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Olá, seja bem-vindo! Neste livro você será convidado a conhecer a 
Contabilidade de Custos e Industrial. Visando facilitar a compreensão 
deste material, os assuntos são apresentados de forma progressiva, 
obedecendo a uma lógica que a própria disciplina exige. Deste modo, 
o aluno vai conhecendo desde o conhecimento mais simples até o 
conhecimento que exija mais esforços em termos de compreensão e 
raciocínio, envolvendo assuntos de contabilidade de custos e industrial, 
e outros afins.

Os autores deste livro são profissionais de Ciências Contábeis, 
tanto na área acadêmica quanto em atividades específicas, tais como: 
consultoria, controladoria e gestão de empresas. O professor Antônio 
Ricardo Catânio, mestre em Ciências Contábeis (UEM), especialista em 
Controladoria e Finanças (PUC - campus Londrina) e com formação 
superior em Ciências Contábeis (UEL), é consultor de empresas nas 
áreas de controladoria e gestão de processos. O professor Agnaldo 
Pereira, especialista em Perícia e Auditoria (UEL) e bacharel em Ciências 
Contábeis (UEL), é gestor de um escritório contábil que abrange 
diversos tipos de empresas de variados ramos da economia, sobretudo 
as indústrias, e ainda é consultor financeiro de micro e pequenas 
empresas.

O conteúdo programático atende às exigências de currículo dos 
cursos superiores em Ciências Sociais Aplicadas e em outras áreas, 
nos quais são exigidos conhecimentos de custos, como nos cursos 
superiores em Contabilidade, Administração, Economia, Processos 
Gerenciais, Gestão Financeira etc.

Este livro compreende, além de um manual acadêmico, um guia 
de orientação para gestores de empresas industriais interessados na 
informação do custo do seu produto. Neste sentido, esta obra possui 
quatro unidades que apresentam noções de custos e temas mais 
avançados.

A Unidade 1 introduz a Contabilidade de Custos e Industrial com 
a apresentação do contexto desta área do conhecimento e, em 
seguida, caminha para a taxonomia dos custos, isto é, demonstra as 
classificações dos custos e encerra a unidade apresentando ao leitor 
o plano de contas. Na Unidade 2, são apresentados os métodos de 

Apresentação



custeio tradicionais, a contextualização para cada ferramenta e, em 
seguida, são expostos termos e conceitos que caracterizam cada 
abordagem. 

A Unidade 3 exibe as abordagens de Gestão de Custos. Em outras 
palavras, esta unidade expõe conceitos relacionados a cada método 
proposto e explica como encontrar e produzir informações de custos 
que contribuam para o processo de tomada de decisões, bem como 
para o processo de gestão empresarial. Por fim, a Unidade 4 trata 
da Gestão Estratégica de Custos, ou seja, apresenta abordagens de 
custeio, que vão além de informações de custos, e contribuem para 
o alinhamento da estrutura de custos de uma empresa com a sua 
estratégia e, ainda, para a otimização de desempenho da organização.

Enfim, meu caro leitor, você passa a ter em mãos outro instrumento 
de pesquisa, útil durante sua carreira acadêmica e profissional, que foi 
elaborado cuidadosamente visando elevar a sua compreensão em 
custos e assuntos correlatos.



Classificação e nomenclatura 
de custos

A primeira unidade deste livro busca situar o leitor no contexto 
industrial e evidenciar a importância da informação de custo para 
o processo de gestão empresarial. Ao longo desta unidade, serão 
apresentados assuntos, discutidos em quatro seções, que auxiliarão 
o leitor a construir seu conhecimento sobre Contabilidade de Custos.

Objetivos de aprendizagem

A primeira seção desta unidade destina-se a evidenciar uma discussão 

introdutória e contextual sobre a Contabilidade de Custos e Industrial, revelando 

a necessidade de abordagens organizacionais para a gestão dos custos e 

esclarecendo sobre a importância de compreender os objetivos e a utilidade da 

informação de custos durante as escolhas estratégicas dos gestores das empresas.

Seção 1 | Introdução à Contabilidade de Custos e Industrial

Esta seção apresenta ao leitor os princípios contábeis aplicados à Contabilidade 

de Custos e Industrial. Os princípios apresentados levam o leitor a compreender 

que o cuidado com as informações contábeis e suas características é fundamental 

para a Contabilidade de Custos.

Seção 2 | Princípios aplicados em Contabilidade de Custos e Industrial

A Seção 3 busca avançar os conhecimentos adquiridos na primeira seção 

expondo ao leitor a taxonomia de custos. Nesta seção, é explicada ao leitor a 

importância de se identificar e separar os tipos de gastos. Além disso, a seção 

vislumbra ao leitor diversas terminologias, bem como revela as classificações, 

conceitos e definições que são comumente utilizadas no contexto da Contabilidade 

de Custos e Industrial. 

Seção 3 | Taxonomia de custos e despesas

Antônio Ricardo Catânio
Agnaldo Pereira

Unidade 1



A última seção explica a importância do Plano de Contas para a Contabilidade de 

Custos e Industrial, cuja base é fundamental para o controle e a gestão empresarial. 

Dois modelos de Plano de Contas são apresentados para a visualização do leitor. 

Seção 4 | Plano de contas



Com o advento do desenvolvimento econômico e tecnológico, 
especialmente, na época da Revolução Industrial, as empresas industriais 
tiveram novas necessidades informacionais. A contabilidade precisou 
atender a essas necessidades, criando mudanças quanto ao tratamento 
das informações de custos. Com a intensificação da concorrência, 
indústrias passam a buscar por alternativas que lhe garantissem um 
fluxo de informação superior em relação aos seus concorrentes. Neste 
momento, destacaram-se os métodos de custeio e os sistemas de 
indicadores contábeis para a gestão da informação de custos.

Entre as décadas de 1970 e 1980, a gestão da informação de custos 
manteve-se semelhante aos métodos utilizados no início do século XX, 
isto é, as abordagens tradicionais de custeio utilizadas neste período 
permaneceram inalteradas ou não apresentaram evoluções no mesmo 
ritmo de evolução dos aspectos tecnológicos e econômico. Apesar 
disso, ainda existia muita distorção nas informações contábeis que eram 
utilizadas. Como resolver essas distorções? A contabilidade representava 
as informações de maneira fiel?

Em meados da década de 1980, as abordagens da Contabilidade 
Gerencial mantiveram-se semelhantes às utilizadas no início do século 
XX e foram criticadas devido ao descompasso evolutivo dos produtos e 
tecnologias de manufatura e por apresentarem informações distorcidas 
e insuficientes para o processo de gestão organizacional.

Após isso, com o mundo mais competitivo, novas mudanças 
ocorreram nos sistemas de gestão de custos para que os objetivos de 
controle, de apoio à tomada de decisão e de apuração precisa dos 
resultados fossem atendidos. Quais mudanças poderiam acontecer?

A Contabilidade Moderna criou sistemas de gerenciamento de custos 
que geram informações acuradas. Dessa maneira, a Contabilidade de 
Custos e Industrial tornou-se base para auxiliar outras contabilidades 
como a Contabilidade Gerencial.

Nas próximas páginas, o leitor encontrará as seguintes seções: a) 
introdução à Contabilidade de Custos e Industrial que apresentará o 
contexto histórico, os objetivos e a utilidade da Contabilidade de Custos; 
b) princípios aplicados em Contabilidade de Custos, a qual fornecerá 
uma visão ampla sobre os princípios contábeis aplicados à Contabilidade 
de Custos e Industrial; c) taxonomia de custos e despesas, a qual os 
conceitos de gastos, terminologias e classificações; d) Plano de Contas, 
cujo propósito é explicar a importância do Plano dentro das indústrias. 

Introdução à unidade
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Introdução à Contabilidade de Custos e Industrial 
Introdução à seção

 Ao ler o título da presente seção, você como leitor pode se 
questionar: o que representa a Contabilidade de Custos e Industrial? 
Qual o propósito dela? Qual a utilidade deste enfoque? Estas dúvidas 
serão sanadas por meio de um traçado histórico, da explicação dos 
objetivos, os quais permeiam esta contabilidade, e da visão de seus 
aspectos essenciais. Esta seção destina-se a abordar essas questões, 
bem como a fornecer uma visão ampla sobre suas respostas.

1.1 Contextualização da Contabilidade de Custos e Industrial

A Contabilidade de Custos e Industrial teve origem com o 
surgimento do sistema produtivo, ocorrido no término do século XVIII 
na Inglaterra, isto é, na Revolução Industrial. Até esta época, prevalecia 
a Contabilidade Comercial, desenvolvida durante a era mercantilista, a 
qual atendia às necessidades das empresas comerciais.

Com a Revolução Industrial, as empresas passaram a ter novas 
necessidades informacionais. Segundo Martins (2010), a mudança 
no sistema produtivo levou a criação de empresas carentes de 
informações contábeis mais aprimoradas que as informações 
geradas pelas empresas comerciais da era mercantilista. Isso ocorreu 
porque a industrialização permitiu às organizações a possibilidade de 
transformar recursos primários ou insumos. Desse modo, criou-se 
também o ensejo por indicadores, úteis para a estipulação de preços, 
após a realização das atividades internas organizacionais. Com isso, o 
sistema concebido visava à avaliação dos custos de transformação de 
processos empregados, bem como da mão de obra contratada. Isso 
tinha por objetivo propiciar uma direção, orientação ou referência para 
a medição da eficiência do processo produtivo.

Antes, as empresas dependiam das atividades comerciais. Seus 
conhecimentos contábeis eram simples e fáceis. Por exemplo: o valor 
de compra dos recursos era simples de ser consultado por meio de 
documentos de registros de aquisição, assim como o levantamento 
de demonstrativos e a apuração de resultados, que não eram 

Seção 1
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complicados. Entretanto, com a industrialização, isso se tornou mais 
complexo, inclusive aumentando as atribuições do contador, pois 
ele não dispunha mais de informações tão acessíveis. Na indústria, 
os contadores tentaram se adaptar realizando mudanças. O valor de 
compra passou a ser substituído por uma série de valores, compostos 
pelos fatores de produção e dos recursos utilizados nas atividades e 
processos.

Em meio a esta mudança, iniciou-se uma adaptação dos critérios 
utilizados nas empresas comerciais para as empresas industriais 
e também modificações nos sistemas de contabilidade foram 
necessárias de modo que atendessem às necessidades informacionais. 
De acordo com Ferreira (2007), introduziram-se, então, os indicadores 
de desempenhos, a conceituação de margem operacional (diferença 
entre receita e custos das atividades industriais) para mensurar a 
rentabilidade do negócio, giros do estoque, entre outras técnicas.

Considera-se que as técnicas de Contabilidade de Custos e 
Industriais, as quais foram desenvolvidas, representavam as práticas 
usuais ou costumes das empresas. Elas foram aperfeiçoadas ao 
longo do tempo e implantadas como técnicas, “padrões” dentro das 
organizações.

Por volta do século XIX, aspectos conceituais e novas técnicas 
foram desenvolvidos. Dentre elas, foram elaboradas as mecânicas de 
inserção e harmonização da Contabilidade de Custos e Industrial à 
Contabilidade Geral, o detalhamento das movimentações de estoques 
e registros dos recursos primários, o registro e a estipulação dos custos 
relativos à mão de obra, bem como o envolvimento de elementos 
inerentes à produção. Nesta época, surgiram os primeiros fragmentos 
conceituais acerca dos custos fixos e custos variáveis e, também, do 
custo-padrão.

Pouco tempo depois, no início do século XX, a estrutura da 
Contabilidade de Custos e Industrial foi complementada com a 
melhoria das técnicas de fluxo de custos e com a aplicação das taxas 
de alocações de custos. Nesta época, o método de custo por absorção 
já estava sendo utilizado amplamente pelas grandes organizações no 
mundo, ao mesmo tempo em que o método de custeio pleno era 
desenvolvido na Alemanha com o propósito de ser aplicado para a 
determinação de preços de venda para os produtos.

Todos os indicadores contábeis empresariais visavam avaliar a 
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eficiência interna da empresa. Com o passar do tempo, as práticas 
empresariais desenvolvidas possuíam o intento de atender às 
necessidades informacionais das empresas industriais, permitindo 
o controle dos gerentes sobre as atividades e processos, gerados 
pelas empresas, as quais cresciam, tornando-se mais complexas e 
diversificadas. O ritmo de desenvolvimento das inovações industriais 
era muito acelerado ao ponto dos sistemas e das técnicas de 
Contabilidade de Custos não acompanharem a celeridade. Isso gerou 
alguns problemas informacionais quanto à geração de informação 
contábeis, como: a) distorção dos valores de custos dos produtos; b) 
informações excessivas e não tempestivas, geradas para o controle de 
processos; e c) informações de desempenhos de curto prazo que não 
representam a realidade patrimonial e econômica da empresa e seus 
processos de produção.

Com a evolução do Mercado de Capitais na Europa e nos Estados 
Unidos, milhares de pessoas tornaram-se acionistas e investidores 
de grandes empresas, gerando uma pressão sobre as empresas de 
sociedades anônimas para a divulgação de informações financeiras. 
O interesse do público externo era voltado agora às análises dos 
demonstrativos contábeis, envolvendo análises de balanços, avaliações 
de custos de estoques e de resultados. 

Neste momento, a contabilidade, a qual era voltada para a 
produção e informações relativas à eficiência interna, obrigava-se a 
gerar informações financeiras. Ao mesmo tempo, o marcante evento 
da crise de 1929 provocou uma padronização das metodologias de 
contabilidade, cujo foco era informar investidores.

Como preocupação e prioridade dos profissionais contábeis, 

Para saber mais

Por causa da evolução de Mercado de Capitais, do interesse das 
pessoas sobre as informações contábeis, econômicas e financeiras, da 
complexidade dos sistemas bancários da época e do distanciamento 
entre proprietários e administradores, surgiu a Auditoria Independente 
(ou Externa). A auditoria contribuiu para a manutenção dos princípios 
fundamentais da Contabilidade de Custos e Industrial até aos dias de 
hoje.
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auditores e fiscais, a Contabilidade de Custos e Industrial logo se 
configurou em meio à resolução de problemas de mensuração 
monetária de valores de estoques e de resultados, sem torná-la um 
instrumento administrativo. Por essa razão, a Contabilidade de Custos 
e industrial teve uma evolução ativa por um longo período.

Conforme Ferreira (2007), os custos calculados pelos contadores 
absorviam todos os recursos utilizados pela empresa em um 
determinado período, ainda de maneira arbitrária, pela relação entre 
as vendas efetuadas e os valores remanescentes no estoque, sem 
que houvesse uma distinção sobre as frações referentes à mão de 
obra, matéria-prima, material secundários, entre outros gastos. Por 
causa disso, os custos eram calculados de maneira simples, cujas 
informações geradas não eram úteis para fornecer confiabilidade aos 
administradores. Esse tipo de contabilidade durou até meados dos anos 
de 1980, quando voltou a se discutir a necessidade da Contabilidade 
Gerencial para o fornecimento de informações confiáveis, úteis para a 
tomada de decisão.

Embora a Contabilidade de Custos e Industrial tenha sido deixada 
de lado no meio profissional por cerca de 70 anos, ela, no entanto, 
não foi esquecida pelos acadêmicos. Entre as décadas de 1920 e 
1940, surgiram discussões, restritas aos acadêmicos, sobre o custeio 
variável. Depois, entre 1940 e 1980, não houve inovações significativas 
em relação à Contabilidade de Custos e Industrial. Apesar de muitos 
problemas relativos à tecnologia de informação terem sido resolvidos, 
as empresas ainda não usavam a contabilidade para o fornecimento de 
informações de medição de desempenho interno. Elas apenas tinham 
informatizado e automatizado alguns processos. 

A partir de 1980, o método de custeio comumente utilizado pelas 
organizações era o método do custeio por absorção, e o critério 
habitualmente empregado para realizar a distribuição dos custos 
indiretos dos departamentos aos produtos era a mão de obra direta. Em 
função disso, um esforço muito grande para reduzir os custos de mão 
de obra direta era aplicado pelos gerentes na época. Isso ocasionava 
uma distorção no resultado dos cálculos de custos dos produtos 
produzidos, visto que outros gastos gerais ficavam em segundo plano. 
Assim, o método propiciava uma imprecisão, a qual levava gerentes a 
tomarem decisões equivocadas, que prejudicavam as empresas, em 
vez de trazer benefícios.
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Por causa da imprecisão da informação gerada pelos métodos 
utilizados, as empresas de grande porte ficaram vulneráveis em 
um ambiente competitivo, fornecendo espaço de atuação para 
as pequenas e médias empresas, as quais tinham muito controle 
sobre suas poucas atividades e pouca dependência dos sistemas de 
informações complexos, ao contrário das organizações maiores.

Desse modo, o mundo tornou-se competitivo, provocando 
profundas mudanças nos sistemas de gestão de custos. Neste novo 
ambiente, os atuais sistemas tradicionais de custeio já não estavam 
atendendo às necessidades informacionais da época por não se 
adequarem à realidade empresarial. Todavia, o desejo das empresas 
por métodos de custeios cada vez mais precisos para fins de cálculo 
dos custos dos produtos, para o controle efetivo dos custos e para a 
precisa medição do desempenho operacional estava cada vez maior.

A obsolescência dos sistemas de mensuração de custos, resultantes 
das condições de mercado, forçou as empresas a modificar suas 
estruturas de custos. Os métodos desenvolvidos continuam a 
acompanhar as necessidades organizacionais de controle dos gastos 
gerais e dos custos indiretos até hoje.

Com a evolução da tecnologia de informação, a qual possibilitou 
o processamento de informações, a atual Contabilidade de Custos 
e Industrial é voltada para três objetivos relevantes: a) auxiliar na 
determinação dos resultados operacionais; b) auxiliar no controle; e 
c) apoiar às tomadas de decisões. 

No que tange ao controle, o propósito maior é o fornecimento 
de dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos, entre 
outras formas de previsão, bem como acompanhamento dos fatores 
ocorridos para uma comparação posterior. Por sua vez, o aspecto 
de tomadas de decisões é relevante por consistir no suprimento de 

Questão para reflexão

Pelo o conteúdo exposto até aqui, você, caro leitor, conseguiria 
imaginar a razão da Contabilidade de Custos e Industrial ser tão 
importante no processo de determinação dos resultados operacionais 
de uma empresa?
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informações de curto e longo prazo sobre medidas de desempenho, 
inserção ou remoção de produtos no mercado, gerenciamento 
estratégico de preços, avaliação sobre compra ou produção etc.

Em suma, a Contabilidade de Custos e Industrial serviu nas últimas 
décadas para auxiliar na avaliação monetária dos estoques e nos 
resultados globais, tendo em vista o controle e as decisões gerenciais.

Entender “custos” é vital para saber se um preço estipulado a um 
produto ou serviço é rentável ou não, gerenciando os custos por meio 
de reduções, quando necessário. Do mesmo modo, é fundamental ter 
a habilidade de administração de restrições de recursos, em casos de 
empresas enxutas, para evitar criar ineficiências na Contabilidade de 
Custos no que tange à avaliação de resultados (QUEIROZ; RENTES, 
2010).

Por isso, a contabilidade contemporânea criou sistemas de 
gerenciamento de custos que possibilitam uma informação mais 
acurada, um exemplo deste enfoque é o custeio Activity Based Costing 
(comumente chamado de custeio ABC). Tudo isso não esgota a 
Contabilidade Gerencial, porém a Contabilidade de Custos e Industrial 
serve de base para ela.

Devido ao crescimento das organizações e à ampliação do ambiente 
competitivo mundial, a Contabilidade de Custos e Industrial passou a 
ser vista com uma maneira de auxiliar a Contabilidade Gerencial, uma 
visão relativamente recente. 

