação do setor de custos, referente aos relatórios emitidos pelos vários setores da 

fábrica, quanto a movimentação de material refugado, e transferidos. 

t) existência de teste dos dados incluídos -  Para não haver falhas ou relatórios 

errôneos, verificar através de teste quanto aos dados incluídos no sistema de custo. 

u) reconciliação dos estoques - Verificar, quanto da realização da reconciliação dos 

estoques físicos em relação aos registros de controle de materiais e, quanto a sua avaliação 

pelo custo de aquisição. 

v) avaliação dos estoques de produtos em elaboração e acabados - Identificar se os 

mesmos são avaliados pelo custo de produção, ou são avaliados de forma arbitrária. 

w) separação dos custos fixos e variáveis -  Com o objetivo de identificar a realização 

da classificação entre custos fixos e variáveis. 

x) cumprimento das regras fiscais do custeio por absorção - Verificar em relação à 

obrigação do uso por parte do fisco. 

y) ajustes no uso de Custo-padrão - São ajustes para adequar e atender a legislação 

fiscal brasileira. 

z) análise de custos-  Verificar se os custos são desdobrados em fixos e variáveis, 

com o objetivo de determinar os produtos lucrativos ou de baixa margem de lucro. 

aa) análise da variação do Custo-Padrão -  Constatar o uso da análise das variações 

de material direto, mão-de-obra diretos e os custos indiretos de fabricação. 

bb) apuração dos Custos indiretos de fabricação - Verificar o uso de centro de custos 

por linha de produtos, quando da alocação dos custos indiretos de fabricação. 

cc) análise das variações do Custo-Padrão - Identificar a realização de análise das 
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variações dos custos. 

dd) análise da rotação de estoques - Conhecer quanto a aplicação da análise da 

rotação dos estoques, para cada conta de estoque, ou seja, a rotação dos materiais diretos e 

produtos acabados. 

ee) relação entre custos fixos e variáveis - Verificar quanto a determinação entre os 

custos fixos e variáveis por centro de custos. 

ff) envolvimento da área de análise de custos - Identificar quanto ao envolvimento da 

área de análise de custos nas atividades e programas de redução de custos. 

gg)  envolvimento da área de análise de custos nas propostas de comprar ou fabricar - 

A análise de comprar ou fabricar é uma ferramenta indispensável e importante em uma 

industria, verificar seu uso. 

hh)  participação em estudos de análise de valor - Verificar se o setor de análise de 

custos participa dos estudos de análise de valor. 

ii) custeio do ciclo de vida - Apurar o uso da análise do custeio do ciclo de vida do 

produto. 

jj) relatórios específicos do custo da qualidade -  Para as empresas que tenham 

implantando algum programa de qualidade, verificar quando da existência de relatórios 

específicos informando sobre os custos da manutenção da qualidade. 

kk) separação de funções na área de custos - Verificar se a empresa possui as funções 

distintas de estimativa de custos, das demais áreas: contabilidade de custos e análise de 

custos. 

ll) formulas para fixação do preço de vendas - Identificar junto a departamento a 

existência de formulas claras e definidas para a fixação dos preços de vendas. 

mm) existência de registros históricos - Verificar a existência de registros e dados 

históricos dos custos de todos os produtos. 
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nn) existência de registros de erros passados - Conhecer a existência de registros e 

dados de erros passados, objetivando a não repetição no futuro. 

oo) participação da área de estimativa de custo na fixação dos preços vendas - 

Verificar o envolvimento do setor quando da apuração e fixação dos preços de venda. 

pp) existência de registro de desempenho -  Para utilizar na comparação entre o custo 

real e as estimativas de custos. 

qq) utilização dos relatórios de custos - Verificar se os relatórios gerados pela área de 

custos são utilizados pelas áreas recebedoras para fins de controle dos custos. 

rr) preparação dos Relatórios - Apurar quando da preparação dos relatórios de custos, 

se os mesmos são confeccionados no conceito de responsabilidade reportando aos vários 

níveis da organização. 

ss) publicação dos relatórios - Verificar junto ao departamento, se os relatórios 

confeccionados e entregues aos usuários, são considerados realistas e merecedores de crédito. 

tt) desenhos dos relatórios de Custos -  Identificar, quando da elaboração dos 

relatórios, o departamento levou em consideração o desejo e as necessidades dos usuários. 

uu) uso dos relatórios de Custos -  Verificar se os relatórios gerados pela área de 

custos podem e são usados para fins de controle de custos e para suportarem as reuniões da 

alta gerência. 

vv) informações dos estoques -  Levantar se as informações dos estoques constantes 

nos relatórios são suportadas pelas informações da contabilidade, refletindo as condições 

demonstradas nos registros da área de administração de materiais. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão abordados os seguintes assuntos: Caracterização das empresas; 

Utilização da contabilidade de custos e suas ferramentas gerenciais; Desenho e modelo dos 

sistemas de acumulação de custos; Métodos utilizados para apuração dos custos; Forma de 

analise dos custos; Critérios utilizados para estimativa de custos; e Relatórios gerados pela 

área de custos.  

 

4.1 Caracterização das empresas 

 

Os nomes das empresas participantes desta pesquisa não serão divulgados devido a um 

acordo realizado entre pesquisador e entrevistados; sendo assim, as empresas foram 

enumeradas de 01 a 10. 

A seleção das empresas estudadas foi realizada a partir de um levantamento das 

médias e grandes empresas do setor metal-mecânico da região do Alto Vale do Itajaí, 

totalizando 10 empresas. 

 

a) Breve histórico da empresa “1” 

 

A empresa “1” atua no ramo de fabricação de álbum de fotografias, caracterizada 

como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza jurídica de sociedade 

limitada. 