1.2 Os objetivos da Contabilidade de Custos e Industrial

Além dos objetivos anteriormente mencionados, a Contabilidade 
de Custos e Industrial, segundo Megliorini (2007), também subsidia 
informações para:

a)  Determinar os custos dos insumos aplicados no processo 
produtivo.

b)  Determinar os custos dos diversos departamentos ou setores 
que compõem a empresa.

c)  Avaliar as políticas de redução de custos dos insumos aplicados 
no processo produtivo ou dos diversos departamentos ou 
setores que compõem a empresa.

d) Auxiliar no controle das operações e das atividades.

e)  Apoiar a administração, auxiliando-a no processo de tomada 
de decisões, bem como na resolução de problemas.
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f) Criar políticas de redução de desperdícios de recursos.

g)  Auxiliar na solução de problemas relacionados à formação de 
preço de venda.

h)  Demonstrar a contribuição de cada produto ou linha de 
produtos em termos de lucratividade da empresa.

i)  Analisar ao nível mínimo as atividades requeridas para a 
viabilidade do negócio.

j) Permitir o gerenciamento dos custos.

k) Resolver problemas pontuais na fábrica.

1.3 Utilidade das informações geradas pela Contabilidade de 
Custos e Industrial

A Contabilidade de Custos e Industrial, segundo Martins e Rocha 
(2010), vem crescendo ao longo dos anos e aumentando sua relevância 
em função de diversos fatores, tais como: a) globalização econômica; 
b) acirramento competitivo; c) avanços da tecnologia de informação; d) 
estabilidade econômica e queda da inflação; e) abertura de mercados 
entre países e blocos econômicos; e f) aumento da distância entre 
administradores e proprietários.

Diante desses fatores, a Contabilidade de Custos e Industrial fornece 
as bases para o processo de mensuração de custos de insumos 
(recursos humanos, tecnológicos e primários), bem como dos bens e 
serviços gerados para: a) valorizar os estoques do balanço patrimonial; 
b) apurar os custos de bens vendidos e de serviços prestados, para 
a Demonstração de Resultados; c) apurar os valores de custos de 
danos materiais e os valores de lucros, como consequências de 
sinistros. Ela também fornece bases para o processo de mensuração 
de diversos departamentos ou setores de uma empresa, ou mesmo, de 
múltiplas empresas, possibilitando a tomada de decisão sob diferentes 
perspectivas, eventos e fatos. 

As informações de custos podem subsidiar informações para 
o planejamento estratégico e operacional, o controle gerencial, 
as elaborações orçamentárias, a gestão de produtos, a gestão de 
produção, a gestão de pessoas, a gestão de preços, as terceirizações de 
atividades, as decisões de compra ou produção, a gestão de processo, 
a importação ou aquisição no mercado interno, a troca de recursos 
de estruturas, a abertura ou encerramento de filiais e departamentos, 
a automatização dos processos e atividades operacionais, a gestão da 
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capacidade, a avaliação da viabilidade econômica, entre muitas outras 
coisas.

1.4 Finalizando a seção

Vimos até aqui como a Contabilidade de Custos e Industrial foi se 
desenvolvendo ao longo do tempo e como ela era utilizada. Vimos 
também os seus intentos e a importância deles para o controle e a 
tomada de decisões, bem como o seu fornecimento de bases para 
muitas atividades e processos. Para finalizar a seção, apresentamos as 
atividades de aprendizagem que visam proporcionar mais reflexões ao 
leitor. 

1. Dado o contexto histórico sobre a Contabilidade de Custos e Industrial 
e considerando o processo de evolução do sistema produtivo ao longo dos 
anos, questiona-se: qual das técnicas abaixo, pelo qual se pode deduzir, não 
foi abordada ou desenvolvida até a década de 1990?
a) O custo-padrão.
b) Os métodos de custeio por absorção e custeio variável. 
c) O Custeio Baseado em Atividades e Tempo (TDABC).
d) Os sistemas de medição de desempenho.

2. Por muito tempo, a Contabilidade de Custos e Industrial ficou enraizada 
no objetivo de servir de auxílio na avaliação monetária dos estoques 
e nos resultados globais de empresas comerciais. Em decorrência da 
industrialização, a atividade do profissional contábil ficou mais complexa. 
Quais foram as dificuldades encontradas pelo contador e quais medidas 
foram tomadas para minimizá-las?

Atividades de aprendizagem
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Princípios aplicados em Contabilidade de Custos e 
Industrial
Introdução à seção

A seção anterior permitiu compreender o contexto histórico e a 
importância da Contabilidade de Custos e Industrial. Nesta seção, 
verificaremos com mais detalhes alguns princípios contábeis que são 
aplicáveis à Contabilidade de Custos e Industrial.

2.1 Realização da receita

Este princípio respalda o reconhecimento contábil das receitas 
de vendas. Este mesmo princípio também retrata, de outra maneira, 
que o resultado do período pode ser reconhecido apenas quando da 
realização da receita (MARTINS, 2010). Em outras palavras, as empresas 
podem reconhecer o resultado obtido em sua atividade operacional, 
no momento em que há uma transferência de recurso produzido ou 
serviço prestado ao cliente adquirente. Dessa maneira, a Contabilidade 
de Custos e Industrial não pode realizar a apuração do resultado antes 
deste momento de reconhecimento, desde que aplicada ao contexto 
da Contabilidade Financeira. 

Tal princípio auxilia na diferenciação entre os conceitos de lucros 
econômicos e contábeis. Em uma visão econômica, o resultado 
operacional positivo, isto é, o lucro da empresa, surge durante a 
elaboração do produto, uma vez que há agregação de valores, mesmo 
que de modo em potencial. Do ponto de vista contábil, enquanto a 
receita não for reconhecida, os valores relativos aos gastos de produção 
do período vão se acumulando dentro dos estoques. Nesse sentido, o 
resultado operacional da empresa apenas será reconhecido no futuro, 
quando houver a realização da receita.

Segundo Santos (2017), reconhece-se a receita de vendas apenas 
quando a empresa efetua a entrega de produtos, mercados e serviços 
aos seus clientes.

Existem exceções em relação a este princípio. Em casos de 
construção, produção sob encomenda, produção de bens ou serviços 
ou outras atividades que requerem um longo prazo para ser executado, 

Seção 2
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haverá um reconhecimento gradativo ou em um momento antes 
da entrega para o cliente. Em situações assim, o custo também é 
reconhecido de maneira gradativa, antes da entrega para terceiros.

2.2 Competência de exercícios e confrontação entre receitas e 
despesas

Este princípio retrata o momento do reconhecimento das contas 
contábeis dentro um mesmo período. Após o reconhecimento das 
receitas, é necessário, pela competência, reconhecer no período 
as contas que possuem natureza de despesa, ou seja, depois de 
reconhecida a receita, realiza-se a dedução de todos os valores 
representativos dos esforços da empresa.

Conforme retratado por Santos (2017), o reconhecimento de 
receita de vendas e dos custos operacionais devem corresponder a um 
mesmo período de tempo. O período pode ser semanal, quinzenal, 
mensal, trimestral etc. (SANTOS, 2017). Por este princípio, pode-se 
afirmar que o lucro é o resultado do confronto da receita obtida no 
período com os custos do mesmo período. Veja o exemplo a seguir.

Receita do período...................................................................... R$ 2000,00

( - ) Custos do período............................................................... R$ 1500,00

Resultado operacional (lucro ou prejuízo do período)........ R$ 500,00

No exemplo, a empresa efetuou uma venda de dois mil reais e seus 
custos operacionais foram de mil e quinhentos reais, logo, o resultado 
operacional representará quinhentos reais.

2.3 Custo histórico como base de valor

O princípio do custo histórico como base de valor considera que 
os registros de lançamentos contábeis precisam refletir os valores 
originais de aquisição de um bem ou serviço (SANTOS, 2017) ou que 
os ativos são registrados, segundo o seu valor original de entrada (valor 

Questão para reflexão

O princípio da competência pode parecer sem sentido quando, por 
exemplo, o salário do gerente da fábrica é alocado aos produtos e 
reconhecido no momento da venda, enquanto o salário do gerente de 
vendas é reconhecido imediatamente no mesmo período. Embora haja 
um nível de arbitrariedade, será que isso está dentro do princípio,?
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histórico). Este princípio pode distorcer os resultados de empresas 
que atuam em ambientes competitivos dinâmicos em função das 
oscilações de preços.

Imagine uma mercadoria comprada para revenda no ano de 20x1. 
O custo desta mercadoria foi de R$ 20,00, o qual permaneceu nos 
estoques da empresa até o ano seguinte, quando foi vendida por R$ 
25,00. Com a venda, o lucro gerado foi de R$ 5,00.

No entanto, considere que, no instante da venda, o valor corrente 
para repor esta mesma mercadoria no estoque tinha passado a R$ 27,00. 
Se tomarmos, no resultado operacional da empresa, o valor corrente 
de reposição como base de custo, teremos um prejuízo de R$ 2,00. 
Este prejuízo pode representar com mais fidedignidade a realidade da 
empresa, visto que o resultado operacional obtido considerou valores 
de venda e custo de uma mesma época.

No primeiro caso, o lucro obtido de R$ 5,00 pode não estar refletindo 
a realidade da empresa porque o custo de um período foi confrontado 
com a receita de outro período, isto é, ocorreu uma confrontação de 
valores de períodos diferentes.

Situações semelhantes podem ser encontradas quando há 
problemas provenientes de inflação de mercado. Em casos assim, os 
valores de custo histórico podem representar inadequadamente os 
valores estocados.

Além desses aspectos, a relevância do custo histórico como base 
de valor é observada pelo fato de a contabilidade apenas admitir o 
registro de gastos efetivamente realizados pela empresa, os quais são 
representados por pagamentos ou promessas de pagamentos de bens 
ou serviços recebidos (MARTINS, 2010). Assim, os esforços empregados 
por aquilo que a empresa deixou de ganhar, em função da aplicação 
de seus recursos na produção de um bem, não são contabilizados e 
nem incorporados no custo de produção.

2.4 Consistência ou uniformidade

O princípio da consistência ou uniformidade prevê uma equalização 
dos procedimentos contábeis adotados com relação aos registros 
contábeis para que a comparação de informações contábeis, inclusive 
as de custos, seja possível de ser feita entre períodos diferentes. Assim 
sendo, uma alteração nos procedimentos de registros precisa ser 
notificada por meio das notas explicativas, com os ajustes devidos das 
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informações para não prejudicar a comparabilidade entre períodos ou 
com metas definidas.

Em algumas situações, um mesmo evento contábil pode ser 
registrado de diversas formas válidas. A empresa deve adotar um 
procedimento e segui-lo de maneira consistente ou uniforme. Isto não 
quer que o procedimento adotado deva ser aplicado sempre, porém a 
mudança de procedimento, quando realizado pela empresa, deve ser 
reportada, bem como o valor da diferença obtido no lucro em relação 
ao que seria, caso ela não tivesse quebrado a consistência (MARTINS, 
2010).

Desse modo, a apropriação de custos industriais requer a adoção 
de critérios dentre várias opções existentes. Por exemplo: na aplicação 
de alocações de custos, uma empresa pode adotar o critério das horas 
de mão de obra direta, enquanto outra empresa pode adotar o tempo 
de horas-máquina ou valor dos equipamentos. Todos os critérios, que 
variam conforme a empresa, são aceitáveis, contudo, não podem ser 
indiscrimináveis em cada período reportado.

Evidenciar a mudança de critérios é relevante, pois pode provocar 
mudanças nos valores de estoques e de resultados, os quais afetam 
diretamente a informação contábil.

2.5 Periodicidade

Este princípio retrata que os exercícios contábeis deverão possuir 
igual duração, permitindo a comparabilidade das informações, bem 
como a avaliação da eficácia da gestão de uma atividade organizacional 
(SANTOS, 2017).

2.6 Materialidade

Este princípio pondera o tratamento rigoroso a itens que possuem, 
proporcionalmente, valores monetários pequenos dentro de um 
conjunto de gastos gerais. Este princípio é importante para o registro 
e análise dos dados. A materialidade refere-se ao tratamento com 
pouca importância para valores considerados irrelevantes. As poucas 
diferenças de centavos, por exemplo, não são relevantes diante de 
um faturamento de milhares de reais. Em outro exemplo, valores 
pequenos de matérias de consumo industrial podem ser considerados 
diretamente como um custo do período de sua aquisição para simplificar 
o processo de controle e baixas periódicas. Ressalta-se, contudo, que 
um conjunto de valores imateriais pode se tornar material, requerendo 
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assim um uso rigoroso. Neste caso, deve-se analisar se este tratamento 
rigoroso é de fato requerido.

2.7 Finalizando a seção

Descobrimos que mesmo na Contabilidade de Custos e Industrial, 
a aplicação dos princípios contábeis é necessária. Os princípios são 
observados por contadores, auditores, fiscais, controllers e outros 
profissionais, para a elaboração e divulgação das demonstrações 
contábeis aos usuários da contabilidade. Para finalizar a seção, 
propomos duas atividades de aprendizagem ao leitor para proporcionar 
outras reflexões.

1. Qual dos princípios a seguir pode também ser chamado de “relevância”?
a) Custo histórico como base de valor, pois admite o gasto efetivamente 
realizado.
b) Materialidade, pois não exige tratamentos rigorosos para itens de valores 
irrelevantes. 
c) Realização da receita, pois o reconhecimento do resultado obtido na 
atividade operacional é de suma importância.
d) Competência de exercícios, pois as contas de receitas e despesas devem 
ser reconhecidas no mesmo período. 

2. Apesar de abordadas juntas nesta seção, há uma diferença sutil entre 
os significados de “competência de exercícios” e “confrontação”. Qual é a 
distinção?

Para saber mais

Nesta lista de princípios há o princípio da prudência ou do 
conservadorismo, o qual recomenda ao contador ser conservador 
ou precavido em relação à contabilização e registro como modo 
de operar o bom senso entre os profissionais. No entanto, devido à 
revisão do CPC (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 
2011), em seu pronunciamento CPC 00 (R1), a característica 
prudência (conservadorismo) foi removida da condição de aspecto 
referente à representação fidedigna por não ser consistente com o 
atributo da neutralidade. Recomendamos ao leitor que leia sobre os 
pronunciamentos contábeis e suas recentes alterações.

Atividades de aprendizagem
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Taxonomia de custos e despesas
Introdução à seção

Aprendemos na seção anterior alguns princípios contábeis 
que norteiam a Contabilidade de Custos e Industrial. Nesta seção, 
explicaremos a importância de suas distinções dos gastos, algumas 
terminologias aplicadas, as classificações dos gastos, bem como a sua 
importância.

3.1 Tipos e separação contábil de gastos

As empresas nas atuações operacionais geram uma série de gastos, 
os quais são organizados, analisados, classificados, codificados e 
registrados pela contabilidade. 

Gastos: segundo Marion (2009), do ponto de vista contábil, são 
todos os sacrifícios financeiros para aquisição de bens ou serviços com 
pagamento no ato (desembolso) ou pagamento futuro (criação de 
dívida). Gasto é um conceito amplo, o qual pode representar a compra 
de um imobilizado, a aquisição de matéria-prima etc. Um gasto pode ser 
identificado quando a empresa assume o controle sobre determinado 
recurso, pelo qual ela espera a obtenção de benefícios futuros.

Em meio a essas atribuições, a contabilidade, primeiramente, separa 
os gastos realizados em três grandes grupos: investimentos, custos e 
despesas. Esta separação é fundamental, especialmente nas empresas 
industriais no que se refere à apuração dos custos de produção, das 
despesas realizadas no período, dos resultados operacionais brutos e 
dos resultados operacionais líquidos do período (PEREZ JR.; OLIVEIRA; 
COSTA, 2012).

Seção 3
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Fonte: elaborado pelos autores com base em Megliorini (2007), Martins e Rocha (2010) e Perez Jr. et al. (2012).

Quadro 1.1 | Conceitos sobre os tipos de gastos

Tipo de gastos Conceitos

Investimentos

Gastos relativos aos investimentos que são registrados 

no ativo da empresa. Pode representar a aquisição de 

uma matéria-prima, mercadoria para revenda e mate-

riais diversos (contas representadas pelos estoques da 

empresa), à aquisição de máquinas, veículos e equipa-

mentos (contas representadas pelo ativo imobilizado), 

ou mesmo outros tipos de investimentos. Os gastos 

podem ser vistos também como a compra de bens ou 

serviços, a qual gera, necessariamente, a obrigação a 

pagar. Observação: pagamento e gastos são eventos 

distintos, os quais, geralmente, ocorrem em momentos 

diferentes.

Custos

Gastos relativos à produção de bens e serviços, os 

quais representam a expressão monetária do consumo 

ou transformação de recursos no ambiente fabril para a 

fabricação de produtos, pela aquisição de mercadorias 

para a revenda e para a prestação de serviços.

Despesas

Gastos relativos à geração de receitas, os quais repre-

sentam a expressão monetária do consumo, da utiliza-

ção ou da transferência de recursos econômicos pela 

administração geral da empresa, realização de vendas, 

entre outros esforços.

A separação dos tipos de gastos é relevante devido à sistemática 
contábil para o reconhecimento dos resultados de certo período. A 
separação dos gastos afeta a apuração dos resultados, logo, é vital 
para os proprietários, diretores da empresa, acionistas, funcionários, 
fornecedores, auditores e fiscais do governo. Deste modo, o 
resultado contábil precisa estar corretamente calculado para evitar 
questionamentos dos sócios, dos diretores, dos fiscais etc. Assim, os 
gastos separados na condição de despesa devem ser reconhecidos 
imediatamente no resultado do período, ao passo que os gastos 
separados na condição de custos são, em um primeiro instante, 
transferidos para o estoque de produtos acabados e depois transferidos 
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para os resultados, por causa da realização da venda do produto. 
Em suma, se o produto não for vendido, todos os gastos relativos à 
produção ficarão estocados na conta de ativo circulante sob a forma 
de estoque.

3.2 Os fatores de produção

Todos os gastos incorridos ou relativos ao processo produtivo de 
uma empresa industrial ou ao processo de aplicação das atividades 
de determinado serviço são considerados como custos de produção, 
também conhecidos como “fatores de produção”.

Pode-se entender “empresa industrial”, segundo Perez Jr. et al. 
(2012, p.4), como “aquela que adquire determinadas matérias-primas e, 
com o uso de máquinas, equipamentos e mão de obra especializada, 
transforma tais matérias-primas em produtos acabados”.

A indústria possui muitos ramos. A seguir são exemplificados 
alguns: petrolífera, química, têxtil e calçados, celulose e papel, plásticos 
e derivados, mineração, siderúrgicas, metalúrgicas, móveis, materiais 
de construção, laminação de aço etc.

Essencialmente, os fatores de produção são constituídos pela 
utilização de mão de obra (recursos humanos) com uso de recursos 
financeiros para a transformação de matérias-primas (recursos naturais) 
em produtos finais ou serviços de utilidade para a sociedade.

Fonte: adaptada de Perez Jr. et al. (2012, p. 6).

Figura 1.1 | Transformação dos recursos

Os fatores de produção podem ser classificados em três grupos: 
materiais, mão de obra direta e outros custos produtivos. Os grupos 
de materiais e mão de obra direta são conhecidos como “custos 
primários de produção” e, geralmente, são custos diretos, associáveis 
diretamente para cada produto ou departamento.
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O grupo de materiais pode compor-se por: a) matérias-primas 
consumidas; b) materiais secundários ou de embalagens; c) materiais 
auxiliares etc.

O grupo de mão de obra, normalmente com os devidos encargos, 
pode compor-se por: a) mão de obra produtiva dos funcionários 
envolvidos diretamente com a produção; b) mão de obra de 
departamentos não produtivos, relativo aos funcionários que atuam 
nos setores auxiliares de produção; c) mão de obra relativa à gerência 
e supervisão da indústria; d) salários e da diretoria da indústria etc.