A empresa possui departamento de contabilidade próprio, ou seja, a contabilidade é 

realizada internamente. A empresa “1” é tributada a nível federal pelo lucro real anual; e a 

nível estadual é tributada de forma normal no que diz respeito ao imposto sobre circulação de 
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mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e ou balancete contábil ocorre até 15 dias após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados a cada término de exercício o balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício e a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento por encomenda, sendo que o responsável pela área de custos é do 

sexo masculino, graduado em administração de empresas, ocupando o cargo e a função de 

coordenador administrativo, desde sua contratação há dois anos. 

 

b) Breve histórico da empresa “2” 

 

A empresa “2” atua no ramo de atividade metal mecânico, caracterizado como 

empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza jurídica de sociedade anônima de 

capital aberto. 

A empresa possui departamento de contabilidade próprio, ou seja, a contabilidade é 

realizada internamente. A empresa “2” é tributada a nível federal pelo lucro real trimestral; e a 

nível estadual é tributada de forma normal no que diz respeito ao imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e ou balancete contábil ocorre até cinco dias após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados, a cada término de exercício, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração das origens e 

aplicações de recursos, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração de 

fluxo de caixa e o balanço social. 
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O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento  por encomenda, sendo que o responsável pela área de custos é 

do sexo masculino, graduado em ciências contábeis, ocupando o cargo e a função de analista 

de custos há quatro anos, sendo que sua admissão ocorreu há mais de seis anos. 

 

c) Breve histórico da empresa “3” 

 

A empresa “3” atua no ramo de metalurgia na fabricação máquinas e equipamentos 

industriais; caracterizada como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza 

jurídica de sociedade limitada. 

A empresa possui departamento de contabilidade próprio, ou seja, a contabilidade é 

realizada internamente. O responsável técnico pelo departamento é do sexo feminino, 

graduado em ciências contábeis, trabalhando na empresa há quatorze anos, mas como 

contadora a cinco anos. A empresa “3” é tributada a nível federal pelo lucro real anual; e a 

nível estadual é tributada de forma normal no que diz respeito ao imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e/ou balancete contábil ocorre até cinco dias após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados a cada término de exercício o balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício e a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração das origens e 

aplicações de recursos, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração de 

fluxo de caixa e ainda a empresa publicou, somente em 2003, seu balanço social e 

demonstração do valor agregado. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento contínuo ou em série, sendo que o responsável pela área de 
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custos é do sexo masculino, graduado em economia, possuindo pós-graduação em custos; 

ocupando o cargo e a função de analista de custos, há três anos, sendo que sua contratação 

inicial ocorreu há sete anos. 

 

d) Breve histórico da empresa “4” 

 

A empresa “4” atua no ramo de fabricação de instrumentos de som, alto falante, 

caracterizado como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza jurídica de 

sociedade limitada. 

A empresa possui departamento de contabilidade próprio. O responsável técnico pelo 

departamento é do sexo feminino, graduada em ciências contábeis, trabalhando na empresa há 

dez anos. A empresa “4” é tributada a nível federal pelo lucro real anual; e a nível estadual é 

tributada de forma normal no que diz respeito ao imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços. 

A disponibilização do balanço e ou balancete contábil ocorre até cinco dias após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados, a cada término de exercício, balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício e a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração das origens e 

aplicações de recursos, demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração 

de fluxo de caixa. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento contínuo ou em série, sendo que o responsável pela área de 

custos é o mesmo profissional que responde pelo departamento de contabilidade. 
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e) Breve histórico da empresa “5” 

 

A empresa “5” atua no ramo de fabricação de geradores a vapor (caldeiras), 

caracterizada como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza jurídica de 

sociedade limitada. 

A empresa possui departamento de contabilidade próprio. O responsável técnico pelo 

departamento é do sexo feminino, graduado em ciências contábeis, trabalhando na empresa há 

cinco anos, mas como contadora a quatro anos. A empresa “5” é tributada a nível federal pelo 

lucro presumido; e a nível estadual é tributada de forma normal no que diz respeito ao 

imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e/ou balancete contábil ocorre até cinco dias após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados a cada término de exercício: balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício e a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração das mutações 

do patrimônio líquido, e a demonstração de fluxo de caixa. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento por encomenda. A empresa não possui o departamento de custos, 

o qual está inserido na área administrativa e de vendas, sendo que o responsável pela área de 

custos é o mesmo profissional que responde pela contabilidade da empresa. 

 

f) Breve histórico da empresa “6” 

 

A empresa “6” atua no ramo metal mecânico na fabricação de elevadores automotivos, 

caracterizada como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza jurídica de 

sociedade limitada. 
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A empresa não possui departamento de contabilidade próprio, ou seja, a contabilidade 

é realizada por terceiros. A empresa “6” é tributada a nível federal pelo simples; e a nível 

estadual é tributada também de forma simplificada no que diz respeito ao imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e ou balancete contábil ocorre até quinze dias após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados a cada término de exercício: balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e a demonstração do fluxo de 

caixa. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento em série ou contínuo. A empresa possui departamento de custos, 

e a área que responde, ou é responsável, é a gerência de produção, sendo que o responsável 

pela gerência de produção é do sexo masculino, graduado em administração de empresas, 

ocupando o cargo e a função de gerente industrial, há dois anos e sua contratação inicial 

ocorreu há seis anos. 

 

g) Breve histórico da empresa “7” 

 

A empresa “7” atua no ramo metal mecânico na fabricação de máquinas de fabricação 

de papel, caracterizada como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza 

jurídica de sociedade anônima de capital fechado. 