O grupo de outros custos produtivos pode ser composto pelos: 
a) custos gerais de produção, tais como a energia elétrica consumida 
na fábrica, a água consumida na fábrica, a depreciação de máquinas e 
equipamentos, a depreciação do prédio ou da estrutura utilizada pela 
fábrica etc.; b) serviços de apoio da produção, tais como manutenção 
e limpeza de quaisquer recursos de estrutura ou de equipamentos 
utilizados; c) seguros formalizados contra eventualidades na fábrica, 
tais como acidentes pessoais, incêndios e outros riscos.

3.3 Terminologias aplicadas à Contabilidade de Custos e Industrial

A Seção 3.1 introduziu os conceitos de gastos, investimentos, custos 
e despesas. Agora, veremos outros conceitos e terminologias contidas 
na Contabilidade de Custos e Industrial. Esta área da contabilidade 
possui uma terminologia própria, a qual é empregada de maneira 
equivocada. A definição dos termos é importante para distinguir os 
conceitos utilizados. As definições que serão expostas a seguir são 
geralmente utilizadas por diversos pesquisadores, profissionais e 
usuários da contabilidade. 

Desembolso: referem-se a saídas de dinheiro do caixa ou banco, 
geralmente, utilizadas para a realização de pagamentos de compras 
efetuadas à vista ou para pagamentos de obrigações geradas 
anteriormente. São exemplos de pagamentos de obrigações geradas: 
pagamentos de salários dos funcionários, pagamentos de empréstimos 
bancários, pagamentos de financiamentos etc.

Perdas: representam gastos anormais em relação às atividades 
operacionais da empresa ou gastos involuntários, os quais não geram 
bens ou serviços e tampouco representam esforços para obtenção de 
receita. Sua apropriação é reconhecida diretamente no resultado no 
momento em que ocorrem. Geralmente, são provenientes de fatos 
imprevistos e não possuem relação com as operações da empresa. 
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São exemplos de perdas: vazamentos de materiais químicos, recursos 
estocados com prazo de validade vencido, gastos incorridos por 
períodos de paralisações não programadas, problemas imprevistos 
com equipamentos, eventualidades como incêndio, enchentes, 
inundações etc.

Desperdícios: representam gastos incorridos durante o processo 
produtivo ou de geração de receitas, cuja eliminação é possível sem 
prejuízo à qualidade ou quantidade de bens, serviços e receitas geradas 
(PEREZ JR. et al., 2012). O desperdício pode ser classificado como custo 
ou despesa. Sua identificação e eliminação é um fator relevante para 
o desempenho positivo da empresa. Do ponto de vista econômico, 
reduzir desperdícios é aumentar o resultado operacional, pois valores 
monetários de desperdícios não podem ser repassados aos preços. 
São exemplos de desperdícios: retrabalho em função de defeitos de 
produção, estocagem e realocação desnecessária de recursos, cargos 
de chefia e supervisão dispensáveis ao processo produtivo etc.

Custo de aquisição ou de produção: refere-se ao valor de entrada 
de aquisição ou produção de bens ou serviços.

Custo de aquisição de bens materiais: refere-se ao valor pago 
ao fornecedor, deduzidos os impostos recuperáveis e acrescidos os 
valores em que a empresa incorre para colocar os bens adquiridos 
em condições de uso, ou seja, são valores de compras líquidos de 
impostos mais os valores de frete, seguros, custos de armazenagem 
etc., quando houver.

Custo de produção do período (CPP): representa o somatório de 
todos os custos incorridos no período dentro do processo produtivo 
e inclui o custo de materiais, matéria-prima, mão de obra, energia, 
manutenção, depreciação e todos os demais gastos incorridos na 
produção. Poder ser chamado também de “custo de fabricação” 
(BORNIA, 2010).

Custo de produção acabada (CPA): representa o somatório de 
todos os custos de fabricação acabada e pode conter ou não custos de 
produção de períodos anteriores, desde que a produção das unidades 
produzidas esteja completa.

Custo dos produtos vendidos (CPV): representa a parcela somatória 
dos custos incorridos na produção de bens que foi vendida no período, 
ou seja, é o valor dos gastos incorridos no processo de produção que 
foram sacrificados para a geração de receitas de vendas de produtos.
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Custos primários: referem-se aos gastos diretos, tais como 
matérias-primas e mão de obra direta (SCHOEPS, 1992).

Custos de fabricação: referem-se à soma dos custos primários com 
os gastos de fabricação (matérias-primas, mão de obra direta, custos 
indiretos) (SCHOEPS, 1992). É uma expressão alternativa para “custo 
de produção do período” e referem-se aos insumos efetivamente 
utilizados (BORNIA, 2010).

Preço: representa o valor de saída pela venda de bens, mercadorias 
ou serviços prestados.

Receita: representa o valor do preço de determinado bem ou 
serviço multiplicado pela quantidade vendida em determinado período.

3.4 A separação de custos e despesas

A apuração do resultado de um período e do custo de produção 
depende da separação adequada dos gastos em custos e despesas. 
Teoricamente, a separação é fácil, pois se entende que os gastos 
voltados para a produção de bens e serviços são custos e que os 
gastos voltados para a geração de receita relativos à administração e às 

Para saber mais

os custos de matérias-primas, mão de obras e outros gastos gerais 
da fábrica, no momento da venda do produto, são denominados de 
“custo dos produtos vendidos” (CPV). Em uma empresa comercial, a 
terminologia utilizada passa a ser “custo das mercadorias vendidas” 
(CMV), para representar o momento de revenda de mercadorias, 
adquiridas para este propósito. O CMV representa o valor dos gastos 
incorridos no processo de aquisição de bens, os quais foram sacrificados 
para a geração de receitas de vendas de mercadorias. Caso a empresa 
preste serviços, a terminologia referente aos custos de serviços torna-
se “custo dos serviços prestados” (CSP). O CSP representa o valor 
dos gastos incorridos no processo de prestação de serviços, os quais 
serviram para a geração de receitas de vendas de serviços. 

Caro leitor, para ver estas e outras terminologias, assista ao vídeo do Café 
Contabilidade (2015)  seguir: CAFÉ CONTABILIDADE. CONTABILIDADE 
DE CUSTOS #1 – Conceitos. 2015. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=KwQc2HSpg88>. Acesso em: 2 out. 2017. 
(Vídeo do Youtube).
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vendas são despesas. Todavia, na prática uma série de problemas pode 
surgir se a separação não for realizada de maneira clara e objetiva. Por 
exemplo: uma empresa pode possuir uma administração geral, a qual 
não separa aquilo que de fato pertence à produção e aquilo que é 
pertinente à administração (MARTINS, 2010). 

Em casos assim, é comum encontrar a prática de alocar ou ratear 
valores de gastos gerais da administração, de maneira arbitrária, para 
custos e para despesas. Problemas semelhantes podem ser encontrados 
em outros setores ou departamentos da empresa. O departamento de 
compras, por exemplo, pode efetuar aquisições tanto para a área de 
produção quanto para a área de vendas. 

Como tentativa de redução destes problemas, algumas condições 
podem ser observadas: a) se os valores dentro dos gastos totais 
forem irrelevantes, então se deve evitar o rateio; b) se os valores 
dentro dos gastos totais forem relevantes, porém constantes a cada 
período, e se em uma eventual separação de valores, a maior parte 
dos gastos ficarem pertinentes à administração, então se deve evitar o 
rateio, reconhecendo o gasto todo como despesa; c) se o critério de 
rateio desejado for altamente arbitrário, deve-se evitá-lo para fins de 
apropriação de custos.

Apesar destas observações, há uma regra simplificada que pode 
ajudar na separação de custos e despesas: até o momento em que 
o produto está pronto para venda, têm-se os custos e qualquer outro 
gasto a partir daí como despesas. A apropriação adequada de custos e 
despesas é fundamental para classificá-los.

3.5 Classificação dos gastos

De acordo com Ferreira (2007), para a classificação dos gastos, 
especialmente os custos, pode-se seguir os seguintes critérios: (i) 
natureza dos gastos; (ii) a funcionalidade, aos quais se referem; (iii) o 
grau de variabilidade; (iv) a forma de imputação; e (v) a facilidade de 
eliminação.

a) Natureza dos gastos de fabricação

A natureza de um gasto varia em função da quantidade e 
complexidade das atividades necessárias para a empresa produzir e 
entregar determinado bem ou serviço.

Os custos, em termos de natureza, podem ser classificados como: 
matérias-primas, materiais secundários, gastos com mão de obra na 
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produção, depreciações de máquinas, aluguéis de prédio etc. De 
maneira sintética, os custos podem ser de três natureza: a) custos 
de matéria-prima; b) custos de mão de obra; e c) custos relativos aos 
gastos gerais de fabricação.

As matérias-primas podem ser dois tipos: matérias-primas diretas, 
alocáveis diretamente a cada produto, e matérias-primas indiretas 
(recursos de consumo ou subsidiários), alocáveis indiretamente a cada 
produto. 

A mão de obra pode ser direta ou indireta. A mão de obra direta 
compõe todo o corpo de profissionais e funcionários que atuam 
diretamente na elaboração de um determinado produto, enquanto 
a mão de obra indireta refere-se aos profissionais associados ao 
funcionamento da atividade industrial como um todo.

Os custos relativos aos gastos gerais de fabricação representam a 
soma de todos os custos não diretamente associáveis aos produtos 
fabricados. Eles podem incluir a mão de obra indireta, os materiais 
indiretos, serviços de apoio externo, a depreciação das máquinas e 
equipamentos, a energia consumida nas operações da fábrica etc.

b) Funcionalidade dos gastos

Algumas terminologias podem ser utilizadas quando os custos ou 
despesas são reportados, segundo o critério funcional. Os custos que 
incluem tributos são chamados de “custos de compra”. A consideração 
de custos diretos e indiretas (ou fixos e variáveis) é chamada de “custos 
de fabricação”. As despesas de comissões de vendas, de energia, 
de água, de telefonemas, entre outros, utilizadas para o processo 
de venda, em certos contextos, podem ser chamadas de “custos 
de vendas”. De maneira semelhante, os juros de financiamentos 
provenientes da compra de matérias-primas, equipamentos, máquinas 
etc. podem ser chamados de “custos financeiros”. Todos os custos 
de gerenciamento e suporte da produção podem ser chamados de 
“custos de administração”.

c) O grau de variabilidade dos gastos

Neste critério, o gasto é classificado em função das variações de 
volumes de produção e de vendas, isto é, em relação ao nível de 
atividade. Os gastos podem ser fixos, semifixos ou semivariáveis e 
variáveis.

Os custos fixos, também conhecidos por “custos de estrutura”, não 
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dependem do nível de atividade, isto é, independem da quantidade 
produzida ou vendida (SANTOS, 2017). Esses custos, de acordo 
com Perez Jr. et al. (2012, p. 12), “permanecem constantes dentro 
de determinada capacidade instalada, independente do volume de 
produção”. Isto quer dizer que uma alteração na quantidade produzida 
não altera o valor total do custo, no entanto, quanto maior for a 
quantidade produzida ou vendida, menores serão os custos fixos por 
unidade de produto (restrita à capacidade instalada da empresa).

No Quadro 1.2 está demonstrado um exemplo destas relações.

Fonte: adaptado de Santos (2017).

Quadro 1.2 | Exemplo da variação do custo fixo

Volume ou quantidade Custo fixo por unidade Custo fixo total

1 unidade R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

2 unidades R$    600,00 R$ 1.200,00

3 unidades R$    400,00 R$ 1.200,00

Graficamente, os custos fixos totais podem ser representados, 
conforme na Figura 1.2 a seguir.

Fonte: adaptada de Santos.

Figura 1.2 | Gráfico representativo do custo fixo

Salários de gerentes, aluguéis, seguros, depreciações são alguns 
exemplos de custos fixos.

As despesas fixas possuem características semelhantes às dos 
custos fixos. As despesas fixas são aquelas que permanecem dentro 
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das faixas geradoras de receitas (PEREZ JR. et al. 2012) e independem 
do volume vendido ou do serviço prestado. Uma alteração no volume 
não afeta o valor total das despesas geradas. São exemplos: salários 
administrativos, despesas financeiras, despesas de aluguéis, seguros da 
administração etc.

Os gastos semifixos ou semivariáveis são aqueles que variam 
em razão do volume de produção ou venda, porém sem utilizar 
proporções constantes. Assim, este tipo de gasto pode ser visto como 
possuindo uma parcela fixa, pela qual, a partir de certo momento, 
passa a ser variável. Estes gastos podem ser: energia elétrica, telefone, 
água, depreciação, gastos de manutenção etc. Na prática, estes gastos 
são classificados de acordo com a parte mais relevante e segundo o 
critério usado para o cálculo. Assim, em muitas situações, ainda que 
a depreciação varie irregularmente em função do desgaste (variável), 
da ação da natureza (fixa) e da obsolescência (fixa), ela é, geralmente, 
calculada pelo método linear, em função do tempo de vida útil, logo, é 
tratada como gasto fixo. Por outro lado, se o cálculo adotar as unidades 
de produção ou o tempo efetivo de utilização, a apropriação ocorreria 
como gasto variável.

Os gastos variáveis são aqueles que possuem relação direta com a 
quantidade produzida ou de serviços. Assim, o valor total dos custos 
variáveis é formado à medida que o volume de atividades operacionais 
aumenta. Geralmente, este crescimento ocorre de maneira constante 
e nas mesmas proporções. Em outras palavras, os custos variáveis 
variam linearmente conforme o nível de atividade. Além disso, o custo 
variável por unidade é constante e não se altera em função do volume 
produzido. Muitas vezes, os custos variáveis são custos diretos, em 
termos de imputação, logo, eles não requerem a utilização de critérios 
de rateios para a apropriação dos custos.

No Quadro 1.3  está demonstrado um exemplo destas relações.

Fonte: adaptado de Perez Jr. et al. (2012) e Santos (2017).

Quadro 1.3 | Exemplo da variação do custo variável

Volume ou quantidade Custo variável por unidade Custo variável total

1 unidade R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

2 unidades R$ 2.200,00 R$ 4.400,00

3 unidades R$ 2.200,00 R$ 6.600,00
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Fonte: adaptada de Perez Jr. et al. (2012) e Santos (2017).

Figura 1.3 | Gráfico representativo do custo variável

De maneira semelhante aos custos variáveis, as despesas podem 
também sofrer variação proporcional ao volume de vendas, sendo 
chamadas de “despesas variáveis”. São exemplos comuns das despesas 
variáveis: impostos sobre faturamento e comissões de vendas e 
serviços.

d) Forma de imputação

Quanto à forma de imputação ou de sua distribuição e apropriação, 
os gastos podem ser classificados como diretos ou indiretos.

Os custos diretos são os custos que podem ser identificados e 
quantificados por cada produto ou serviço. A imputação dos custos 
é possível de maneira direta ao objeto de custo. Normalmente, são 
custos que não ocorrem caso as operações de produção deixem de ser 
realizadas. Por este motivo, os critérios de rateios para fins de alocações 
de custos dos produtos fabricados ou serviços são dispensáveis, uma 
vez que são, com facilidade, identificáveis. Em geral, estes custos são 
compostos por materiais e mão de obra direta. Ademais, estes custos 
são requisitados com uma identificação previamente realizada e 
quantificação precisa.

De maneira análoga aos custos diretos, as despesas diretas são 
aquelas que podem ser mensuradas e apropriadas em relação às 
receitas de vendas realizadas e de prestação de serviços.

Por sua vez, os custos indiretos são os custos que não podem 
ser identificados e quantificados diretamente nos produtos e serviços. 
Por este motivo, a apropriação dos custos indiretos não pode ser 
feita de maneira direta, requerendo, portanto, a utilização de critérios 
de rateios para sua alocação. É o caso dos gastos com aluguel do 
prédio da fábrica, salários dos gerentes, depreciação de máquinas e 
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equipamentos, materiais indiretos utilizados para a manutenção das 
máquinas e equipamentos, ferramentas de limpezas de máquinas e 
equipamentos, entre outros.

De modo semelhante aos custos indiretos, as despesas indiretas 
são aquelas não identificáveis com precisão nas receitas realizadas 
em um dado período. Em uma regra geral, são reconhecidas como 
despesas gerais do período aquelas não distribuídas em função das 
receitas. Exemplos: despesas administrativas, despesas com imposto 
de renda, despesas financeiras etc. 

e) Possibilidade de evitar ou facilidade de eliminação

De acordo com Horngren, Datar, Foster (2004), os custos podem 
ser considerados como evitáveis ou inevitáveis. Os custos evitáveis são 
aqueles que desaparecem após a decisão da gerência de uma empresa 
de encerramento de certas atividades. Já os custos inevitáveis são os 
gastos que permanecem, mesmo que uma operação seja suspensa. 
Na prática, os custos inevitáveis são conhecidos como custos comuns 
a todas as atividades operacionais da empresa.

Em uma classificação alternativa para este critério, os custos podem 
ser classificados como necessários ou desnecessários. No primeiro 
caso, o conceito está voltado para a utilização plena e adequada de 
determinados recursos, enquanto que, o segundo caso, aos custos 
gerados pelo não uso da capacidade total produtiva, mas que são 
suportados pela empresa. Cabe informar que parte do custo suportado 
pela empresa inclui os custos relativos ao desperdício de capacidade.

3.6 Finalizando a seção

Visualizamos nesta seção diversas terminologias que podem ser 
encontradas no contexto da Contabilidade de Custos e Industrial. 
Pode-se perceber que o termo “custo” pode representar muitos 
significados, segundo as classificações apresentadas. A aplicação 
consensual dos termos permite evitar divergências de comunicação 
do profissional contábil a outros profissionais, bem como de empresa 
para empresa, quando for o caso. Para finalizar esta seção, há duas 

Questão para reflexão

Dadas as classificações dos gastos até aqui, você, leitor, consegue 
imaginar alguns exemplos sobre o que seria um custo variável direto, 
um custo fixo indireto ou um custo fixo direto?
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atividades de aprendizagem que vão estimular o leitor a pensar um 
pouco nas classificações apresentadas.

1. Em relação aos custos de produção de bens e serviços, pode-se afirmar 
que:
a) Os custos fixos totais não variam e são estáveis em relação ao volume de 
produção do período.
b) Os custos variáveis unitários variam em razão do volume de produção do 
período.
c) Todos os custos diretos permanecem quando uma atividade operacional 
é extinta.
d) Os custos indiretos que são fixos podem ser apropriados diretamente aos 
produtos.

2. Considere uma empresa industrial, cuja produção é restrita a um único 
tipo de produto. O gasto com energia elétrica de sua fábrica pode ser 
considerado como custo indireto fixo? Se não, como este gasto poderia ser 
classificado?

Atividades de aprendizagem
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Plano de contas
Introdução à seção

A seção anterior forneceu as bases para compreender os tipos 
de gastos, suas classificações possíveis e suas separações. Com esta 
compreensão, o profissional contábil, com maior segurança, pode 
elaborar o plano de contas da empresa para a qual ele presta serviços. 
O plano de contas é fundamental para formar uma base organizada de 
controle e gestão empresarial.

4.1 O Plano de contas

Os registros de eventos econômicos significam o armazenamento 
de informações contábeis. Tais registros são feitos em conformidade 
com a natureza de cada evento, considerando as classificações de 
lançamentos em contas e grupos, segundos suas finalidades. Tudo isso 
compõe o denominado “plano de contas”.

De acordo com Salazar e Benedicto (2004), cada empresa 
deve elaborar o seu plano de contas de modo que atenda às suas 
necessidades de registro das transações contábeis, segundo a sua 
atividade. Geralmente, o plano de contas é representado por uma lista 
numerada ou codificada com todas as nomenclaturas das contas.

O plano de contas, normalmente, é estruturado com base nos 
princípios postulados e convenções contábeis, de modo a representar 
o título e os números das contas, estabelecendo suas codificações, 
correspondências e derivações, e a explicar a função e a relação das 
contas e grupos.

Do ponto de vista legal, o plano de contas precisa ser elaborado em 
conformidade com a Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.), considerando 
suas respectivas atualizações (SCHIER, 2012).

4.2 O Plano de contas na Contabilidade de Custos e Industrial

Na Contabilidade de Custos e Industrial, em termos de contas 
contábeis, a indústria se utiliza de contas de estoques de materiais, de 
produtos em elaboração, de produtos acabados, apresentando certo 
nível de detalhamento sobre essas contas.

Seção 4 
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O plano de contas é um instrumento contábil, o qual reflete a conduta 
a ser observada nos registros das operações e fatos contábeis, em que 
constam os títulos das contas de origem e destino dos lançamentos 
(SCHIER, 2012). O seu conjunto precisa atender às necessidades de 
registros, informações, controles, naturezas, tendo em vista a facilidade 
de compreensão e análise dos resultados, auxiliando para o alcance da 
eficácia e da eficiência da gestão empresarial.

A conta em si absorve os fatos ou os atos contábeis realizados pela 
empresa, sendo registrados por meio de lançamentos contábeis. Os 
registros são feitos de maneira sistemática, organizada e controlada 
para que propiciem a mensuração correta das informações, bem 
como a sua confiabilidade.

Em linhas gerais, segundo Schier (2012), a criação do plano de 
contas deve conceber os seguintes aspectos: os princípios contábeis, 
postulados e convenções para registros e demonstrações, o título 
das contas, a classificação das contas, a função das contas, o 
funcionamento das contas, as relações entre as contas e os grupos de 
contas, o regulamento para o registro das contas, a análise e código 
das contas, as derivações das contas, os critérios de avaliações e os 
modelos de demonstrações.

Uma empresa pode desenvolver e aderir a um plano de contas 
para fins de Contabilidade de Custos e Industrial e para fins gerenciais 
ou se propor a utilizar um plano de contas formalizado para funções 
operacionais da empresa, desde que atenda às exigências legais e 
supra suas necessidades informacionais.

Um plano de contas é considerado eficaz e eficiente quando: a) for 
adaptável às diversas necessidades da empresa; b) for claro e acessível, 
sem criar dificuldades interpretativas em seu uso; c) flexível a ponto de 
permitir alterações, ampliações, reduções, mudanças sem o prejuízo 
das informações esperadas, contidas e realizadas; e d) observar os 
princípios contábeis.

Visto isto, o principal objetivo do plano de contas é servir de 
guia ou de orientação para a realização dos registros econômicos e 
operacionais da empresa, permitindo, assim, um panorama da situação 
real das movimentações patrimoniais da entidade.

Do ponto de vista técnico e operacional, o plano de contas tem 
alta utilidade interna, pois serve para a compreensão, interpretação 
e análise de demonstrações, bem como para auxiliar na estrutura de 
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planilhas de custos, estoques, orçamentos etc.

4.3 O modelo sintético de um plano de contas

O plano de contas, em sua estrutura básica, possui três camadas ou 
categorias:

1ª camada – Contas (Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Resultados).

2ª camada – Grupos de Contas (Circulante, Não Circulante).

3ª camada – Contas dos Grupos (Caixa, Fornecedores, Estoques).

Como prática de numeração das contas, geralmente, o número 1 é 
atribuído ao Ativo, o número 2 ao Passivo, e assim por diante.

Veja um modelo simplificado de um plano de contas, pelo qual se 
pode reger um sistema de contabilidade, suportando determinados 
lançamentos contábeis. O plano a seguir é uma adaptação do plano 
de contas de Santos (2017).

 1. ATIVO

  1.1 Ativo Circulante

   1.1.1 Caixa

  1.1.2 Bancos

  1.1.3 Contas a receber

  1.1.4 Estoques de produtos acabados

  1.1.5 Estoques de matérias-primas

2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

 2.1 Passivo Circulante

  2.1.1 Fornecedores a pagar

  2.1.2 Entidades financeiras a pagar

 2.2 Passivo Não Circulante

  2.2.1 Empréstimos de longo prazo

 2.3 Patrimônio Líquido

  2.3.1 Capital social

  2.3.2 Reservas

  2.3.3 Lucros acumulados

 3. CONTAS DE RESULTADO

  3.1 Receitas de vendas de produtos

  3.2 Impostos sobre receita de vendas de produtos
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 3.3 CPV (Custo dos Produtos Vendidos)

 3.4 Despesas com vendas

 3.5 Despesas administrativas

 3.6 Resultado operacional (conta transitória)

4.4 O modelo detalhado de um plano de contas para empresas 
industriais

Veja a seguir um modelo detalhado de plano de contas para 
empresas industriais. O plano, normalmente, por meio das contas, 
reflete as operações e atuações da empresa no mercado competitivo. 
Repare que, no modelo do plano apresentado a seguir, não é possível 
encontrar alguma conta relacionada a Mercadorias para revenda, uma 
vez que a empresa em questão não pratica revendas de mercadorias. 

Observe também que os grupos 3, 4 e 5 estão apresentados de 
maneira bem diferente quando comparado ao modelo simplificado. 
A empresa do modelo a seguir possui a necessidade de ter contas 
auxiliares de estoques e contas de custos em grupos separados 
para uma certa organização das informações. Outras empresas 
podem desenvolver e adotar modelos que diferem do modelo aqui 
apresentado. Em empresas de médio e grande porte, é comum um 
detalhamento ainda maior das informações. Por exemplo: a conta 
“Estoques de produtos acabados” poderia ser chamada de “Estoque 
de armários cor cinza acabados”, no caso de uma indústria moveleira. 

Questão para reflexão

Caro leitor, como profissional contábil, reflita sobre as seguintes questões 
no momento em que você criar ou avaliar um plano de contas: posso 
alterar a disposição das contas? Há outra forma de organizar as contas 
contábeis de modo que não afete a compreensão de usuários externos 
e internos? O plano de contas reflete bem a atividade operacional da 
empresa ou será que está genérico demais? O nível de detalhamento 
das informações está adequado?
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Assim, é relevante que a empresa crie claramente o seu plano de 
contas, pois ele irá refletir as características e atribuições da empresa.

 1. ATIVO

  1.1 Ativo Circulante

   1.1.1 Disponibilidades

    1.1.1.1 Caixa

    1.1.1.2 Bancos Conta Movimento

    1.1.1.3 Aplicações de Liquidez Imediata

   1.1.2 Créditos

    1.1.2.1 Clientes

   1.1.3 Créditos fiscais

    1.1.3.1 IRRF a recuperar

    1.1.3.2 ICMS a recuperar

    1.1.3.3 PIS a recuperar

    1.1.3.4 COFINS a recuperar

    1.1.3.5 IPI a recuperar

   1.1.4 Estoques

    1.1.4.1 Estoque de produtos acabados

    1.1.4.2 Estoque de produtos em elaboração

    1.1.4.3 Estoque de matérias-primas

    1.1.4.4 Estoque de material secundário

   1.1.5 Despesas antecipadas

    1.1.5.1 Prêmios de seguros a apropriar

Para saber mais

Repare também que, no exemplo dado, a empresa em suas contas 
auxiliares de estoques não especificou contas para os “Créditos fiscais”. 
É provável que empresa, neste caso, realize um controle à parte dessas 
informações. A recomendação para a organização seria a criação de 
mais contas analíticas sobre os créditos de impostos para melhorar 
a qualidade da informação e melhorar o controle sobre os registros 
contábeis.
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    1.1.5.2 Aluguéis pagos antecipadamente

  1.2 Ativo Não Circulante

   1.2.1 Realizável a longo prazo

    1.2.1.1 Títulos a receber

   1.2.2 Investimentos

    1.2.2.1 Participações em outras companhias

    1.2.2.2 Imóveis para Renda

   1.2.3 Imobilizado

    1.2.3.1 Terrenos

    1.2.3.2 Edificações

    1.2.3.3 Móveis e utensílios

    1.2.3.4 Máquinas e equipamentos

    1.2.3.5 Veículos

    1.2.3.6 Computadores e periféricos

    1.2.3.7 ( - ) Depreciação Acumulada

   1.2.4 Intangível

    1.2.4.1 Marcas e patentes

    1.2.4.2 Capital intelectual

    1.2.4.3 ( - ) Amortização Acumulada

 2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

  2.1 Passivo Circulante

   2.1.1 Obrigações gerais

    2.1.1.1 Fornecedores a pagar

    2.1.1.2 Aluguéis a pagar

    2.1.1.3 Entidades financeiras a pagar

   2.1.2 Obrigações tributárias

    2.1.2.1 ICMS a recolher

    2.1.2.2 IPI a recolher

    2.1.2.3 IRRF a recolher

   2.1.3 Obrigações trabalhistas

    2.1.3.1 Salários a pagar

    2.1.4 Outras obrigações
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    2.1.4.1 Dividendos pagar

    2.1.4.2 Outras obrigações

  2.2 Passivo Não Circulante

   2.2.1 Empréstimos de Longo Prazo

   2.2.2 Financiamentos a pagar

  2.3 Patrimônio Líquido

   2.3.1 Capital social

   2.3.2 Reservas

   2.3.3 Lucros acumulados

 3. CONTAS AUXILIARES DE ESTOQUES

  3.1 Produtos acabados

   3.1.1 Estoque inicial

   3.1.2 Transferência de produtos em elaboração

   3.1.3 ( - ) Baixas por vendas

   3.1.4 ( - ) Perdas

   3.1.5 ( - ) Estoque final

  3.2 Produtos em elaboração

   3.2.1 Estoque inicial

   3.2.2 Absorção dos custos industriais

   3.2.3 ( - ) Transferência para os produtos acabados

   3.2.4 ( - ) Estoque final

  3.3 Matéria-prima

   3.3.1 Estoque inicial

   3.3.2 Compras

   3.3.3 ( - ) Devoluções de compras

   3.3.4 Fretes

   3.3.5 ( - ) Créditos fiscais

   3.3.6 ( - ) Transferência para a formação de custos

   3.3.7 ( - ) Baixa por vendas

   3.3.8 ( - ) Estoque final

  3.4 Material secundário

   3.4.1 Estoque inicial



U1 - Classificação e nomenclatura de custos 43

   3.4.2 Compras

   3.4.3 ( - ) Devoluções de compras

   3.4.4 Fretes

   3.4.5 ( - ) Créditos fiscais

   3.4.6 ( - ) Transferência para a formação de custos

   3.4.7 ( - ) Baixa por vendas

   3.4.8 ( - ) Estoque final

 4. CONTAS AUXILIARES DE CUSTOS

  4.1 Materiais aplicados ao processo produtivo

   4.1.1 Matérias-primas

   4.1.2 Materiais secundários

   4.1.3 Outros materiais

  4.2 Mão de obra e encargos

   4.2.1 Salários dos funcionários da fábrica

   4.2.2 Encargos sociais e trabalhistas

   4.2.3 Outros benefícios

  4.3 Gastos gerais de fabricação

   4.3.1 Depreciações

   4.3.2 Combustíveis

   4.3.3 Energia elétrica

   4.3.4 Água

   4.3.5 Manutenção de equipamentos

   4.3.6 Locações do prédio

   4.3.7 Serviços terceirizados

   4.3.8 Telefone

  4.4 Absorção dos custos de produção

   4.4.1 ( - ) Transferência para estoques

 5. CONTAS GERAIS DE RESULTADO

  5.1 Receita operacional bruta

   5.1.1 Venda de produtos

  5.2 Deduções da receita operacional bruta

   5.2.1 Devoluções de vendas
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   5.2.2 Descontos incondicionais

   5.2.3 Tributos incidentes sobre as vendas

  5.3 Custos das vendas

   5.3.1 Custos dos produtos vendidos

  5.4 Despesas operacionais

   5.4.1 Despesas com vendas

    5.4.1.1 Despesas com pessoal e encargos

    5.4.1.2 Outras despesas com vendas

   5.4.2 Despesas administrativas

    5.4.2.1 Despesas com pessoal e encargos

    5.4.2.2 Outras despesas administrativas

  5.5 Receitas e Despesas financeiras

   5.5.1 Despesas financeiras

    5.5.1.1 Juros pagos ou incorridos

    5.5.1.2 Descontos concedidos

   5.5.2 ( - ) Receitas financeiras

    5.5.2.1 Juros recebidos

    5.5.2.2 Descontos obtidos

  5.6 Tributos sobre o resultado operacional

   5.6.1 Impostos sobre o lucro

    5.6.1.1 Imposto de renda

A necessidade de criar mais ou menos subgrupos para detalhar as 
informações contidas pode variar segundo a necessidade informacional 
das empresas. As quantidades de dígitos nos códigos das contas 
também variam conforme o sistema adotado e o nível de classificação 
das contas. Por fim, é esperado que o plano de contas sirva de arranjo 
das contas patrimoniais e de resultados, tendo em vista a maximização 
da eficiência do trabalho do profissional contábil.

4.5 Finalizando a seção

Esta seção permitiu expor ao leitor a relevância do plano de contas 
no contexto da Contabilidade de Custos e Industrial. Foi possível, ainda, 
visualizar e refletir sobre os modelos apresentados. Para finalizar esta 
seção, apresentamos duas atividades de aprendizagem para o leitor 
sobre o conteúdo da seção. Esperamos que possam contribuir para 
mais reflexões.
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1. Em relação ao plano de contas de uma empresa, pode-se afirmar que:
a) O mesmo plano de Contas pode e deve ser utilizado em todas as empresas 
de um mesmo ramo de atividade.
b) O plano de contas serve para uniformizar as informações contábeis das 
empresas. 
c) O plano de contas representa apenas um conjunto de grupos e de contas 
contábeis de uma determinada empresa.
d) O plano de contas reflete a conduta a ser observada nos registros da 
empresa e suas contas são utilizadas segundo as operações econômicas 
realizadas.

2. Suponha que uma indústria de eletrônicos esteja carente de ter um plano 
de contas. O contador, recém-contratado pela empresa, possui modelos de 
planos de contas de uma empresa comercial e deve realizar a implantação 
do plano de contas nesta indústria de eletrônicos. Quais ações ele deve 
tomar no processo de implantação?

Caro leitor, esta unidade teve por objetivo introduzir a você os 
primeiros conceitos relativos à Contabilidade de Custos e Industrial. 
Nós perpassamos por muitos pontos e, ao final desta unidade, o leitor 
pôde:

• Entender a origem da Contabilidade de Custos e Industrial.

•  Entender o contexto histórico e as mudanças ocorridas nas 
décadas após a Revolução Industrial.

•  Entender as principais mudanças nas empresas comerciais 
para as industriais.

• Identificar os objetivos da Contabilidade de Custos e Industrial.

•  Entender a utilidade das informações de custos geradas pela 
Contabilidade de Custos e Industrial.

•  Entender os princípios contábeis que afetam a Contabilidade 
de Custos e Industrial.

•  Distinguir os tipos de gastos existentes no contexto da 
Contabilidade de Custos e Industrial.

Atividades de aprendizagem

Fique ligado
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• Conhecer terminologias de custos.

•  Entender e diferenciar as classificações contábeis para os 
gastos, especialmente, os custos.

•  Aprender sobre a importância do plano de contas nas empresas 
industriais.

• Visualizar modelos de planos de contas, refletindo sobre eles.

Esperamos que o leitor tenha aproveitado todos os assuntos 
discorridos até aqui. Agora você está situado no contexto industrial e 
possui a compreensão da relevância das informações de custos no 
processo de gestão empresarial. Recomendamos ao leitor, com base 
nos conhecimentos iniciais já obtidos por meio da presente unidade, 
leituras mais detalhadas sobre o tema. O tema não é esgotável, por isso, 
recomendamos que leia algumas das referências mencionadas neste 
livro. Elas irão ajudar a agregar mais detalhes ao seu conhecimento 
sobre Contabilidade de Custos aqui obtido.

1. Quando os donos de uma indústria de bebidas observaram o 
acirramento do ambiente competitivo, eles foram ao contador da empresa 
reclamar sobre isso e questionaram o fato de a contabilidade não fornecer 
informações fidedignas. Imediatamente, o contador explicou a eles que 
muitos processos precisariam ser automatizados, pois a fabricação das 
bebidas estava operando lentamente. Considerando o contexto econômico 
apresentado, é CORRETO deduzir que o contador esclareceu que:
a) Auxiliaria os donos da fábrica sobre o controle das operações.
b) Havia a necessidade de medir desempenhos internos nos processos 
produtivos.
c) Os preços estavam inadequados e que, por isso, os custos precisariam de 
revisão de valores.
d) O método de custeio utilizado pela empresa estava criando reduções dos 
resultados operacionais.
e) A abordagem de medição de desempenho não fazia parte de uma 
abordagem de custeio.

Para concluir o estudo da unidade

Atividades de aprendizagem da unidade
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2. Quando as empresas reconhecem a receita de vendas de bens num 
determinado período e reconhecem os custos de vendas do período, é 
CORRETO afirmar que:
a) O reconhecimento da venda não aconteceu durante a entrega do bem.
b) O reconhecimento dos valores de receita e dos custos em um mesmo 
período permite, pela confrontação, obter o resultado do período.
c) O reconhecimento da venda de bens representa, necessariamente, que 
houve uma avaliação do valor corrente dos bens vendidos.
d) Os valores reconhecidos de custos das vendas não poderiam ser diferentes 
para o mesmo período, caso outro método de custeio fosse adotado.
e) O reconhecimento da venda só é realizado após o recebimento integral 
do valor da venda.

3. Considerando as classificações dos gastos em uma indústria de 
confecção, qual alternativa a seguir representa apenas o custo direto fixo?
a) Custos de energia elétrica do departamento de cortes.
b) Custo de aluguel do barracão da fábrica.
c) Custos dos salários dos supervisores da fábrica.
d) Custo unitário de depreciação dos equipamentos de costura.
e) Custo da manutenção das máquinas da produção.

4. Qual das alternativas a seguir define corretamente a diferença entre 
perdas e desperdícios?
a) Perdas são gastos incorridos e esperados durante o processo produtivo. 
Desperdícios são gastos incorridos e não esperados durante o processo 
produtivo.
b) Perdas são gastos anormais em relação à atividade operacional da 
empresa. Desperdício é um custo ou uma despesa incorrida que não pode 
ser eliminado.
c) Perdas são os gastos anormais e inesperados das atividades operacionais 
da empresa ou gastos involuntários. Desperdícios são gastos incorridos e 
esperados durante o processo produtivo, possíveis de serem eliminados 
sem prejudicar a qualidade ou quantidade dos produtos.
d) Perdas são os gastos anormais, inesperados e involuntários das atividades 
operacionais da empresa que representam o esforço da empresa de obter 
receitas. Desperdícios são gastos incorridos, esperados e voluntários durante 
o processo produtivo, cuja eliminação é possível de ser feita sem prejudicar 
a qualidade ou quantidade dos produtos.
e) Perdas são gastos relacionados à produção e desperdícios são despesas 
vinculadas ao setor administrativo e de vendas.
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5. Dentre as contas abaixo, qual delas não se espera encontrar em uma 
indústria moveleira?
a) Estoque de produtos acabados de cama marfim.
b) Custo dos produtos vendidos de armários.
c) Receita com venda de combustíveis.
d) Custo fabril do período com estantes.
e) Estoque de produtos acabados de armários. 
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Métodos de custeio 
tradicionais

Nesta unidade versaremos sobre os métodos de custeio 
tradicionais, em que trabalharemos o método de custeio por absorção 
e o método de custeio variável e o reflexo destas abordagens no 
processo contábil. Durante esta unidade compreenderemos cada 
método e a sua influência de cada no processo de controle de 
custos.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção apresentaremos ao leitor os conceitos referentes às abordagens 

de custeios, evidenciando as abordagens tradicionais, além de esclarecer uma 

dúvida muito comum quanto à diferença entre método de custeio, método de 

avaliação de estoques e sistema de controle de estoques. 