A empresa não possui departamento de contabilidade próprio. A empresa “7” é 

tributada a nível federal pelo lucro real anual; e a nível estadual é tributada também de forma 

normal no que diz respeito ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e ou balancete contábil ocorre até vinte dias após o 
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encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados a cada término de exercício: balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração do fluxo de 

caixa, Balanço Social e Demonstração do valor agregado. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento  por encomenda. A empresa não possui departamento de custos; 

o profissional que responde é do departamento financeiro e é graduado em ciências contábeis, 

ocupando o cargo e a função de gerente financeiro, há quatro anos. 

 

h) Breve histórico da empresa “8” 

 

A empresa “8” atua no ramo metal mecânico na fabricação de peças e acessórios para 

bicicletas, caracterizada como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza 

jurídica de sociedade limitada. 

A empresa possui departamento de contabilidade próprio. A empresa “8” é tributada a 

nível federal pelo lucro real; e a nível estadual é tributada também de  forma normal no que 

diz respeito ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e ou balancete contábil ocorre até três dias úteis, após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados a cada término de exercício o balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e a demonstração do fluxo de 

caixa. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento em série ou contínuo. A empresa não possui departamento de 

custos, e a área que responde, ou é responsável, é a gerência administrativa, sendo que o 
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responsável pela contabilidade é do sexo masculino, graduado em ciências contábeis, 

ocupando o cargo e a função de, há nove anos e sua contratação inicial ocorreu há onze anos. 

 

i) Breve histórico da empresa “9” 

 

A empresa “9” atua no ramo metal mecânico na fabricação de parafusos, caracterizada 

como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza jurídica de sociedade 

limitada. 

A empresa possui departamento de contabilidade própria, ou seja, a contabilidade é 

realizada internamente. A empresa 9 é tributada a nível federal pelo lucro real anual; e a nível 

estadual é tributada também sua tributação é de forma normal no que diz respeito ao imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e ou balancete contábil ocorre até 15 dias após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados a cada término de exercício o balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício e a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento em série ou contínuo. A empresa não possui departamento de 

custos, e a área que responde é a contábil; o responsável técnico pela contabilidade é do sexo 

masculino, tendo formação a nível médio de técnico em contabilidade, ocupando o cargo e a 

função contador, há mais de 30 anos e sua contratação inicial ocorreu também há mais de 30 

anos. 

j) Breve histórico da empresa 10 

 

A empresa 10 atua no ramo metal mecânico na fabricação de porcas e arruelas, 
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caracterizada como empresa de médio porte, sendo constituída sob a natureza jurídica de 

sociedade limitada. 

A empresa possui departamento de contabilidade própria, ou seja, a contabilidade é 

realizada internamente. A empresa 10 é tributada a nível federal pelo lucro real anual; e a 

nível estadual é tributada também sua tributação é de forma normal no que diz respeito ao 

imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 

A disponibilização do balanço e ou balancete contábil ocorre até 15 dias após o 

encerramento do período de apuração do resultado contábil da empresa. São elaborados e 

apresentados a cada término de exercício o balanço patrimonial, a demonstração de resultado 

do exercício e a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. 

O sistema de acumulação de custos no processo industrial caracteriza-se pela 

utilização do processamento em série ou contínuo. A empresa não possui departamento de 

custos, e a área que responde é a contábil; o responsável técnico pela contabilidade é do sexo 

masculino, tendo formação a nível médio de técnico em contabilidade, ocupando o cargo e a 

função contador, há mais de 30 anos e sua contratação inicial ocorreu também há mais de 30 

anos. 

O responsável técnico é o mesmo nas duas indústrias sendo a empresa 09 e a empresa 

10. 

 

4.2 Utilização da Contabilidade de Custos e suas ferramentas gerenciais 

 

O questionário inicialmente aborda as características do responsável pela área de 

custos, sua formação profissional, departamento subordinado, tempo de empresa e de cargo. 

Dentre ainda as questões referentes á caracterização do entrevistado apurou-se que 

nem todos os responsáveis pela área de custos são graduados em ciências contábeis, sendo 
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que, constatou-se que em duas empresas o responsável pela contabilidade e área de custos tem 

como formação o curso de Técnico Contábil. Tendo-se obtido, conforme Gráfico 1, o seguinte 

resultado. 

2 2 %

6 7 %

11%

Administ ração Cont abeis Tecnico Cont abil

 

Gráfico 1 - Responsáveis conforme formação profissional 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apurou-se que a maioria das empresas pesquisadas não possui o cargo e ou função de 

analista de custos, sendo esta função exercida por outros cargos acima demonstrados, citam-se 

os cargos como responsáveis pela área de custos: um coordenador administrativo, cinco 

contadores/técnicos contábeis, uma gerência industrial e uma gerência financeira e somente 

uma empresa tem o cargo e função de analista de custos.  

No Gráfico 2 apresenta-se o tempo de cargo e função na empresa. 
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Gráfico 2 - Tempo de cargo e função na empresa 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Todas as empresas analisadas utilizam a analise de rentabilidade por produtos e apenas 
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a empresa 02 utiliza alem da análise da rentabilidade por produto, também por áreas e por 

clientes. 

Apresenta-se no gráfico 3 os tipos de análise de rentabilidade utilizada nas empresas 

pesquisadas. 
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Gráfico 3 - Tipos de análise de Rentabilidade utilizada pelas empresas 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
As empresas 01, 02 e 03 utilizam a contabilidade de custos no provimento de 

informações à contabilidade financeira, no auxilio para controle dos gastos internos e no 

auxilio para a tomada de decisões, mas, todas são unânimes nos quesitos de provimento de 

informações para a contabilidade financeira e no auxilio para tomada de decisões, conforme 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Finalidade do uso da contabilidade gerencial 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Apresenta-se a seguir a Tabela 3, tabulada com os dados extraídos do questionário de 

pesquisa aplicado às empresas. 