Seção 1 | Introdução às abordagens de custeio

A Seção 2 busca explicar ao leitor os conceitos e a aplicação do custeio por 

absorção no gerenciamento e análise sobre custos. Através de um estudo de caso, 

será possível analisar os impactos desta abordagem no custo do produto, no custo 

do produto vendido e nos estoques da empresa. 

Seção 2 | Custeio por absorção

A Seção 3, mais uma vez, procura trazer ao leitor os conceitos e a aplicação 

do custeio variável, um método muito importante e comumente utilizado no meio 

organizacional como ferramenta de suporte no processo de tomada de decisões 

sobre gerenciamento e análise sobre os custos industriais. A partir de estudo de 

caso, analisaremos os reflexos desta abordagem de custeio sobre o custo do 

produto, sobre o custo do produto vendido e nos estoques da empresa.

Seção 3 | Custeio variável

Agnaldo Pereira

Unidade 2



A Seção 4 desta unidade desenvolverá os procedimentos práticos de 

contabilização de uma empresa com atividade industrial. Embora não seja possível 

atender a todos os impactos da atividade, abordaremos os eventos mais comuns 

do ramo, essenciais em qualquer empresa. 

Seção 4 | Contabilização



Diferenciar a Contabilidade Financeira da Contabilidade de Custos 
e Industrial não é uma tarefa fácil, ainda que para executar esta última 
corretamente, existam especificidades que não são abordadas na 
contabilidade tradicionalista. A partir da apropriação das terminologias 
e dos conceitos abordados em nossa primeira unidade, classificaremos 
os elementos que irão compor o custo industrial, tendo em vista que 
este é o objeto de estudo deste livro. 

Para facilitar sua compreensão, em nossa primeira seção, há 
uma introdução para o esclarecimento de algumas terminologias 
fundamentais, que são facilmente confundidas pelos estudiosos e, em 
seguida, há uma breve explanação sobre as abordagens tradicionais de 
custeios. 

Em nossa segunda seção, nosso objeto de estudos é o custeio 
por absorção, único aceito pela legislação fiscal de nosso país, que se 
apropria de todos os custos incorridos no processo de fabricação aos 
produtos. 

O custeio variável será estudado na Seção 3, um importante método 
comumente utilizado no processo de tomadas de decisões em níveis 
gerenciais, tais como: formação do preço de venda, análise de corte 
em linha de produção, pontos de equilíbrio: econômico, financeiro 
e operacional, entre outros possíveis diagnósticos oferecidos por 
esta abordagem de custeio. Para fechar nossa unidade, na Seção 
4, evidenciamos as principais práticas utilizadas no processo de 
contabilização aplicadas à atividade industrial, utilizando os princípios 
contábeis e a legislação aplicada à metodologia de custeio aceita em 
nosso país.

Como você pode ver, a lista de conteúdos, nesta unidade, é longa e 
repleta de conceitos e terminologias, não podendo faltar simulações de 
cenários, em que serão aplicadas estas considerações com o objetivo 
principal de proporcionar ao leitor a assimilação e a apropriação dos 
conceitos que iremos aprender ao longo de cada seção. 

Preparado? Bons estudos!

Introdução à unidade
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Introdução às abordagens de custeio
Introdução à seção

Sistema, método ou abordagem de custeio? Esta é uma dúvida 
comum e muito recorrente no meio acadêmico. Para facilitar o 
entendimento e esclarecer a questão, sugerimos a você a leitura desta 
seção.

Quando versamos sobre sistemas de custeio, nos referimos ao 
conjunto de procedimentos adotados dentro de uma organização 
durante o processo de custeamento dos produtos, isto é, durante 
a atribuição dos custos aos objetos de custos. Tais sistemas, ou 
abordagens (métodos), por vezes, podem trazer regras específicas para 
alocação dos custos indiretos. Em suma, o sistema de custeio reflete 
a maneira pela qual a empresa decide em seu ambiente distribuir os 
custos aos produtos.

Os métodos de custeio são os procedimentos adotados para a 
apuração dos custos industriais, ou seja, a forma pela qual a organização 
irá agregar ao preço de venda de seus produtos os custos empregados 
durante seu processo de fabricação. Tais métodos são utilizados para 
a correta identificação e associação dos custos fixos e variáveis aos 
produtos, contribuindo de certa forma com o processo de gestão 
empresarial.

As abordagens de custeios nada mais são do que ferramentas 
utilizadas para alocação dos custos. Com base em Ribeiro (2013), entre 
as abordagens de custeio consideradas tradicionais, destacamos os 
métodos de custeio: (i) por absorção e (ii) variável.

Os métodos de custeios são necessários para que, diferentemente 
dos custos diretos, os custos fixos sejam incorporados ao custo 
fabril, neste caso, há a necessidade de critérios de rateios, seja por 
departamentos ou utilizando taxas de rateio, fazendo com que os 
custos fixos de produção sejam incorporados ao custo dos produtos. 
Diante disto, é evidente que, predominantemente, os critérios possuem 
níveis de arbitrariedade para mensuração das parcelas dos custos fixos 
agregados ao custo dos produtos. Lembre-se: não existe o critério 

Seção 1
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de alocação de custos exato, e sim aquele que proporciona uma 
informação adequada e requisitada ao processo de gestão de custos.

Todo e qualquer método de custeio deve ser considerado como 
instrumento gerencial, o qual tem por objetivo auxiliar os gestores 
durante o processo de gestão de custos, sobretudo os custos 
industriais. Tendo em vista os diversos modelos de custeio existentes, 
vê-se a necessidade de evidenciar a legislação que rege o método 
legalmente aceito. Neste sentido, apresenta-se o Art. 290 do Decreto 
3.000/1999 (BRASIL, 1999), Regulamento do Imposto de Renda (RIR), 
que trata do custo de produção e dispõe sobre:

a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer 
outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na 
produção, observado o disposto no artigo anterior;
b) o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de 
supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de 
produção;
c) os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos 
de depreciação dos bens aplicados na produção;
d) os encargos de amortização diretamente relacionados 
com a produção;
e) os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados 
na produção.

Considerando o disposto no Art. 290, fica evidente que para fins 
fiscais e para a apresentação das demonstrações contábeis, devemos 
utilizar a abordagem de custeio por absorção - este assunto ficará ainda 
mais evidente com a leitura da nossa próxima da seção.

É comum as pessoas confundirem abordagem de custeio ou 
método de custeio com os critérios para avaliação de estoques e 
até mesmo com sistema de controle de estoques. Por isso, antes de 
aprofundarmos nossos estudos sobre as abordagens de custeio, vamos 
compreender alguns dos principais critérios de avaliação de estoques.

Para saber mais

O denominado "Bloco K" é uma das partes de informação do SPED 
Fiscal ICMS/IPI, que se constitui no livro eletrônico de Registro de 
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Controle da Produção e do Estoque. Este livro destina-se à escrituração 
dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do 
estabelecimento, correspondentes às entradas e às saídas, à produção, 
bem como às quantidades referentes aos estoques de mercadorias. 
Saiba mais em: 

PORTAL TRIBUTÁRIO. BLOCO K - Registro de Controle da Produção e 
do Estoque. 2017. Disponível em: <http://www.portaltributario.com.br/
guia/bloco-k.htm>. Acesso em: 4 out. 2017. 

 Métodos de valorização dos estoques

Compreende a forma ou a valoração com que os custos das 
mercadorias serão levados ao custo de fabricação. Os métodos mais 
conhecidos são:

•  PEPS (FIFO – First In, First Out) – “Primeiro a Entrar é o 
Primeiro a Sair”. 

•  UEPS (LIFO – Last In, First Out) – “Último a Entrar é o Primeiro 
a Sair”.

•  PMP (Preço Médio Ponderado ou CMP) – “Custo Médio 
Ponderado”.

a. PEPS

Neste método temos que as primeiras unidades a entrar no estoque, 
ao iniciar o processo de fabricação e serem apresentadas as primeiras 
requisições de materiais, serão as primeiras a serem remetidas ao custo 
fabril. Logo, os custos referentes às últimas unidades adquiridas irão 
formar o saldo final em estoque.

b. UEPS

Já neste método temos que as últimas unidades a entrar no 
estoque, ao iniciar o processo de fabricação e serem apresentadas as 
requisições de materiais, serão as primeiras a serem remetidas ao custo 
fabril. Logo, os custos referentes às primeiras unidades adquiridas irão 
formar o saldo final em estoque.

c. PMP ou CMP

Neste método, tanto o saldo remetido ao custo como o saldo 
remanescente em estoque, em termos unitários, serão o mesmo, isso 
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porque os valores de saída (CPF/CPV/CMV) se darão pelo custo médio 
ponderado, apurado entre as entradas e saídas das mercadorias/
produtos. 

É prudente e necessário destacar que no Brasil a legislação permite 
apenas a utilização do método PEPS e CMP/PMP, tendo em vista 
que a utilização do UEPS ocasiona uma subavaliação dos estoques 
e uma superavaliação dos CMV/CPV, ocasionando a postergação no 
pagamento dos tributos incidentes sobre o lucro. 

•  Sistemas de controle de estoques ou sistemas de inventário 
de estoques 

Destacam-se basicamente dois tipos de sistemas. Conheça-os a seguir.

a. Controle permanente dos estoques

Esta forma de controle pode ser feita, por exemplo, por fichas 
de estoques, mas hoje, com o avanço da tecnologia e dos sistemas 
de informações, facilmente é aplicado. O custo tanto dos produtos 
requisitados, quanto dos produtos remanescentes nos estoques, pode 
ser apurado a qualquer momento, tendo em vista que o controle é 
dado de forma permanente. Neste método, o controle dos estoques 
é evidenciado pela utilização do inventário permanente para 
levantamento apuração dos estoques.

b. Controle periódico dos estoques

Neste caso é comum a apuração dos custos apenas ao final de 
cada período, seja mensal, semestral ou anual, obtido, por sua vez, 
através da contagem física de cada elemento que compõe o estoque, 
esta tarefa recebe o nome de “inventario final de estoque”. É prudente 
quando da apuração do inventário, que as atividades de empresa 
estejam suspensas, para evitar erros na contagem dos itens. Neste 
método, o controle dos estoques é evidenciado pela utilização do 
inventário Periódico para levantamento apuração dos estoques.

Após a contagem física de todos os itens que compõem os estoques, 
multiplica-se o custo unitário de cada produto pelas quantidades 
levantadas na contagem, a soma destes elementos irá representar o 
saldo em “estoque final”, ou seja, o valor deverá constar no Balanço 
Patrimonial da empresa, e também servirá para a apuração dos custos 
das mercadorias vendidas/produtos vendidos (CMV/CPV) do período 
em questão, obedecendo à seguinte equação:
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Agora que ficou clara a diferença entre abordagens de custeios, 
métodos de valorização de estoques e sistemas de controle (inventário) 
de estoques, vamos iniciar nossos estudos, começando a falar sobre a 
abordagem de custeio por absorção. 

Questão para reflexão

Vimos nesta seção dois métodos distintos para controle de estoques. 
No seu ponto de vista, qual deles é mais relevante a ser adotado em 
uma empresa? Como você chegou a esta conclusão? 

Finalizando a seção

Através da leitura desta seção, foi possível entender, de forma 
clara, o real significado e a utilização dos métodos de custeios na 
prática. Diferentemente da contabilidade comercial, ao aplicarmos 
a contabilidade de custo, estes conceitos devem ser claramente 
explorados, pois a utilização de um método de custeio inadequado 
poderá comprometer o processo de tomadas de decisões, impactando 
diretamente os resultados da empresa. 

Foi possível ainda esclarecer uma dúvida muito comum, 
esclarecendo a diferença entre método de custeio, método de 
valorização de estoque e sistemas de controle de estoques - estes 
conhecimentos com certeza farão toda diferença em sua prática 
profissional. 

Para finalizar a seção, apresentamos as atividades de aprendizagem 
que visam proporcionar mais reflexões ao leitor.

Atividades de aprendizagem

1. A empresa ABC Comércio e Indústria Ltda. apresentou, para fins de 
fechamento dos demonstrativos contábeis do exercício findo em 31 de 
dezembro, os seguintes dados:
 Estoque Inicial – R$ 20.000,00.
 Inventário de estoques – R$ 26.000,00.
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 Compras Líquidas – R$ 235.00000.
 Vendas do Período – R$ 650.000,00.
Com base apenas nas informações acima, é correto afirmar que:
a) O custo das mercadorias vendidas no período é de R$ 235.000,00.
b) O saldo a ser apresentado na conta de estoque no final do exercício será 
de R$ 255.000,00.
c) O custo das mercadorias vendidas no período é de R$ 255.000,00.
d) O saldo a ser apresentado na conta de estoque no final do exercício será 
de R$ 261.000,00.
e) O custo das mercadorias vendidas no período é de R$ 229.000,00.

2. Sobre o método de valorização dos estoques, analise as afirmações a 
seguir.
I. Ao utilizar o UEPS, é correto afirmar que a empresa apresentará um 
estoque superavaliado e um custo de vendas subavaliado.
II. Utilizando o PEPS, a empresa apresentará um estoque superavaliado e o 
custo das vendas subavaliado.
III. Dentre os métodos existentes, o UEPS é o único aceito pela legislação 
brasileira. 
Com base nas afirmações acima, é correto afirmar:
a) Somente a alternativa II está correta.
b) As alternativas I, II e III estão corretas.
c) As alternativas I e III estão corretas. 
d) As alternativas II e III estão corretas. 
e) Somente a alternativa III está correta.

3. Quais são os três métodos de valorização dos estoques mais utilizados?
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Custeio por absorção
Introdução à seção

Entender as diversas formas de abordagens de custeios é 
fundamental para o gerenciamento dos gastos dentro de uma empresa, 
principalmente aquelas com atividades industriais. Nesta seção iremos 
apresentar a você o Custeio por Absorção. Uma abordagem muito 
comum e recorrente nas pequenas e médias empresas, devido à 
facilidade em sua aplicação e aos aspectos legais de sua utilização no 
meio empresarial.

E aí?! Pronto para mais uma seção?

Bons estudos e até a próxima. 

Custeio por absorção

O custeio por absorção é decorrente do sistema RKW 
(Reichskuratorium für Wirtschaftlichtkeit), desenvolvido no século 
XX. Nesta abordagem de custeio, observa-se que todos os custos de 
fabricação, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, serão 
alocados ao custo de produção, logo, apenas as despesas serão 
registradas diretamente nas contas de resultado da empresa. 

Para Ribeiro (2013) este método de custeio propõe que os custos 
de fabricação incorridos no processo fabril sejam alocados ao produto 
e que as despesas do período sejam registradas diretamente no 
resultado. 

Seção 2
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Fonte: Ferreira (2008, p. 159).

Figura 2.1 | Sistema de custeio por absorção

Questão para reflexão

Qual é a real necessidade de se utilizar um ou outro método de 
custeio? Esta decisão impactará o meu volume de vendas ou minha 
lucratividade?

O plano prático na adoção desta abordagem permeia basicamente 
três passos distintos: (i) separar, (ii) classificar e agregar e (iii) distribuir, 
mas o que devemos considerar no processamento destas três fases?

Passo (i): quando nos referimos ao primeiro processo, devemos 
considerar a necessidade de separar os custos dos demais gastos 
incorridos no período. 

Sendo assim, devemos separar os gastos consumidos no processo 
de fabricação dos produtos das despesas que compõem os gastos da 
empresa necessários para a gestão de sua atividade.

Vejamos um exemplo prático deste conceito de separação dos 
custos. Considere que a empresa Fino Stillo Móveis para Decoração 
incorreu no mês de janeiro de X0 aos seguintes gastos:
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Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 2.1 | Gastos incorridos

GASTO VALOR - R$ 

Matéria-prima 23.000,00 

Mão de Obra Direta 7.000,00 

Mão de Obra Indireta 4.000,00 

Comissão de Vendedores 5.000,00 

Honorários Contábeis 2.500,00 

Água e esgoto - ADM  500,00 

Aluguel da Administração 2.000,00 

Aluguel da Fábrica 3.500,00 

Depreciação das Máquinas  1.500,00 

Depreciação dos Móveis - ADM  500,00 

Propaganda e Publicidade  500,00 

TOTAL  50.000,00 

Considerando os dados apresentados na Quadro 2.1, efetuando o 
processo de separação, concluímos que o total dos custos relacionados 
com o procedimento de fabricação dos produtos será de:

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 2.2 | Separação dos gastos

GASTOS CUSTO DESPESA

Matéria-prima  23.000,00 - 

Mão de Obra Direta    7.000,00 - 

Mão de Obra Indireta    4.000,00 -   

Comissão de Vendedores  - 5.000,00 

Honorários Contábeis  - 2.500,00 

Água e esgoto - ADM  - 500,00 

Aluguel da Administração  - 2.000,00 

Aluguel da Fábrica    3.500,00 -   

Depreciação das Máquinas    1.500,00 -   

Depreciação dos Móveis - ADM - 500,00 

Propaganda e Publicidade -   500,00 

TOTAIS  39.000,00  11.000,00 
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Embora a empresa tenha apresentado um total de R$ 50.000,00, 
apenas R$ 39.000,00 será considerado como custo, uma vez que 
os demais gastos serão considerados como despesas do período no 
montante de R$ 11.000,00.

Neste momento, não foi utilizado critério algum de rateio, apenas 
utilizamos o processo de separação (separar) para classificarmos os 
gastos da empresa em custos e despesas. 

Passo (ii): após a separação dos gastos, inicia-se o procedimento de 
agregação destes ao(s) produto(s). Neste momento serão atribuídos ao 
produto (ou produtos) os custos diretos de produção. Vamos identificar 
os custos diretos de fabricação a partir do Quadro 2.3, lembrando que 
estes custos são aqueles de fácil identificação ao produto acabado, 
sendo empregado no produto por meio de sistema de medição cujo 
valor é significantemente relevante.

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 2.3 | Separação dos custos

CUSTO DIRETO INDIRETO

Matéria-prima 23.000,00 -

Mão de Obra Direta 7.000,00 -

Mão de Obra Indireta - 4.000,00 

Aluguel da Fábrica - 3.500,00 

Depreciação das Máquinas - 1.500,00 

TOTAIS 30.000,00 9.000,00

Logo, podemos afirmar que dos R$ 39.000,00 de custos incorridos 
no processo de fabricação no período analisado, R$ 30.000,00 são 
referentes aos custos diretos, ou seja, custos que não aapresentam 
dificuldade alguma em sua apropriação ao produto, não havendo 
a necessidade de adotar nenhum critério de rateio para apropriar 
estes custos aos produtos, restando apenas os custos indiretos para 
apropriação, estes, por sua vez, são mais complicados por não se 
relacionarem diretamente com o objeto de custeio, devendo-se utilizar 
métodos subjetivos para a alocação destes custos. 

Passo (iii): este terceiro passo tem como objetivo atribuir critérios 
de rateio para a alocação dos custos indiretos de fabricação (CIF) aos 
produtos. Alguns tipos de custos indiretos são rateados em função, 
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de sua própria aplicação, por exemplo: a) gasto com aluguel: rateado 
em função do m² (área utilizada); b) depreciação, manutenção de 
máquinas, energia elétrica: rateados em função das horas-máquina. 
Vejamos alguns exemplos de critérios utilizados para rateio dos CIFs.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.1 | Critérios para rateio

CUSTO INDIRETO MÉTODO DE RATEIO

Depreciação de Edificações Espaço Utilizado

Depreciação de Maquinários Horas-Máquina

Mão de Obra Indireta Em função da Mão de Obra Direta

Materiais Indiretos Em função dos Materiais Diretos

Seguro Espaço Utilizado

Energia da Fábrica Horas-Máquina

Energia da Administração Espaço Utilizado / Pontos de Luz

A decisão do critério e rateio a serem utilizados na empresa tem 
ligação direta com a própria estrutura a qual a empresa se submete, e 
estes impactam diretamente os resultados dos custos alocados a cada 
produto.