 

Tabela 3 – Quanto ao sistema de acumulação de custos 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Nº de empresas 
Questões Que utilizam Não Utilizam 
Empresas que utilizam a contabilidade de custos 06 04 
Utilizam a integração com a contabilidade financeira 05 05 
Utilizam-se do custeio por absorção 04 02 
Utilização do custeio direto 01 05 
Utilização do Custeio ABC 01 05 
Utilização do custeio Real 03 03 
Utilização do Custo estimado ou orçado 03 03 
Utilização da margem de contribuição como modelo de decisão 05 01 
Utilização do modelo de formação do preço de venda pelo custo 
unitário 

06 00 

Empresas mantenedoras de programa de redução de custos 03 03 

 
Do total das dez empresas pesquisadas, buscou-se conhecer a prática e a elaboração da 

contabilidade de custos nas empresas de médio e grande porte do setor metal-mecânico do 

Alto Vale do Itajaí. 

Das empresas pesquisadas, conforme demonstrado na Tabela 3 verificou-se que 

apenas seis empresas mantêm contabilidade de custos. Destas seis empresas, apenas cinco 

mantém a integração contabilidade de custos com a contabilidade financeira. 

A partir deste ponto serão analisadas apenas as empresas que possuem a contabilidade 

de custos em sua estrutura organizacional, conforme demonstrado na Tabela 3, sendo 

representadas por numerais, sendo as empresas de n° 01, 02, 03, 04, 05 e 08.  

A empresa que não mantém a contabilidade de custos verificou-se ainda, as seguintes 

condições, duas dessas empresas eram orientadas contabilmente por um técnico em 

contabilidade, onde o preço de venda levava-se em consideração a concorrência.  

Todas essas quatro empresas sendo elas de n° 06, 07, 09 e 10, usam como controle de 

estoques o modelo de inventário periódico ou seja contagem física dos estoques e avaliação 
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pelas últimas aquisições. 

A predominância entre as empresas que mantém contabilidade de custos, sendo elas 

seis, do método de custeio por absorção, utilizados em suas indústrias para custeamento dos 

seus gastos produtivos. 

Apenas a empresa n° 05 não utiliza o usa da margem de contribuição como ferramenta 

para a tomada de decisões. Quanto a formação do preço de venda são unânimes na utilização 

do modelo de custo unitário para a formação do preço de venda. 

As empresas 02, 03 e 04, matem um programa de redução de custos, sendo que é 

coordenado por áreas diferentes, onde a empresa 02 o programa é controlado pela área de 

controle de qualidade, a empresa 03 pela área de engenharia de produção e a empresa 04 pela 

área administrativa. 

 

4.3  Desenho e modelo dos sistemas de acumulação de custos 

 

A Tabela 4 demonstra de forma resumida os dados colhidos da pesquisa realizada, 

quanto ao desenho de um sistema de custos existente nas empresas pesquisadas. 

 

Tabela 4 – Quanto ao desenho do sistema 

 Nº de empresas 
Questões Existem Não Existem 
Sistema de custos especifico  06 00 
Melhoria no sistema durante os últimos anos 06 00 
Procedimentos escritos sobre o sistema de custos 04 02 
Reuniões com funcionários com outras empresas para 
comparação dos métodos utilizados 

02 04 

Participação do pessoal em cursos e seminários 04 02 
A equipe objetiva a busca de constantes melhorias 06 00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Todas as seis empresas, evidenciadas na Tabela 4, ora pesquisadas possuem um 

sistema de custos específicos para o atendimento de suas necessidades e são unânimes em 
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perceberem melhorias no sistema de custos nos últimos anos. 

Os procedimentos sobre o sistema de custos são escritos para as empresas 01, 03 e 05, 

onde se verifica a preocupação com a orientação interna nos procedimentos quando da 

utilização dos sistemas de custos. 

Ainda na Tabela 4, as empresas ora pesquisadas não mantém como regra geral, a troca 

de informações sobre a área de custos, mesmo, todas tendo ramos de atividades diferentes 

entre si, há um certo fechamento ou reclusão da empresa. 

A Tabela 4, demonstra que todas as empresas investem na qualificação interna do 

pessoal em cursos e seminários na área de custos, e as equipes responsáveis pelo setor de 

custos declaram o seu envolvimento na busca de constantes melhoramentos. 

 

4.4 Métodos utilizados para apuração dos custos 

 

A Tabela 5 a seguir demonstra de que forma as industrias pesquisadas apuram seus 

custos, sua periodicidade de apuração, a disponibilização das informações, e outros dados 

tabulados. 

Tabela 5 – Quanto à apuração dos custos 

 Nº de empresas 
Questões Que Realizam Não realizam 
Disponibilização diária das informações de custos 02 04 
Disponibilização mensal das informações de custos 06 00 
Integração para geração automática as informações  05 01 
Controle de documentação emitida pelos vários setores 
suportando a movimentação (material refugado, transferências 
etc.) 

06 00 

Testes dos dados incluídos nos documentos que suportam o 
sistema de custo 

04 02 

Reconciliação no final do mês os estoques com os registros de 
controle dos materiais avaliados pelo custo de aquisição 

06 00 

Avaliação dos produtos em fabricação e acabados pelo custo de 
produção 

06 00 

Classificação entre fixos e variáveis 05 01 
Seguem adequadamente as regras fiscais de custeio 05 01 
Efetuam os ajustes, quando da utilização do custo-padrão 03 03 Não utilizam 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A Tabela 5 demonstra quanto à apuração dos custos, as informações são 

disponibilizadas diariamente para as empresas 02 e 05, e as demais, sendo quatro empresas 

(67%), disponibilizam as informações de forma mensal. 