Vejamos na prática. 

Considere que a empresa Fino Stillo Móveis para Decoração 
fabrica apenas dois produtos, mesa e cadeira. Vamos utilizar os custos 
indiretos informados na no Quadro para apresentarmos a apropriação 
dos custos conforme os critérios informados a seguir.

Fonte: elaborada pelo autor.

Quadro 2.2 | Critérios para rateio Fino Stillo

CIF CRITÉRIO

Mão de Obra Indireta Em função da Mão de Obra Direta

Aluguel da Fábrica M² por departamento

Depreciação das Máquinas Hora-máquina

Considere a seguinte apropriação dos custos diretos de fabricação.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 2.4 | Apontamento dos custo diretos

CUSTO DIRETOS MESA CADEIRA TOTAL

Matéria-prima 9.200,00 13.800,00 23.000,00

Mão de Obra Direta 2.800,00 4.200,00 7.000,00

TOTAIS 12.000,00 18.000,00  30.000,00 

O produto MESA necessita ainda de um total de 200 horas/
máquinas, ocupando em seu processo fabril 40% da área disponível, 
enquanto o produto CADEIRA necessita de 400 horas/máquinas e 
ocupa em todo seu processo fabril 60% da área disponível. 

Com base nos critérios apresentados, vamos executar o rateio dos 
custos indiretos de fabricação.

a) Rateio da MOI (Mão de Obra Indireta) – R$ 4.000,00

A MOI usará como critério de rateio a própria MOD, sendo assim, 
para encontrarmos o coeficiente para apuração do rateio, basta 
dividimos o total da MOI pelo total da MOD, multiplicando o resultado 
encontrado pelo custo total da MOD atribuída a cada produto, vejamos.

b) Rateio do Aluguel da Fábrica – R$ 3.500,00

O aluguel da fabrica usará como critério de rateio a ocupação 
da área nas seguintes proporções: MESA - 40% e CADEIRAS - 60%, 
basta aplicarmos os percentuais de participação de cada produto para 
encontrarmos o valor a título de rateio do custo com aluguel da fábrica 
a ser atribuído a cada produto, vejamos.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 2.5 | Rateio da MOI

MESA CADEIRA TOTAL

Ocupação (%) 40% 60% 100%

Mão de Obra Indireta 1.400,00 2.100,00 3.500,00

Pode-se ainda utilizar a ocupação por medida de área ocupada (M²) 
como critério para rateio.

c) Rateio da Depreciação das Máquinas – R$ 1.500,00

A Depreciação das Máquinas utilizadas no processo de fabricação 
dos produtos tomará como base para rateio o tempo utilizado das 
máquinas no processo de fabricação, ou o “tempo hora/máquina” 
como também é conhecido. O cálculo é bem simples, bastando 
dividir o total dos CIFs com depreciação pelo total de horas-máquinas, 
multiplicando em seguida pela quantidade consumida de horas-
máquinas de cada produto, veja a seguir.

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 2.6 | Rateio da MOI

MESA CADEIRA TOTAL

Hora / Máquina 200 400 600

Depreciação 500,00 1.000,00 1.500,00

Após a aplicação dos critérios de rateio para cada elemento que 
compõe os CIFs, é possível apurarmos o total dos custos para cada 
linha de produção, e considerando que a empresa tenha produzido 50 
mesas e 200 cadeiras, já será possível também apurar o custo unitário 
por unidade produzida.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 2.7 | Total de custos por produto

CUSTOS DIRETOS MESA CADEIRA TOTAL

Matéria-prima 9.200,00 13.800,00 23.000,00

Mão de Obra Direta 2.800,00 4.200,00 7.000,00

CUSTOS INDIRETOS      

Mão de Obra Indireta 1.600,00 2.400,00 4.000,00

Aluguel da Fábrica 1.400,00 2.100,00 3.500,00

Depreciação das Máquinas 500,00 1.000,00 1.500,00

TOTAL CUSTOS POR PRODUTO  15.500,00  23.500,00  39.000,00 

Quantidade Produzida 50 200

Custo Unitário de Produção       R$ 310,00      R$ 117,50 

Tendo como base as quantidades produzidas e a utilização do 
método de custeio por absorção, obtivemos, ao final deste processo 
fabril e após a aplicação dos critérios de rateios, um custo unitário para 
cada unidade produzida de mesas no valor de R$ 310,00 e para as 
cadeiras um valor de R$ 117,50.

Vejamos na Figura 2.2 uma reprodução gráfica de como se 
comporta o custeio por absorção.

Fonte: adaptada de Martins (2010, p. 38). 

Figura 2.2 | Esquema do custeio por absorção
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Para saber mais

Conforme Silva (2008), as duas principais razões para que se implemente 
um sistema de custos em uma empresa, é o auxílio na tomada das 
decisões estratégicas, bem como um controle quase absoluto do seu 
processo produtivo.

Ainda de acordo com Silva (2008), os relatórios gerados com base nas 
informações dos custos servem como um importante instrumento 
de apoio para: controle de custos de produção; elaboração das 
demonstrações contábeis; fixação de preços de venda; tomada de 
decisões de comercialização; análise das margens de lucro; projeção 
de resultados etc. Para conhecer mais sobre o tema, leia o artigo na 
íntegra, através do link a seguir.

CIAMBELLI JUNIOR, Cláudio. Contabilidade de custos aplicada no 
preço de venda dos produtos. Revista Gestão em Foco, Amparo, p. 
51-59, n. 9, 2017. Disponível em: <http://www.unifia.edu.br/revista_
eletronica/revistas/gestao_foco/artigos/ano2017/009_contabilidade_
custos_aplicada_pre%C3%A7o_venda_produtos.pdf>. Acesso em: 4 
out. 2017. 

Vantagens e desvantagens da abordagem de custeio por absorção 

Vantagens

  Modelo aceito pela legislação brasileira, logo, é permitido para 
fins de apuração do resultado do exercício (DRE), bem como 
para o levantamento do Balanço Patrimonial. 

 Por visar o recobramento de todos os custos de produção, traz 
informações mais precisas para fins de apuração do preço de vendas e 
estoques.

 Baixo custo de implantação.

 Permite a apropriação dos custos por centro de custos.

Desvantagens

  Impossibilidade da utilização da margem de contribuição para 
fins de apuração do preço de venda.

  Arbitrariedade nos critérios de rateio dos custos, podendo 
causar injustiça na apropriação dos custos aos produtos.

Ilustramos, através da Figura 2.3, o esquema do custeio por 
absorção, proposto por Ferreira (2008). 
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Fonte: Ferreira (2008, p. 164).

Figura 2.3 | Esquema do custeio por absorção 

Desmistificando o custo com mão de obra direta

Oportunamente vamos trazer uma discussão bastante comum 
sobre o gasto com mão de obra. O que buscamos nesta discussão 
não é trazer uma definição tácita sobre o tema, mas sim apresentar as 
diferentes abordagens sobre este importante gasto. 

Afinal, a mão de obra direta deve ser tratada como um gasto fixo 
ou variável?

Sabemos que a mão de obra pode ser classificada tanto como 
despesa quanto custo. Quando o gasto estiver associado ao processo 
produtivo, pode ser reconhecido como um custo variável (quantidade 
de horas de um operador para uma determinada atividade), ou ainda 
pode ser compreendido como um custo indireto, por exemplo, 
o salário mensal do mecânico das máquinas da indústria, pois 
independentemente de reparar ou não os equipamentos, a empresa 
incorrerá neste gasto com a folha de pagamento. Ou ainda há a 

-
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classificação deste gasto quanto ao comportamento dos custos (fixo 
ou variável), que vai ao encontro das necessidades de informações 
gerenciais das empresas.

Ainda sobre o conceito de mão de obra direta, Martins (2003, p. 96), 
em sua obra Contabilidade de custos, diz que:

custo de Mão de obra Direta não se confunde com valor 
total pago à produção, mesmo aos operários diretos. Só 
se caracteriza como tal a utilizada diretamente sobre o 
produto. Portanto, o custo de Mão de obra Direta varia com 
a produção, enquanto a Folha relativa ao pessoal da própria 
produção é fixa. Essa distinção é de absoluta importância 
para inúmeras finalidades.

Podemos afirmar com base no autor que o custo relativo à mão de 
obra quando empregada diretamente ao produto, desde que possível 
seu apontamento e mensuração, deverá ser classificado, além de 
direto, como também um custo variável em relação ao volume de 
produção.

Todos e quaisquer gastos relativos à produção devem ser 
criteriosamente analisados pelos gestores das empresas, devendo o 
tratamento destes observar as abordagens de custeio tradicionais e a 
necessidade de informações de custos durante o processo de decisão.

Na mesma obra, Martins (2003, p. 181) se posiciona da seguinte 
forma: 

Quer haja apontamento ou não, o importante é que, 
para efeitos de análise e decisão, nesses casos deve-
se considerar que o custo total com esse pessoal é fixo; 
mesmo que a parte apontada como MOD especificamente 
apareça como Variável, já que a diferença poderia estar na 
ociosidade carregada aos Custos Indiretos. Portanto, para 
certos tipos de decisão, deveria esse pessoal ter seu custo 
classificado entre os Fixos.
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Sendo assim, tratar a mão de obra direta enquanto um custo fixo 
ou variável corresponde ao caso do gasto com energia elétrica, que 
determinadas empresas reconhecem como um gasto fixo, por conta 
da dificuldade de mensurar o consumo de energia por máquina por 
produto. Novamente, atribuir a característica de custo fixo ou variável a 
um determinado elemento de custo depende da necessidade gerencial 
da empresa. Logo, este livro reconhece a mão de obra direta como 
sendo um custo variável e, a mão de obra indireta como custo fixo.

Finalizando a seção

Nesta seção foi possível se apropriar dos conhecimentos sobre o 
custeio por absorção. Devido à sua fácil aplicação e por ser um método 
aceito pela legislação brasileira, é cada vez mais comum vê-lo utilizado 
em meio aos processos gerenciais das pequenas e médias empresas. 
É um método que tem como objetivo considerar nos produtos todos 
os custos necessários à produção, deixando apenas as despesas para 
serem computadas diretamente ao resultado. 

E, para finalizar esta seção, apresentamos as atividades de 
aprendizagem que visam proporcionar mais reflexões ao leitor.

Atividades de aprendizagem

1. Sobre o método de custeio por absorção, analise as afirmações a seguir.
I. Necessita de critério de rateios, no caso de apropriação dos custos 
indiretos (gastos gerais de produção), quando houver dois ou mais produtos 
ou serviços.
II. Os resultados apresentados sofrem influência direta do volume de 
produção.
III. É um método que não é aceito pela legislação brasileira. 
Com base nas afirmações acima, é correto afirmar que:
a) Somente a I está correta. 
b) Somente a II está correta. 
c) Somente a III está correta. 
d) Estão corretas a I, II e III. 
e) A I e II estão corretas. 
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2. A empresa Alpha Dog Ltda. apresentou os seguintes custos de produção.

DESCRIÇÃO VALOR R$

Matérias-primas transferidas para produção 25.000,00

Custo da Mão de Obra da Produção apurada no mês 10.000,00

Gastos Gerais de Produção apurados no mês 8.000,00

Gastos Administrativos do Período. 10.000,00

Unidades Produzidas no mês 5.000

Total de Unidades Vendidas 2.500

Utilizando o método de custeio por absorção, temos que:
a) O custo unitário de produção é de R$ 8,60.
b) O total dos custos dos produtos vendidos no período é de R$ 53.000,00.
c) O saldo em estoque, após a baixa pelas vendas dos produtos, será de R$ 
26.500,00.
d) O custo fabril total do período é de R$ 53.000,00.
e) O total do custo dos produtos vendidos no período é de R$ 43.000,00.
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Custeio variável
Introdução à seção

Nesta seção iremos nos aprofundar um pouco mais no estudo 
às abordagens de custeio, apresentaremos a você o Custeio variável. 
Veremos que esta forma de classificar e estudar os gastos de uma 
empresa é de grande importância no processo decisório, pois através 
desta abordagem é possível construir indicadores que irão subsidiar as 
decisões dos gestores, indicadores como: Margem de contribuição 
unitária e Total, Pontos de Equilíbrios (Contábil, Econômico e 
Financeiro), também é responsável em abrir campo para o estudo da 
Relação Custo X Volume X Lucro. 

Então vamos lá, bons estudos!

Custeio variável

O custeio variável ou custeio direto reconhece somente os custos 
variáveis, sejam considerados diretos ou indiretos, como custos do 
produto. Nesta abordagem, o total dos custos e despesas fixas impacta 
diretamente no resultado, sendo assim, deverão ser debitados contra 
o resultado apurado. Com base nisso, tal abordagem considera 
que os custos fixos não participam ou não possuem origem no 
desenvolvimento da produção, tão logo considera no custo somente 
os itens que se relacionam diretamente e exclusivamente no ciclo de 
atividade produtiva. A Figura 2.4 apresenta de forma gráfica o custeio 
variável. 

Seção 3
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Fonte: adaptada de Ferreira (2008, p. 168).

Figura 2.4 | Sistema de custeio variável 

Podemos verificar na Figura 2.4 que no Custo dos Produtos 
Vendidos (CPV) somente são empregados os custos diretos incorridos 
na produção, dando origem à Margem de Contribuição (MC), também 
conhecida como “MC primária”, sendo estimada como medida 
referencial para acobertar em um primeiro momento os Custos Fixos 
(CF) e as Despesas Fixas (DF) incorridas no período. 
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Fonte: adaptada de Ferreira (2008, p. 164).

Figura 2.5 | Esquema do custeio variável

Embora o custeio variável não apresente o custo real de produção, 
por não considerar os custos fixos da produção, ele ainda atende ao 
seu propósito principal que é o de apoio gerencial às tomadas de 
decisões. Os passos que evidenciam a margem de contribuição são 
apresentados na seguinte sequência para a apuração da MC (FERREIRA, 
2008, p. 167):

i. separação dos custos incorridos no período em variáveis 
e fixos;
ii. alocação dos custos variáveis aos respectivos produtos 
ou produção;
iii. cálculo da margem de contribuição (primária) dos 
produtos (receita menos custos variáveis, ou preço de 
venda – custo variável unitário em se tratando da MC 
unitária);
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iv. apuração da margem de contribuição secundária, 
ou total, que é calculada subtraindo da margem de 
contribuição primária, as despesas variáveis incorridas no 
período, e;
v. apuração do resultado da empresa, o subtrair da margem 
de contribuição secundária, os custos e despesas fixas do 
incorridas no período.

Ao contrário do custeio por absorção, o custeio direto (custeio 
variável) por não trabalhar com a necessidade de critérios de rateio 
dos custos fixos, distancia a utilização de métodos arbitrários, e muitas 
vezes injustos, para a alocação destes custos. 

Para facilitar o entendimento da aplicação desta abordagem de 
custeios, vamos exemplificar a seguir a sua utilização partindo dos 
dados apresentados na Seção 2, no Quadro 2.1 – Gastos Incorridos, 
classificando os respectivos elementos em variáveis e fixos, vejamos. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 2.8 | Gastos variáveis e fixos

GASTO VARIÁVEL FIXOS

Matéria-prima IND  23.000,00                 -   

Mão de Obra Direta IND 7.000,00                 -   

Mão de Obra Indireta IND -   5.000,00 

Comissão de Vendedores ADM    5.000,00                 -   

Honorários Contábeis ADM -         2.500,00 

Água e esgoto - ADM ADM -   500,00 

Aluguel da Administração ADM              -         2.000,00 

Aluguel da Fábrica IND              -         3.500,00 

Depreciação das Máquinas IND              -         1.500,00 

Depreciação dos Móveis - ADM ADM              -            500,00 

Propaganda e Publicidade ADM              -            500,00 

TOTAL  35.000,00     15.000,00 

Conforme podemos ver na Tabela 2.8, mesmo alguns gastos tendo 
sua origem na indústria, por não participar progressivamente em relação 
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ao volume de produção, não serão alocados ao custo do produto. 
Considerando ao disposto na Figura 2.4, os gastos apresentados no 
Quadro seriam assim distribuídos:

Fonte: elaborada pelo autor.

Quadro 2.13 | Apresentação do resultado pelo custeio variável

+ RECEITA DE VENDAS 

( - ) Custos Variáveis dos Produtos Vendidos (CPV)

Matéria-prima

Mão de Obra Direta

Mão de Obra Indireta

= MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA

( - ) Despesas Variáveis - Administrativas e Vendas

Comissão de Vendedores

= MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL (SECUNDÁRIA)

( - ) Custos Fixos e Despesas Fixas

Aluguel da Fábrica

Depreciação das Máquinas

( - ) Custos Fixos e Despesas Fixas

Honorários Contábeis

Água e esgoto – ADM

Aluguel da Administração

Depreciação dos Móveis - ADM

Propaganda e Publicidade

= RESULTADO DA EMPRESA

Questão para reflexão

Considerando que a Contabilidade de Custos e a própria gestão dos 
custos têm uma forte tendência a ser aplicada em empresas com o 
ramo de atividade industrial, com base no que foi apresentado até aqui 
e em seus conhecimentos sobre o assunto, pode a Contabilidade de 
Custos ser implantada em outros ramos de atividade? 
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Comparando a abordagem de custeio por absorção e a variável, 
o que as diferenciam basicamente é a forma com que os custos fixos 
são levados em consideração, e não a sua identificação. Esta diferença 
só pode ser notada a curto prazo, uma vez que ao longo prazo o 
resultado econômico em ambos serão os mesmos. No custeio variável, 
tendo em vista que os gastos fixos serão registrados diretamente no 
resultado, o lucro apurado no período tende a ser menor do que pelo 
custeio por absorção, por este motivo o custeio variável não é aceito 
pela legislação brasileira, pelo fato de postergar o recolhimento dos 
tributos incidentes sobre o lucro, mas caso o total de produção seja 
vendido dentro do mesmo período, isso não será verdade, uma vez 
que o resultado será o mesmo para ambas abordagens de custeio. 

Vantagens e desvantagens da abordagem de custeio variável

Vantagens

  Identificação clara e objetiva da relação custo-volume-lucro, 
fonte de informação para o planejamento da lucratividade.

  Invariabilidade causada pelos métodos arbitrários de absorção 
de custos, mantendo a relação destes apenas pelas quantidades 
produzidas/vendidas.

  Voltada para auxílio à tomada de decisão, apresentando a 
composição do resultado de uma forma mais clara e objetiva. 

  Apresentação da margem de contribuição, a qual facilita as 
análises de desempenho dos produtos. 

  Face à metodologia adotada para alocação dos custos, 
proporciona a apuração do ponto de equilíbrio (break-even 
point) como ferramenta de controle.

  Auxilia nas decisões quanto a possíveis abandonos em 
determinada linha de produção. 

 Auxilia na formação dos preços de vendas.

Desvantagens

 Não é aceito pela legislação brasileira. 

  Visível dificuldade na classificação dos custos fixos e custos 
variáveis, mormente aos semivariáveis. 

Para evidenciarmos a diferença entre o método de custeio por 
absorção e o método de custeio variável, apresentamos na Figura 2.6 
uma comparação entre eles. Destacam-se o valor a ser evidenciado 
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na conta estoque e o valor do custo dos produtos vendidos, que estão 
diretamente relacionados com o volume de vendas realizadas no 
período.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.6 | Custeio variável

-

-
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Para saber mais

Conheça outros métodos:

Custo por ordem de produção: neste método, cada elemento do custo 
é acumulado separadamente, segundo ordens específicas de produção 
emitidas por um departamento específico. São emitidas as ordens de 
produção para dar início à execução dos trabalhos, antes disso, nada 
poderá ser iniciado, sem que a ordem de serviços esteja devidamente 
aprovada e autorizado. Normalmente, esta abordagem é utilizada para 
atender a encomendas específicas de cada cliente.