Para todas as empresas pesquisadas (100%), o departamento de custos tem como 

opção a geração automática de informações. Percebe-se na pesquisa, ficando evidente na 

Tabela 4, que essas empresas tem um sistema de custos, usam como ferramenta, e todas as 

empresas possuem controle de documentação referente a movimentações de custos na área 

fabril. 

Esse controle de documentação recebido dos vários setores é realizado testes quanto a 

sua veracidade por quatro (67%) das empresas pesquisadas, sendo as empresas de n° 02, 04, 

05 e 05 que realizam esse tipo de teste. 

Todas as empresas (100%) pesquisadas ainda realizam a conciliação dos estoques, ao 

final do mês, utilizando como critério o custo de aquisição, sendo seus estoques de produtos 

acabados, avaliados pelo custo de produção, evidenciados na Tabela 5. 

As empresas pesquisadas, exceto a de n° 05 tem a classificação dos custos por setor, 

sendo que estes são separados quanto a sua natureza fixa ou variável. 

Destaca-se ainda o fato da empresa n° 05, do total das seis analisadas, não segue as 

regras fiscais do custeio por absorção, sendo que método de custeio utilizado é o direto ou 

variável. 

Na Tabela 5 fica demonstrado ainda que na apuração dos custos, metade (50%) das 

empresas analisadas utilizam o sistema de custo-padrão, e realizam ajustes objetivando o 

atendimento das exigências fiscais. 
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4.5  Forma de análise dos custos 

 

A tabulação da pesquisa, no que diz respeito ao tema análise dos custos, está 

demonstrada na Tabela 6, sendo realizado os comentários a seguir. 

 

Tabela 6 – Quanto à análise dos custos 

 Nº de empresas 
Questões Que Utilizam Não Utilizam 
Análise dos custos, desdobrando em fixos e variáveis objetivando 
a determinação dos produtos lucrativos e de baixa margem de 
lucro 

05 01 

Empresas que utilizam o custo-padrão e analisam suas variações 03 03 
Apuração dos Custos indiretos de fabricação por centro de 
custos e linha de produção 

03 03 

Utilizam a análise da rotação de estoques, para cada conta de 
estoque 

04 02 

Utilizam relações entre custos fixos e variáveis por centro de 
custos 

03 03 

Há o envolvimento da área de custos com a redução de custos 04 02 
Há o envolvimento da área de custos com as propostas de 
comprar versus fabricar  

02 04 

Há o envolvimento nos estudos de análise de valor 03 03 
Elaboração de análises do custeio do ciclo de vida do produto 01 05 
Existência de relatórios específicos contendo análise do custo da 
qualidade 

03 03 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 6, fica evidenciado a preocupação referente à lucratividade e a margem de 

lucro dos produtos elaborados, onde cinco empresas (83%) realizam o desdobramento dos 

custos em fixos e variáveis com este propósito, apenas a empresa de n° 05 não o realiza. 

Verifica-se ainda na Tabela 6 que cinco (83%) do total de empresas analisadas apuram 

o custo indireto de fabricação por centro de custos e por linha de produtos e apuram as 

variações sofridas pelo custo-padrão, essas mesmas empresas também realizam a análise 

dessas variações. 

Dentro ainda do tema análise de custos, quatro empresas (67%) efetuam análise da 

rotação dos estoques para cada conta de estoque. 
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Conforme verificado na Tabela 6, as empresas 02, 03 e 08, correspondendo à metade 

das empresas pesquisadas, analisam as relações por centro de custos referente os custos fixos 

e variáveis ocorridos. 

Verifica-se a pouca preocupação com a analise diferencial dos custos, onde apenas as 

empresas 03 e 05 alegam que estão envolvidas nos estudos de propostas do tipo comprar ou 

fabricar e estas mesmas empresas indicam que a área de analise de custos participa dos 

estudos de analise de valor. 

Apenas uma empresa a de n° 04 demonstra o interesse e a análise do custeio do ciclo 

de vida de seus produtos, isto devido sua atividade, sendo a fabricação de produtos para som 

automotivos. 

 

4.6 Critérios utilizados para a estimativa de custos 

 

A Tabela 7 apresenta os dados tabulados da pesquisa no que diz respeito ao tema de 

estimativa de custos. 

 

Tabela 7 – Quanto à estimativa de custos 

 Nº de empresas 
Questões Existem Não Existem 
Separação das funções de estimativa de custos das outras 
funções da área de custos 

03 03 

Existência de fórmulas definidas para utilização da fixação do 
preço de venda 

05 01 

Registros históricos dos custos de todos os produtos 05 01 
Registros de erros passados 05 01 
Participação efetiva da área de estimativa de custos na fixação 
de preço de venda 

05 01 

Registros de desempenho, na comparação entre o custo real e o 
estimado 

05 01 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Três empresas (50%), conforme Tabela 7, responderam que mantém as funções de 

estimativa de custos separadas das demais funções da área de custos. 
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Verifica-se ainda na Tabela 7 de forma clara, a aplicação de fórmulas quando da 

utilização para fixação de preços; somente empresa 08 não tem definido claramente. 

Repetindo a mesma referência acima verificou-se a preocupação referente aos dados 

históricos dos custos de todos os produtos elaborados pela empresa; e somente a empresa 08 

indica que não possui esses registros históricos referente sua produção. 

O mesmo se aplicando no que se refere acima a empresa, onde a mesma empresa 

mantém dados históricos sobre seus custos, e essas mesmas tem a preocupação de não 

incorrer nos mesmos erros passados. 

A área de estimativa de custos exerce participação efetiva e influência na 

determinação e fixação de preços de cinco (83%) das seis empresas analisadas. 

Fechando a análise de custos demonstrada na Tabela 7, as empresas num total de cinco 

(83%) avalia o desempenho do custo real e do custo estimado, sendo as mesmas que utilizam 

o custo-padrão. 

 

4.7 Relatórios gerados pela área de custos 

 

È apresentado na Tabela 8 os dados coletados da pesquisa realizada, no que diz 

respeito aos relatórios gerados pela área de custos e seus usuários. 

 

Tabela 8 – Quanto aos relatórios de custos 
 Nº de empresas 
Questões Utilizam Não Utilizam 
Utilizados pelas áreas recebedoras como base para controle de 
custos 

06 00 

Dos relatórios no conceito de responsabilidade para reportas os 
resultados dos vários níveis da organização 

06 00 

Inclusão das necessidades dos recebedores quando da 
formatação dos relatórios 

06 00 

Os relatórios são utilizados para fins de controle e suportam as 
reuniões da alta gerência 

06 00 

As informações constantes nos relatórios são suportadas pelas 
informações contábeis 

06 00 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Fica evidenciado na Tabela 8, que todas as empresas (100%) geram seus relatórios, 

encaminham às áreas tidas como recebedoras, objetivando o controle de custos, verifica-se 

ainda o uso e o preparo dos relatórios com a preocupação de informar o resultado nos diversos 

níveis da organização. 

Todos os responsáveis pela área de custos das seis empresas (100%), afirmam que os 

relatórios quando elaborados, foram desenhados para incluir e atender as necessidades dos 

recebedores ou usuários destes relatórios sejam, eles nos diversos níveis da empresa, e ainda 

fica confirmado a veracidade e a credibilidade dos relatórios gerados pela área de custos. 

E por último, ainda na Tabela 8, todas as empresas no total de seis equivalentes a 

(100%) da análise da pesquisa, afirmam que a informação de estoques constantes nos 

relatórios é suportada pelas informações da contabilidade, refletindo os registros reais da área 

de materiais.  

Quando se cria uma empresa, junto com a mesma, assumimos muitas obrigações e 

responsabilidades, sejam elas, tributárias e até mesmo sociais, mas, a principal de todas seria a 

de produzir e vender gerando desta forma recursos, saldando assim seus compromissos. Desta 

forma, a produção e a venda são priorizadas, as funções para organizar, planejar, e controlar 

não tenham este mesmo privilégio. 

È um grande desafio administrar uma empresa. O desenvolvimento de gestores é 

decorrente de mudanças de atitudes pelo conseqüente aumento da cultura influenciada pelo 

acumulo de experiências e também para atendimento cada vez maior do mercado globalizado, 

independentemente é claro do porte da empresa. 

A evolução empresarial, com certeza passa por uma estrutura organizacional 

desenvolvida, com ferramentas de gestão adequadas, com a preocupação em atender a 

demanda, sem perder mercado para a concorrência. E a atenção em uma industria está voltada 

para sua produção, ou seja, os custos envolvidos no processo produtivo, buscando-se 



 78

produtividade com qualidade, através de planejamento e controle dos seus custos. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões da pesquisa e recomendações para futuros 

trabalhos sobre o tema. 

 

5.1 Conclusões 

 

O presente estudo, com base na revisão literária, mostra a necessidade das empresas 

em manterem uma contabilidade de custos, para fins de controle, gerenciamento, e que 

quando da emissão de relatórios por esse sistema de custos esteja embasado em dados reais e 

de confiabilidade para o usuário da informação. 

Evidenciou-se que dos profissionais da área contábil e custos, tem-se ainda a formação 

do técnico em contabilidade, sendo este, responsável somente pela parte contábil de duas 

indústrias; essas mesmas também, não possuindo a contabilidade de custos. 

As empresas pesquisadas têm como ramo de atividade o de metal-mecânico e não são 

concorrentes entre si, possuindo produção e produtos distintos. Somente seis empresas 

possuem um departamento de custos, e dessas seis, cinco realizam a integração contabilidade 

de custos com a contabilidade financeira. 

Das seis empresas pesquisadas, duas trabalham sob encomenda e as demais por 

processamento contínuo ou em série. 

Quanto à natureza jurídica dessas empresas há uma indústria de capital aberto, uma 

indústria de capital fechado, e as demais sendo constituídas por sociedades de 

responsabilidade limitada. 

Duas das seis empresas analisadas neste trabalho sobre avaliação dos sistemas de 

custos, publicam o balanço social, demonstrando a preocupação com a sociedade e também 
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acompanhando os temas atuais em destaques. 

a) Do total de indústrias pesquisadas apenas 6 utilizam a contabilidade de custos e 

outras 5 possuem a contabilidade financeira integrada com a contabilidade de custos. Como 

método de custeio foi apurada uma diversidade entre a utilização do custeio ABC, direto e 

real, além do custeio por absorção, imposto pela legislação federal. 

Conclui-se também que estas empresas que realizam a contabilidade de custos, 

aproveitam a gama de informações e utilizam algumas ferramentas de gestão de custos: 83% 

das empresas analisadas, utilizam a margem de contribuição, as mesmas 83% também 

utilizam a ferramenta gerencial de comprar ou fabricar. 

b) No que se refere ao desenho do sistema de custos, sendo essencial responsabilidade 

dos gestores da área de custos, existe para todas as empresas pesquisadas o desenvolvimento 

de um sistema adequado, atendendo às necessidades dos gestores da organização. 

Onde os procedimentos em relação à utilização dos sistemas são escritos, suas equipes 

têm declarado que, houve melhorias nos mesmos, em relação aos últimos anos. Existindo 

também uma preocupação com relação a treinamentos e reciclagens do pessoal envolvido na 

área de custos. 

c) Quanto à apuração de custos, constatou-se que à disponibilizarão e apuração dos 

resultados de custos, na maioria das empresas (67%) é mensal e apenas em (33%) das 

empresas analisadas é diariamente, sendo esta etapa de suma importância, onde os dados 

informados são verificados regularmente, para manter a credibilidade das informações 

geradas. 