Custo por processo: é usado invariavelmente na contabilização dos 
custos de uma produção em massa (ou em série) de um produto ou 
linha de produtos. A empresa produz para estoque e não para atender 
a encomendas específicas de clientes.

Departamentalização e rateio de custos indiretos: a 
departamentalização consiste em dividir a fábrica em segmentos, 
chamados “departamentos”, aos quais são debitados todos os custos 
indiretos de produção neles incorridos, adotando-se o método de 
custeio por absorção.

Em termos gerais, o método a ser utilizado pela empresa deve ser 
cautelosamente analisado, uma vez que impactará significantemente 
nos resultados apresentados, vale relembrar que estas abordagens 
devem ser utilizadas em critérios gerenciais, tendo em vista que apenas 
o método por absorção é aceito pela legislação fiscal. 

Finalizando a seção

Vimos até aqui os dois principais métodos de custeio utilizados, 
vimos ainda que as abordagens de custeios são fundamentais no 
processo de tomadas de decisões, impactando diretamente o resultado 
apurado pela empresa. A opção por estes métodos deve ser feita e 
acompanhada pela empresa com certa frequência, evitando assim 
prejuízos desnecessários. Vale ainda lembrar que desses métodos, 
apenas um é permitido pelas leis brasileiras, o método de custeio por 
absorção.  

Para finalizar esta seção, apresentamos as atividades de 
aprendizagem que visam proporcionar mais reflexões ao leitor.
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Atividades de aprendizagem

1. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso).
(    )  Quando o preço de venda de um determinado produto for maior que 

seus custos variáveis, é correto afirmar que temos uma MC positiva.
(    )  É correto afirmar que os custos fixos são totalmente dependentes do 

volume de produção e serviços. 
(    )  A margem de contribuição negativa acontece quando temos um total 

de custos fixos superior ao preço de venda.
(    )  O conceito de margem de contribuição é tido como a diferença entre a 

receita e a soma de custos e despesas diretas.
A alternativa que apresenta a sequência correta é:
a) V – V – V – V.
b) V – F – F – F.
c) F – V – F – V.
d) V – F – V – F.
e) F – F – F – F.

2. São vantagens da adoção do custeio variável:
I. Identificação clara e objetiva da relação custo-volume-lucro, fonte de 
informação para o planejamento da lucratividade.
II. Trata-se de um método aceito pela legislação brasileira.
III. É tido como uma excelente ferramenta gerencial para formação do 
preço de venda. 
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a I está correta.
b) Somente a II está correta.
c) I, II e III estão corretas.
d) II e III estão corretas. 
e) I e III estão corretas. 
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Contabilização
Introdução à seção

Entender a forma como devem ser registrados os diversos fatos 
administrativos, principalmente aqueles que culminam em alterações na 
situação patrimonial da empresa, ou seja, fatos contábeis, é fundamental 
o gerenciamento das informações dentro das empresas, tanto no 
aspecto legal (atendimento às legislações e aos diversos normativos e 
regulamentos contábeis – CFC, CPC, IFRS, RFB) como também aspecto 
gerencial (tomada de decisão – gestão). Apresentaremos, nesta seção, 
aspectos voltados ao processo de registro contábil de empresa com 
atividade industrial. O conhecimento sobre contabilidade industrial é 
muito amplo, portanto apresentaremos os lançamentos mais comuns 
e frequentes inerentes a esta atividade. 

Pronto para mais este desafio. 

Bons estudos e até a próxima!

Contabilização do processo industrial

Esta seção não tem como objetivo exaurir os estudos acerca dos 
processos de contabilização dentro de uma empresa, principalmente 
as de atividade industrial, foco de estudo deste livro. São muitas as 
particularidades que implicam diretamente o processo de contabilização, 
desde o nível de detalhamento exigido pela administração da empresa, 
que sem dúvida impacta o processo de tomadas de decisões, às 
particularidades específicas da legislação, como é o caso da adoção do 
Plano de Contas Referencial trazido pela Escrituração Contábil Digital 
(ECD). 

Seção 4

Para saber mais

O que é a ECD? “A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante 
do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em 
papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à 
obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: I - Livro 
Diário e seus auxiliares, se houver; II - Livro Razão e seus auxiliares, se 
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houver; III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento 
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos” (SISTEMA 
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, 2017).

Fonte: SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED. ECD. 
2017. Disponível em: <http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/499>. 
Acesso em: 4 out. 2017.  

Assim sendo, vamos trabalhar os principais aspectos que 
abrangem o processo contábil industrial, fazendo uso do plano de 
contas apresentado no Seção 4 da Unidade 1 desde livro. Tal como a 
contabilidade comercial ou financeira, a contabilidade industrial irá fazer 
uso das normas, regulamentos e dos princípios gerais de Contabilidade 
para proceder ao registro e também o controle patrimonial das 
entidades industriais. A diferença é quanto à contabilização dos custos, 
que deverá transitar em contas específicas a fim de evidenciar o “custo 
de produção” ou “custo fabril” de determinado período ou produto.

Para facilitar o estudo desta seção, trabalharemos com modelos 
práticos, para tanto, vamos considerar as operações da empresa Alpha.

O registro contábil do processo industrial se inicia já na aquisição 
das primeiras mercadorias que serão utilizadas no processo fabril, 
como também no registro dos gastos com a mão de obra incorridos 
no período e as aquisições dos materiais secundários utilizados no 
processo de fabricação. Vamos aos registros dos fatos.

I. Aquisição de matéria-prima

Considere a compra de 100m² da madeira MDF para a produção 
de mesas.  Considere que o preço unitário para aquisição foi de R$ 
45,3608 para cada m² comprado, os impostos incidentes sobre as 
compras, com a possibilidade de crédito, todos calculados pelo regime 
de apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Real e pelo regime Não 
Cumulativo, são os seguintes:
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a. 100 (m²) Quantidade adquirida de MP 

b. 45,3608 Preço unitário para aquisição de 1m² de MP

c. 4.536,08 Custo total de aquisição = (a x b)

d. 412,37 IPI - 10,00% = c - (c / (1 + Alq. IPI))

e. 4.123,71 Base de Cálculo dos Tributos = (c - d)

f. 68,04 PIS - 1,65% = (e x Alq. PIS)

g. 313,40 COFINS - 7,60% = (e x Alq. COFINS)

h. 742,27 ICMS - 18,00% = (e x Alq. ICMS)

i. 3.000,00 Custo Líquido Total

j. 30,00 Custo Líquido Unitário

Considerando o método das partidas dobradas, a contabilização 
desta compra ficará da seguinte forma:

CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO

3.3.2 Compras (Matéria-prima)  3.000,00 

1.1.3 Créditos fiscais  1.536,08 

2.1.1.1 Fornecedores a pagar  4.536,08 

Observe que, para o registro contábil, foram utilizadas as contas 
classificadas como “CONTAS AUXILIARES DE ESTOQUES”.

II. Aquisição de materiais secundários

A contabilização das aquisições de materiais secundários seguirá 
basicamente a mesma regra das aquisições de matéria-prima, em 
que apresentará o seguinte cálculo para a aquisição no total de 100 
unidades, no valor de aquisição em um total de R$ 1.512,03.

a. 1.512,03 Custo total de aquisição (Bruto)

b. 137,46 IPI - 10,00% = a - (a / (1 + Alíq. IPI))

c. 1.374,57 Base de Cálculo dos Tributos = (a - b)

d. 22,68 PIS - 1,65% = (c x Alíq. PIS)
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e. 104,47 COFINS - 7,60% = (c x Aliq. COFINS)

f. 247,42 ICMS - 18,00% = (c x Alíq. ICMS)

g. 1.000,00 Custo Líquido Total (c-d-e-f)

10,00 Custo Líquido Unitário (g / 100 unidades)

Contabilização:

CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO

3.4.2 Compras (Mat. Secundários) 1.000,00 

1.1.3 Créditos fiscais 512,03 

2.1.1.1 Fornecedores a pagar 1.512,03 

III. Mão de obra direta 

Considere que o gasto relacionado com a mão de obra direta 
do período tenha sido de R$ 1.000,00 de salários com incidência de 
encargos no montante de R$ 500,00, tendo em vista que este custo 
não depende de “requisição” para apropriação ao custo fabril, ela será 
contabilizada diretamente no grupo de “CONTAS AUXILIARES DE 
CUSTOS”, dando origem aos primeiros custos com relação direta à 
produção do período. Seu registro contábil ficará da seguinte forma:

CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO

4.2.1 Salários dos funcionários da fabrica 1.000,00 

4.2.2 Encargos sociais e trabalhistas 500,00 

2.1.3.1 Salários a pagar 1.000,00 

2.1.3.2 Encargos Trabalhistas a pagar 500,00 

IV. Gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação 

Considere ainda a inocorrências dos seguintes gastos gerais de 
fabricação, estes elementos, assim como a MOD, não dependem 
de requisição, devendo ser contabilizados diretamente no grupo de 
“CONTAS AUXILIARES DE CUSTOS”.

i) R$ 500,00 – Depreciações
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ii) R$ 400,00 - Energia elétrica

iii) R$ 250,00 – Água

iv) R$ 200,00 - Manutenção de equipamentos

Contabilização:

CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO

4.3.1 Depreciações 500,00 

4.3.3 Energia elétrica 400,00 

4.3.4 Água 250,00 

4.3.5
Manutenção de equipamentos

    200,00 
2.1.4.2 Outras obrigações (Passivo)  1.350,00 

V. Requisições de matéria-prima e materiais secundários

Para iniciar de fato o processo de fabricação, deverão ser feitas 
as primeiras requisições de materiais a serem utilizados no processo 
de fabricação, considere que iremos produzir 8 mesas, as quais irão 
consumir, 80m² de MP (80 x 30,00 = 2.400,00) e 80 unidades de 
materiais secundários (80 x R$ 10,00 = 800,00), para tanto, devemos 
fazer o registro das requisições destes materiais. Este processo nada 
mais é do que transferir os custos destes produtos, do grupo de 
“CONTAS AUXILIARES DE ESTOQUES” para “CONTAS AUXILIARES 
DE CUSTOS”, pois estas quantidades requisitadas passarão a compor 
o custo fabril, ou seja, o custo a ser incorporado aos produtos em 
fabricação. 

A seguir apresentamos a contabilização deste fato. Observe que as 
contas a serem utilizadas serão as contas de “transferências”. A utilização 
destas contas é importante por deixar evidente para fins das operações 
realizadas nestes grupos de contas como volume de compra, volume 
de requisições e baixas etc.

CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO

4.1.1 Matérias-primas 2.400,00 

4.1.2 Materiais secundários 800,00 

3.3.6 ( - ) Transferência para a formação de custos 2.400,00 

3.4.6 ( - ) Transferência para a formação de custos 800,00 
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VI. Apuração do custo fabril ou custo de fabricação 

Considerando os custos incorridos e registrados nos eventos I ao 
V, vamos apurar os custos de fabricação, para tanto, vamos apresentar 
a seguir o balancete, contemplando especificamente o grupo de 
“CONTAS AUXILIARES DE CUSTOS”, vejamos.

4. CONTAS AUXILIARES DE CUSTOS

4.1
Materiais aplicados ao processo 

produtivo
3.200,00 

4.1.1 Matérias-primas 2.400,00 

4.1.2 Materiais secundários 800,00 

4.2 Mão de obra e encargos 1.500,00 

4.2.1
Salários dos funcionários da 

fabrica
1.000,00 

4.2.2 Encargos sociais e trabalhistas 500,00 

4.3 Gastos gerais de fabricação 1.350,00 

4.3.1 Depreciações 500,00 

4.3.3 Energia elétrica 400,00 

4.3.4 Água 250,00 

4.3.5 Manutenção de equipamentos 200,00 

SOMA TOTAL DO CUSTO FABRIL 6.050,00 

Tendo como base o balancete apresentado, considere que as 8 
mesas iniciadas no processo de produção foram concluídas, sendo 
assim podemos afirmar que o custo unitário para cada mesa produzidas 
foi é R$ 756,25 (6.050,00 / 8).

Ao término da produção, devemos transferir os produtos acabados 
para o grupo de contas dos estoques, evidenciadas no Ativo, para tanto, 
procederemos com o seguinte lançamento,
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CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO

1.1.4.1 Estoque de produtos acabados  6.050,00 

4.4.1 ( - ) Transferência para estoques  6.050,00 

VII. Pela venda dos produtos e o registro das despesas operacionais

Considere que a empresa tenha vendido 6 unidades deste produto, 
que o preço de venda unitário estipulado pela empresa seja de R$ 
1.749,61 (excluído o IPI), e incorreu ainda em um total de R$ 2.099,53 a 
título de despesas administrativas no período. A seguir evidenciaremos 
os lançamentos contábeis que impactarão diretamente o resultado.

i)  Registro da venda e dos tributos incidentes sobre a venda 
(Alíquotas: IPI 10,00%, ICMS 18,00%, PIS 1,65% e COFINS 
7,60%):

CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO
1.1.2.1 Clientes  11.547,43 
5.1.1 Venda de produtos  11.547,43 
5.2.3 Tributos incidentes sobre as vendas (DRE)

IPI    1.049,77 
ICMS    1.889,58 
PIS 173,21 
COFINS       797,82 

2.1.2 Obrigações tributárias (a pagar - Passivo)    3.910,38 

ii) Registro pela baixa do custo dos produtos vendidos:

CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO

5.3.1 Custos dos produtos vendidos 4.537,50 

1.1.4.1 Estoque de produtos acabados 4.537,50 

iii) Registro das despesas administrativas incorridas no período:
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CÓD CONTA CONTÁBIL DÉBITO CRÉDITO

5.4.2 Despesas Administrativas 2.099,53 

1.1.1.1 Caixa 2.099,53 

iv) Após o registro dos fatos elencados, é possível apresentarmos 
o resultado apurado para o período, lembrando que para transferência 
deste para o Patrimônio Líquido da empresa, deve-se efetuar o 
encerramento das contas de resultados.

Após apresentarmos os eventos contábeis exclusivamente sobre 
as operações industriais exploradas, podemos evidenciar um lucro 
no período de R$ 1.000,02. Podemos ainda observar que na conta de 
Estoque de Produtos Acabados, no encerramento do período, deverá 
existir um saldo de R$ 1.512,50, referente às duas unidades não vendidas 
do produto acabado, tendo em vista a não existência de estoque inicial 
para os grupos de estoques. 
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Questão para reflexão

Na formação do preço de venda de um produto ou serviço, devem-se 
levar em conta diversos aspectos. Pense e reflita: quais aspectos têm 
maior peso no processo de custeio, considerando os diversos ramos 
de atuação: indústria, comércio e serviço? Existe alguma diferença na 
adoção das abordagens de custeio entre estas atividades?

Os registros contábeis apresentados nesta seção atendem à 
legislação, logo, evidenciam aspectos do custeio por absorção.

Finalizando a seção

Vimos nesta seção os principais aspectos para registro das operações 
contábeis relacionadas aos fatos existentes em uma atividade industrial. 
Esta seção não exauriu o estudo desta prática. As diversas atividades 
industriais possuem aspectos e particularidades que devem ser levados 
em consideração quando do registro contábil. Aqui, apresentamos 
a você um escopo resumido dos principais eventos que coexistem 
nestas diversas atividades. 

Para finalizar esta seção, apresentamos as atividades de 
aprendizagem que visam proporcionar mais reflexões ao leitor.

Atividades de aprendizagem

1. Sobre os procedimentos de registro dos fatos contábeis, considerando 
os aspectos inerente à Contabilidade Industrial, assinale a alternativa correta.
a) Ao curso do período de produção, a conta Custo dos Produtos Vendidos 
deve ser alimentada no ato das requisições de materiais.
b) Ao final da produção, o saldo apurado pelo Custo de Fabril ou Custo 
de Fabricação, independentemente de haver vendas no período, deverá ser 
totalmente transferido para a conta Custo dos Produtos Vendidos.
c) A conta para registro dos gastos com Mão de Obra Direta é evidenciada 
dentro do grupo “CONTAS AUXILIARES DE ESTOQUES”.
d) Em uma empresa industrial que trabalha com contas auxiliares para 
controle de estoque, ao efetuarmos a compra de matéria-prima, devemos 
alimentar o grupo de estoques presente no Ativo Circulante.
e) A conta identificada por Custo dos Produtos Vendidos somente receberá 
lançamento, caso haja alguma venda realizada no período. 
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2. Concluído o período de fabricação ou ciclo de produção, o saldo apurado 
pelo custo de fabricação deve ser transferido para contas específicas. Com 
base nesta afirmação, assinale a alternativa correta: 
a) Caso haja produtos em processo, mesmo em se tratando de encerramento 
do exercício, os saldos não poderão ser transferidos. 
b) Havendo produtos acabados e produtos em elaboração, uma parte 
deverá ser transferida para Produtos em Elaboração e outra parte para Custo 
dos Produtos Vendidos.
c) Caso ainda haja Produtos em Elaboração, ele deverá ser transferido para 
Custos dos Produtos em Elaboração no Resultado do Exercício.
d) Se todos os produtos estiverem concluídos, tudo deverá ser transferido 
para Custo dos Produtos Vendidos. 
e) Se houver produtos em processo e produtos acabados, ambos deverão 
ser transferidos para o grupo de estoques do ativo circulante, em suas 
respectivas contas, Produtos Acabados e Produtos em Elaboração. 

Fique ligado

Caro leitor, esta unidade teve por objetivo apresentar a você 
abordagens de custeios tradicionais, a de custeio por absorção e a de 
custeio variável. Ao final desta unidade, o leitor pôde:

• Entender o que são abordagens de custeio.

•  Entender e diferenciar abordagens de custeio, métodos de 
valorização de estoques e sistemas de apuração de estoques. 

•  Conhecer os métodos de valorização de estoques PEPS, UEPS 
e PMP/CMP.

• Entender a adoção do método de custeio por absorção.

• Entender a adoção do método de custeio variável.

•  Diferenciar o método de custeio por absorção do método de 
custeio variável.

•  Conhecer a prática de contabilização dos principais fatos 
sobre a Contabilidade Industrial.
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Para concluir o estudo da unidade

Ao longo desta unidade foi possível que você se apropriasse de 
diversos conhecimentos. Os conceitos explorados nesta e na primeira 
unidade serão fundamentais no desenvolvimento deste livro. 

Foram apresentados a você em nossa primeira unidade conceitos 
sobre gastos, divididos em despesas, custos e investimentos, a partir da 
fixação desses importantes conceitos, foi possível apresentar a você 
a unidade que acabamos de estudar. Nela vimos a importância das 
abordagens de custeio no meio organizacional, no qual exploramos os 
dois métodos mais conhecidos: custeio por absorção e custeio variável. 
Além disso, discorremos ainda sobre os principais aspectos contábeis 
aplicados à Contabilidade de Custo. O aprendizado desta unidade não 
esgota o assunto sobre os temas, para tanto, vamos propor outros 
estudos para que você aprofunde ainda mais seus conhecimentos.

Artigo: trabalho de conclusão de curso apresentado por Vanessa 
Somariva, que explora não somente a abordagem de custeio variável e 
absorção, mas outras abordagens que podem servir como ferramenta 
gerencial.   

SOMARIA, Vanessa. Aplicação do método de custeio por absorção 
com ênfase nos critérios de rateios: um estudo de caso em uma indústria 
de equipamento para avicultura. 2010. 101 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2010. Disponível em <http://www.
bib.unesc.net/biblioteca/sumario/00004D/00004D07.pdf>. Acesso 
em: 4 set. 2017. 