Ficou evidente ainda a preocupação quanto ao controle da documentação emitida aos 

diversos interessados e usuários tendo também testes que suportam esses relatórios emitidos 

ou recebidos quanto a sua veracidade. 

A apuração dos custos é separada quanto à sua natureza em fixo e variável; apurou-se 
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que a metade (50%) das empresas pesquisadas utiliza para apuração de custos o sistema de 

custo-padrão. 

d) É realizada análise de custos por produto, sendo utilizado por três (50%) o custo-

padrão; (67%), quatro das empresas pesquisadas analisam a rotação de seus estoques e apenas 

uma empresa realiza a analise do ciclo de vida do produto. 

Metade das empresas pesquisadas, afirmam que possuem relatórios específicos 

contendo análise dos custos da qualidade.  

e) Quanto à estimativa e custos metade das empresas pesquisadas faz uso, separando 

os custos fixos e variáveis; mantendo formulas para definições de preços de vendas; ainda 

conclui-se que (83%) das empresas pesquisadas possuem em seus arquivos histórico de custos 

dos seus produtos elaborados. 

Do total das empresas analisadas, 5 delas, afirmam possuírem registros históricos de 

erros, e também registros do desempenho, na comparação do custo real e o estimado. 

f) Um sistema de gerenciamento de custos estará completo quando do suporte da 

emissão e geração de relatórios adequados para divulgação do desempenho da atividade 

fabril. 

Quando do estabelecimento de um sistema de análise e controle de custos, torna-se 

indispensável à adoção de rotinas de geração de informações dos resultados apurados. 

 A estrutura básica dos relatórios referentes aos dados apurados através do sistema de 

custos é a seguinte: introdução; dados financeiros e indicadores não financeiros e comentários 

e ou recomendações. 

Nas empresas pesquisadas, verifica-se, quanto a elaboração dos relatórios a 

necessidade dos receptores ou gestores no processo de gerenciamento da empresa e sua 

satisfação com os mesmos relatórios geradores. 

Verificou-se quando da análise das respostas das empresas pesquisadas, a preocupação 
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e anseio de atender as necessidades das informações aos diversos setores no que diz respeito 

ao controle, apuração e gestão de custos. 

g) Fica demonstrada, a pouca importância dada, ao tema redução de custos, sendo que, 

apenas três (50%) das empresas analisadas, possuem programas para redução de custos. 

 

5.2 Recomendações 

 

Considerando-se as limitações do presente estudo, recomenda-se para futuras 

pesquisas sobre o tema: 

a) que a pesquisa seja reaplicada em outra população para comparar os resultados 

com os achados desta pesquisa. 

b) que seja utilizado outra metodologia da pesquisa para aprofundar o levantamento 

realizado. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1.1 NOME: __________________________________________________________ 
1.2 Escolaridade: 
Graduação: __________________________________________________________ 
Pós-Graduação: ______________________________________________________ 
Outros:______________________________________________________________ 
1.3 Cargo: ___________________________________________________________ 
1.4 Função: _________________________________________________________ 
1.5 Departamento: ____________________________________________________ 
1.6 Tempo de Empresa: ________________________________________________ 
1.7 Tempo no cargo/Função: ____________________________________________ 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
2.1 Nome Comercial: __________________________________________________ 
2.2 Ramo de atividade: ____________________________________ CNAE ______ 
2.3 Natureza Jurídica: (   ) S.A   (     ) Capital Aberto  (   ) Capital Fechado 
                                    (   ) Limitada; 
                                    (   ) Outra:_________________________________ 
2.4 Existe departamento de custos na sua empresa ? _______ (sim/não). Caso 
negativo: que área é responsável por custos: _______________________________ 
2.5 Forma de tributação da empresa à nível Federal: 
      (    ) Lucro Real Anual 
      (    ) Lucro Real Trimestral 
      (    ) Lucro Presumido 
      (    ) Simples 
      (    ) Lucro Arbitrado 
2.6 Forma de tributação da empresa à nível Estadual: 
      (    ) Normal 
      (    ) Simples 
2.7 Quanto à Contabilidade: 
      (    ) Própria/interna 
      (    ) Terceirizada 
2.8 Disponibilização em dias do balanço/balancete contábil para a diretoria: _______ 
2.9 Sistema de Acumulação de Custos: 
      (    ) Processo por encomenda 
      (    ) Processo contínuo ou em série. 
      (    ) ________________________. 
2.10 Demonstrações contábeis elaboradas: 
      (   ) Balanço Patrimonial; 
      (   ) Demonstração de Resultado do Exercício; 
      (   ) Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados; 
      (   ) Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido; 
      (   ) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 
      (   ) Demonstração de Fluxo de Caixa; 
      (   ) Demonstração do Valor Agregado (DVA); 
      (   ) Balanço Social; 
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      (   ) outros: _______________________________________________________ 
 
3  CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 
SISTEMAS DE ACUMULAÇÃO E CUSTEIO 
 
3.1 A empresa mantém Contabilidade de Custos? 

(   ) sim 
(   ) não.  

3.2 A contabilidade de custos é integrada com a contabilidade financeira? 
(   ) sim 
(   ) não. 

3.3 Qual método de custeio utilizado? 
(    ) Custeio Variável/Direto 
(    ) Custeio por Absorção 
(    ) Custeio integral 
(    ) Custeio ABC 
(    ) Outros: ____________________________________________________ 

3.4 Qual forma ou sistema de custeio utilizado? 
(    ) Custo Real 
(    ) Custo estimado ou orçado 
(    ) Custo-padrão 

3.5 A empresa analisa a Rentabilidade? 
(    ) Por produtos 
(    ) Por áreas 
(    ) Por clientes 

3.6 A empresa utiliza a margem de contribuição como modelo de decisão? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.7 Que modelo que a empresa utiliza para obtenção de preços de venda? 
(    ) Modelo de indução pelo valor percebido 
(    ) Modelo de formação pelo custo unitário 
(    ) Modelo de aceitação pelo valor de mercado. 
(    ) Outro. Qual? _______________________________________________ 

3.8 A contabilidade de custos é utilizada na empresa, com que finalidade? 
(  ) prover a contabilidade geral de informações úteis para a elaboração das 
demonstrações contábeis; 
(   ) auxiliar os gestores no controle dos gastos internos; 
(   ) propiciar informações para a tomada de decisões quanto a preços, cortes 
de produtos, etc. 
(   ) outros: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

3.9 A empresa mantém programa de redução de custos? 
(    ) Sim. Responda a questão  3.10 
(    ) Não. Passe para a questão numero 3.11 

3.10 Para esse programa de redução de custos, qual é a área coordenadora?  
________________________________________________________ 
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QUANTO AO DESENHO DO SISTEMA 
 
3.11 Há um sistema de custos especifico para a empresa? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.12 Houve melhoria no sistema durante os últimos anos? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.13 Existem procedimentos escritos sobre o sistema de custos? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.14 São realizados reuniões, com funcionários em posição similar em outras 
empresas ou fábricas, para a comparação dos métodos de custos utilizados? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.15 O pessoal do setor tem participado de seminários sobre custos, com o objetivo 
de aprimorar seu conhecimento? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.16 São efetuadas reuniões freqüentes com os funcionários, com o objetivo de 
obter idéias de melhorias do sistema existente? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.17 A busca de constantes melhorias tem sido um dos objetivos principais de toda a 
equipe? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

 
 

QUANTO A APURAÇÃO DOS CUSTOS 
 

3.18 Com que freqüência as informações são disponibilizadas? 
(     ) diariamente; 
(     ) Semanalmente; 
(     ) quinzenalmente 
(     ) mensalmente. 
(     ) outro:____________________________________ 

3.19 O sistema está integrado para gerar automaticamente as informações para o 
sistema de custos? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.20 Existe controle da documentação emitida pelos vários setores, suportando as 
movimentações do sistema de custos (material refugado, transferência entre fábricas 
ou áreas etc.?  

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.21 Existe algum tipo de teste dos dados incluídos nos documentos que suportam o 
sistema de custos? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 
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3.22 Quando do final do mês os estoques são reconciliados com os registros de 
controle de material e avaliados pelo custo de aquisição? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.23 Os produtos em fabricação e acabados são avaliados pelo custo de produção? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.24 Os custos, por setor, são separados entre fixos e variáveis? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.25 As regras fiscais de custeio por absorção são seguidas adequadamente? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.26 Se utilizado o sistema de custo-padrão (Standard), são efetuados os devidos 
ajustes, com o objetivo de atender à legislação fiscal brasileira? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

 
 

QUANTO À ANÁLISE DOS CUSTOS 
 

3.27 A análise dos custos, é efetuada desdobrando-se os custos fixos e variáveis 
objetivando a determinação dos produtos não lucrativos ou de baixa margem de 
lucro? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.28 Se utilizado o custo-padrão, quando das variações de material direto, mão-de-
obra direta e os custos indiretos de fabricação são apurados separadamente para 
fins de analise? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.29 Os custos indiretos de fabricação são apurados por centro de custos e por linha 
produto? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.30 Se utilizado o sistema de custo-padrão as variações são analisadas? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.31 São efetuadas as análises da rotação do estoque, separadamente, para cada 
conta de estoque? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.32 Foram determinadas relações entre custos fixos e variáveis por centro de 
custos? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.33 A área de análise de custo está envolvida nas atividades de redução de 
custos? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 
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3.34 A área de análise de custos esta envolvida no estudo das propostas de 
comprar no país, importar/fabricar? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.35 A área de análise de custos participa dos estudos de análise de valor? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.36 São elaboradas análises do custeio do ciclo de vida do produto? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.37 Existem relatórios específicos, que contenham a análise do custo da 
qualidade? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 
 
 

QUANTO A ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

3.38 As funções de estimativa de custos são separadas das outras funções da área 
de custos? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.39 Há fórmulas, claramente definidas, para a utilização quando da fixação de 
preços? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.40 Existem registros históricos dos custos de todos os produtos? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.41 Há registros de erros passados, com o objetivo de evitar a sua repetição no 
futuro? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.42 A área de estimativa de custos exerce participação efetiva na fixação dos 
preços? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.43 Existem registros dos desempenhos, na comparação entre o custo atual/real  e 
as estimativas?  

(    ) Sim 
(    ) Não. 
 
 

QUANTO AOS RELATÓRIOS DE CUSTOS 
 
3.44 Os relatórios são utilizados pelas áreas recebedoras como base para controle 
dos custos? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.45 Os relatórios são preparados no conceito de responsabilidade para reportar o 
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resultado dos vários níveis da organização? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.46 Os relatórios publicados são considerados realistas e merecem crédito? 
(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.47 Os relatórios foram desenhados para incluir o que os recebedores desejam e 
necessitam, e não somente o que a área de custos pensa ser o necessário? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.48 Os relatórios podem ser usados para fins de controle de custos e também para 
suportar as reuniões da alta gerência? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 

3.49 As informações de estoques constantes nos relatórios são suportadas pelas 
informações da contabilidade e refletem as condições demonstradas nos registros 
da ara de administração de materiais? 

(    ) Sim 
(    ) Não. 
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