Livro digital: este livro apresenta aspectos sobre o plano de contas 
e sobre os conceitos aplicados a cada elemento que o compõe, 
conhecendo estes aspectos é mais fácil entender os mecanismos de 
contabilização.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS. Daniel Salgueiro da Silva... [et al.]; coordenação 
de Pedro Coelho Neto. 5. ed. Brasília: CFC/SEBRAE, 2002. Disponível 
em: <http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/
ManuMicro.pdf>. Acesso em: 4 out. 2017. 

Bons estudos, e até a próxima unidade.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. “A contabilidade de custos pode ser definida como um conjunto 
de registros específicos, baseados em escrituração regular (contábil) e 
apoiada por elementos de suporte (planilhas, rateios, cálculos, controles) 
utilizados para identificar, mensurar e informar os custos das vendas 
de produtos, mercadorias e serviços. Sua existência não é mero caso 
fortuito, mas uma necessidade legal e tributária”. (PORTAL DE AUDITORIA. 
O que é contabilidade de custos. 2017. Disponível em: <http://www.
portaldeauditoria.com.br/tematica/ccustos_definicao.htm>. Acesso em: 4 
out. 2017).
Considerando os gastos relacionados A uma empresa industrial, classifique 
os elementos abaixo em “C” para custos, “D” para despesas, “I” investimento 
e “P” para perdas.
(    ) Consumo de matéria-prima.
(    ) Aquisição de máquinas.
(    ) Seguro da fábrica.
(    ) Despesa com propaganda.
(    ) Comissões de vendedores.
(    ) Materiais deteriorados.
Assinale a alternativa que apresente a sequência correta. 
a) C, I, C, D, D, P.
b) C, I, D, C, C, P.
c) D, C, C, D, D, P.
d) C, I, P, D, C, P.
e) C, I, C, D, D, D.

2. No controle e gestão dos estoques, é importante ter um controle efetivo 
sobre os itens em estoques, tanto para auxiliar o departamento produtivo 
como também para evitar práticas evasivas no patrimônio da empresa, 
principalmente ao que se aplica aos seus estoques. O inventário pode ser 
realizado de duas formas diferente. Assinale a alternativa que contempla 
estes dois modelos de inventários. 
a) Inventário Recorrente e Inventário Periódico.
b) Inventário Permanente e Inventário Lateral.
c) Inventário Permanente e Inventário Periódico.
d) Inventário Especial e Inventário Periódico.
e) Inventário Permanente e Inventário Especial.
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3. A Indústria de Bolsas Klouser produziu em seu primeiro mês de atividades 
8 mil unidades da Bolsa Luizvitão e ainda, no mesmo período, vendeu 6 
mil unidades desta bolsa à vista, pelo preço total de R$ 60.000,00. Outras 
informações relativas às operações no período são apresentadas a seguir.
- Material direto R$ 2,00 por unidade.
- Mão de obra direta R$ 1,00 por unidade.
- Custos indiretos de fabricação variáveis: R$ 16.000,00.
- Custos indiretos de fabricação fixos: R$ 24.000,00.
- Despesas fixas de venda e de administração: R$ 10.000,00.
- A empresa não possuía estoque inicial de produtos.
Considerando exclusivamente estes dados, se a empresa utilizar o Custeio 
por Absorção, o valor do Lucro Bruto apurado para este período será de:
a) R$ 12.000,00.
b) R$ 18.000,00.
c) R$ 30.000,00.
d) R$ 42.000,00.
e) R$ 48.000,00.

4. Considerando exclusivamente os dados e as informações apresentadas 
na Questão 3, caso a empresa adote o Custeio Variável, o valor do Lucro 
Bruto apurado para este período será de:
a) R$ 12.000,00.
b) R$ 18.000,00.
c) R$ 30.000,00.
d) R$ 42.000,00.
e) R$ 48.000,00.

5. Com base nos dados apresentadas na Questão 3, é correto afirmar que:
a) O lucro líquido apurado para o período corrente, em ambos os métodos, 
será o mesmo.
b) O lucro líquido apurado pelo custeio por absorção é menor que o lucro 
apurado pelo custeio variável.
c) O resultado do período apurado pelo custeio por absorção é igual a R$ 
- 4.000,00.
d) O resultado do período apurado pelo custeio variável é igual a R$ 2.000,00.
e) A diferença entre o resultado do período apurado pelo método de custeio 
por absorção e o método de custeio variável é de R$ 6.000,00.
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Abordagens de gestão de 
custos

Nesta unidade, vamos estudar as principais ferramentas utilizadas 
no processo de Gestão de custos, instrumentos técnicos que, partindo 
das informações contábeis, constroem indicadores fundamentais 
que irão auxiliar gestores no processo de tomada de decisões. Nesta 
unidade, versaremos então sobre Margem de contribuição, Ponto 
de equilíbrio, a Relação Custo X Volume X Lucro e sobre o Grau 
de alavancagem. Dentro de cada seção, nos aprofundaremos nos 
estudos destas importantes ferramentas.  

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, explorando com muita propriedade os conceitos trabalhados 

nas Unidades 1 e 2, iremos apresentar a você o importante indicador conhecido 

como “Margem de Contribuição” e entender a aplicação deste indicador, no 

processo decisório, explorando a Margem de contribuição unitária e a Margem de 

contribuição total. 

Seção 1 | Margem de contribuição

Na Seção 2, vamos explorar os conceitos expostos na Seção 1, para apresentar 

um novo indicador, o Ponto de Equilíbrio. Vamos discutir e trabalhar na prática os 

conceitos: Ponto de equilíbrio contábil, Ponto de equilíbrio financeiro e o Ponto de 

Equilíbrio Econômico, apresentando cálculos e analisando os resultados obtidos. 

Seção 2 | Ponto de equilíbrio

A Seção 3 oferece um estudo da relação Custo x Volume x Lucro. A simulação 

de cenários para a aplicação desta abordagem é fundamental e, partindo destas 

Seção 3 | Análise custo x volume x lucro

Agnaldo Pereira

Unidade 3



simulações, é possível apurar os indicadores trabalhados nas seções 1 e 2, em 

termos comparativos, com o intuito de auxiliar o gestor nos procedimentos 

decisórios no meio organizacional

Na Seção 4, através dos estudos sobre Grau de alavancagem, veremos a 

possibilidade decidir sobre certos aspectos gerencias, tais como: qual é o impacto 

no resultado quando projetamos determinados aumentos em nossa receita? Estes 

aumentos podem acontecer no volume das vendas, no preço dos produtos ou até 

mesmo em ambos. O estudo da alavancagem operacional e financeira proposto 

nesta seção irá nos auxiliar a responder a este tipo pergunta.

Seção 4 | Grau de alavancagem operacional



Saber qual é a margem de contribuição de um produto, ou de sua 
empresa, é fundamental para elaborar estudos sobre sua produção ou 
sobre seu mix de mercadorias postas às vendas, saber a hora certa 
de eliminar determinado produto, ou até mesmo investir com maior 
força em outro, a Margem de contribuição é objeto de estudo da nossa 
Seção 1. 

Poderemos observar a utilização da Margem de contribuição nestes 
tipos de decisões, e a partir dela, será possível também trabalhar outro 
importante indicador, o Ponto de equilíbrio, tema de nossa Seção 2, 
não parando por aí, pois através do conhecimento destas ferramentas, 
nos aprofundaremos na análise Custo X Volume X Lucro na Seção 
3, e finalizando esta unidade com os conhecimentos sobre Grau de 
alavancagem na Seção 4. 

Os conhecimentos prévios apropriados por você nas unidades 1 
e 2 (Introdução à contabilidade de custos e métodos de custeios 
tradicionais) serão fundamentais nos estudo da Unidade 3, haja vista 
que a exploração dos conceitos sobre classificação dos gastos (Custo 
ou despesa, fixo ou variável) estudados na primeira unidade e os 
conceitos sobre a abordagem de Custeio variável vistos na Unidade 2 
serão explorados com certa intensidade no estudo das Abordagens de 
gestão de custos, assunto desta unidade.  

Pode-se ver que a integração entre as unidades deste livro 
é contínua, e nossa trajetória não termina por aqui. Após nos 
apropriarmos dos conceitos trabalhados nesta unidade, assim como 
nas demais, aplicaremos estes conhecimentos em simulações de 
cálculos, simulações de cenários e projeções de cálculos. 

Muito bem, preparado para uma maratona de cálculos? Então, 
vamos lá!

Bons estudos! 

Introdução à unidade
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Margem de contribuição
Introdução à seção

Nesta seção, iremos abordar a Margem de contribuição. Para 
que você tenha um bom desempenho ao estudar os conceitos que 
trabalharemos nesta seção, é fundamental que a correta classificação 
dos gastos - custos e despesas, fixas e variáveis - tenha sido fixada por 
você com clareza. Isso é necessário, pois os conceitos sobre Margem 
de contribuição partem da análise entre a receita ou o preço de venda 
do produto e seus gastos variáveis. 

Será possível ao longo desta seção observar que o objetivo principal 
da Margem de contribuição é o de apurar o Lucro variável da atividade 
da empresa representado pela MC e, com base nele, formular outros 
indicadores.

Veremos com clareza como apurar a Margem de contribuição 
unitária, que oferece grande proveito em análises como em relação ao 
volume de produção, enquanto que a Margem de contribuição total 
busca apresentar seus valores em termos monetários de lucro variável. 

É fundamental entender os conceitos desta ferramenta e como ela 
pode influenciar nos processos decisórios. A Margem de contribuição 
abre caminhos para outras ferramentas, como o Ponto de equilíbrio, 
que será estudado em nossa próxima seção. 

Bons estudos!

1.1 A Margem de contribuição

Antes de adentrarmos no estudo da Margem de Contribuição (MC), 
vamos inicialmente entender a origem e o conceito da palavra. No 
dicionário Michaellis, (Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br>. 
Acesso em: 1 set. 2017), temos que “contribuição”, em uma de suas 
definições, é a quantia ou valor com que cada um entra para acobertar 
uma despesa ou um gasto em comum. Utilizando-se deste conceito, 
é fácil atribuir à Margem de contribuição aspectos voltados à gestão 
de custos. 

Considerando uma abordagem direta voltada para análise de 

Seção 1
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custos, a Margem de contribuição nada mais é do que o lucro variável 
da atividade, ou seja, o lucro obtido pela venda de determinado produto 
ou serviço. 

Somente será possível realizar a apuração e a análise da Margem de 
contribuição se nos apropriarmos do tema e dos conceitos trabalhados 
nas unidades 1 e 2 sobre conceito de (i) custos variáveis, e (ii) a própria 
Abordagem de custeio variável, para tanto, vamos relembrar um pouco 
sobre estes temas.

(i)  Sobre os gastos (custos) variáveis, vimos que são aqueles que 
possuem uma relação direta com a quantidade produzida, 
logo, o valor total dos custos variáveis é formado à medida 
que o volume de produção aumenta.

(ii)  Quanto à Abordagem do custeio variável ou Custeio Direto 
como também é conhecido, este método tende a reconhecer 
os custos variáveis, sejam diretos ou indiretos, como custos 
do produto, enquanto o total dos custos e as despesas fixas 
incorridas no período de produção serão reconhecidos 
diretamente no resultado, ou seja, sendo debitados contra o 
resultado apurado.

Partindo destes conceitos, podemos afirmar claramente que a MC 
representa o valor que cada unidade vendida, tratando-se da margem 
de contribuição unitária, irá gerar “lucro”, o qual servirá para acobertar 
os gastos fixos incorridos pela empresa.

Partindo destas considerações, vamos aprofundar nos próximos 
capítulos o estudo sobre Margem de contribuição.

1.2 Margem de contribuição unitária

A Margem de contribuição é sem dúvida nenhuma uma ferramenta 
riquíssima que deve ser utilizada com certa frequência no processo de 
tomada de decisões.

Através da Margem de contribuição unitária, é possível também 
apurar o Ponto de equilíbrio por produto, objeto de estudo de nossa 
próxima seção. 

Para Padoveze (2010), a Margem de contribuição representa o 
lucro variável, determinado pela diferença entre o preço de venda e os 
custos e despesas variáveis de determinado produto, por este motivo 
conhecida como “Lucro Variável”.

A seguir, vamos apresentar alguns exemplos para demonstrar a 
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apuração da Margem de contribuição unitária.

Considere as seguintes informações de gastos para a apuração da 
MCU. 

PREÇO DE VENDA

• Preço de venda unitário    R$ 200,00

CUSTOS VARIÁVEIS

• Custo da matéria-prima (unitário)  R$ 20,00

• Custo materiais secundários (unitário) R$ 10,00

• Mão de obra direta (unitário)  R$ 20,00

O cálculo a ser apresentado para a apuração da MC unitária do 
produto acima será o seguinte:

UnitárioMCU PV CV= −

Onde:

MCU = Margem de Contribuição Unitária.

PV = Preço de Venda.

CVU = Custo Variável Unitário.

Sendo assim, aplicando os dados e a fórmula acima apresentados, 
teremos:

200 50MCU = −

150MCU =

Para saber mais

Para aprofundar seus conhecimentos sobre Margem de contribuição, 
leia o artigo a seguir sobre um estudo de caso, que certamente irá 
esclarecer muitas de suas dúvidas.

MIRANDA, Romário Borges; ALMEIDA, Fernanda Matos de Moura; 
SIMÃO, Flávio Pavesi. Margem de contribuição como auxílio à tomada 
de decisão: um estudo na J. M. Serraria de divino de São Lourenço-
ES. In: Simposio de excelência em gestão e tecnologia, 9., 2012, 
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Resende. Anais... Resende: Associação Educacional Dom Bosco, 
2012. [s.p.]. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/
artigos12/58016816.pdf>. Acesso em: 24 out. 2017.

Com base nos dados, apura-se a Margem de contribuição no 
montante de R$ 150,00, ou seja, a empresa, ao vender seu produto 
pelo preço de R$ 200,00, espera obter lucro suficiente, para acobertar 
todos os gastos fixos incorridos no exercício, para tanto, ela possui 
um Margem de contribuição unitária (Lucro variável) de R$ 150,00. Ela 
apresenta o quanto a venda de cada unidade irá contribuir para arcar 
com os gastos totais da empresa, ou seja, os custos fixos, despesas 
fixas e ainda o lucro da empresa. Esta MC também é conhecida como 
“Margem de Contribuição Primária”, uma vez que apresenta a apuração 
apenas com base nos custos variáveis.

Além do processo de fabricação da empresa, a ocorrência de 
vendas dos produtos faz com que a empresa incorra em despesas, 
ponderando sobre as despesas variáveis (exemplos: comissão de 
vendedores, fretes, seguros, tributos incidentes sobre as vendas etc.). 
Sobre o impacto destes gastos, é possível então apurar a Margem de 
contribuição secundária com a ocorrência de venda e a incidência 
das despesas variáveis, embora se possa também para fins gerenciais 
e tomadas de decisões se embasar em dados passados ou até mesmo 
em projeções futuras para a apuração deste importante indicador. 

Utilizando-se das informações a título de despesas variáveis, é 
possível então calcularmos a Margem de contribuição secundária, 
utilizando-se a seguinte equação:

ecS undária Unitário UnitárioMCU PV CV DV= − −

Onde:

DVU = Despesas Variáveis Unitárias.

Considere os dados a seguir para a apuração da MC:

DESPESAS VARIÁVEIS

• Comissão de Vendas    5,00%
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• Impostos incidentes s/ vendas**  20,00%

**valores informados apenas para fins didáticos.

Ao aplicarmos na equação apresentada as informações dos valores 
das despesas variáveis conforme apuradas a seguir, encontraremos 
assim a MCU Secundária. 

Comissão de Vendas (200,00 x 5,00%)  10,00 

Impostos incidentes s/ vendas (200,00 x 20,00%) 40,00 

ecS undária Unitário UnitárioMCU PV CV DV= − −

ec 200 50 50S undáriaMCU = − −

ec 100S undáriaMCU =

A seguir, apresentamos a você o Quadro 3.1, que evidencia as 
Margens de contribuição trabalhadas anteriormente.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.1 | Apuração da margem de contribuição

PREÇO DE VENDA

a. Preço de venda unitário  200,00 

CUSTOS VARIÁVEIS

b. Custo da matéria-prima (unitário)  20,00 

c. Custo materiais secundários (unitário)  10,00 

d. Mão de obra direta (unitário)  20,00 

MCU Primária = (a - b - c - d)  150,00 

DESPESAS VARIÁVEIS

e. Comissão de vendas (a. x 5,00%)  10,00 

f. Impostos incidentes s/ vendas (a. x 20,00%)  40,00 

MCU Secundária = (a - b - c - d - e - f)  100,00 
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Questão para reflexão

Toda e qualquer Margem de contribuição apurada que apresentar 
um valor positivo, ou seja, maior que zero, significa que a empresa 
apresentará lucro no exercício analisado?

1.3 Margem de contribuição total

A Margem de contribuição total somente poderá ser analisada a 
partir do momento que a empresa incorrer, ou tomar por análise, os 
dados de um determinado volume de vendas. 

Para Ribeiro (2013, p. 463): “a margem de contribuição total é a 
diferença entre a receita bruta total auferida na venda de produtos e 
o total dos custos variáveis incorridos na fabricação dos respectivos 
produtos”. Lembrando que havendo despesas variáveis, a fórmula 
deverá ser, portanto, ajustada. Vejamos:

Margem de contribuição total pelos custos variáveis:

MCT RBT CVT= −

Margem de contribuição total incluindo as despesas variáveis:

MCT RBT CVT DVT= − −

MCT = Margem de Contribuição Total.

RBT = Receita Bruta Total.

CVT = Custos Variáveis Totais.

DVT = Despesas Variáveis Totais.

Considerando as afirmações, as fórmulas apresentadas e ainda as 
mesmas informações apresentadas anteriormente e complementando 
com a comercialização de 100 unidades do produto em análise, vamos 
apurar para a apuração da Margem de contribuição total.
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.2 | Apuração da margem de contribuição

RECEITA BRUTA TOTAL 20.000,00 

CUSTOS VARIÁVEIS (TOTAL) 5.000,00 

MCT Primária 15.000,00 

DESPESAS VARIÁVEIS (TOTAL) 5.000,00 

MCT Secundária 10.000,00 

É possível também apurar a Margem de Contribuição Total (MCT) 
multiplicando a Margem de Contribuição Unitária (MCU) pelo volume 
de venda realizada no período, ou projetada para fins de análise. Sendo 
assim, teríamos:

Quantidade de venda: 100 unidades.

MCU: R$ 100,00.

UnitáriaMCT MC xQuantidadeVendida=

100 100MCT x=

10.000,00MCT =

Questão para reflexão

Considere as seguintes informações: 

Quantidade vendida: 1000 unidades.

Receita bruta de venda: R$ 200.000,00.

Custos variáveis totais: R$ 130.000,00.

Custos fixos totais: R$ 20.000,00.

Despesas variáveis totais: R$ 15.000,00.

Despesas fixos totais: R$ 10.000,00.

Com base nas informações apresentadas, qual é a Margem de 
contribuição unitária e qual é a Margem de contribuição total, incluindo 
as despesas variáveis?
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Atividades de aprendizagem

Os dados a seguir servirão de base para responder às questões 1 e 2.
Considere, para fins de apuração, as seguintes informações extraídas da 
contabilidade da empresa Sol e Lua, referentes ao último exercício. 
•   Quantidade de venda – 550 unidades.
•   Preço de enda unitário – R$ 250,00.
•   Custo variável unitário – R$ 95,00.
•   Despesas variáveis unitárias - R$ 45,00.
•   Custos e despesas fixas totais – R$ 50.000,00.

1. Se a empresa incorrer em um aumento de sua quantidade de venda em 
30,00%, é correto afirmar que ela apresentará um resultado de:
a) R$ 15.000,00 de prejuízo.
b) R$ 21.500,00 de lucro.
c) R$ 35.750,00 de lucro.
d) R$ 65.000,00 de lucro.
e) R$ 162.000,00 de lucro.

2. Considerando os dados originais apresentados pela empresa referentes 
ao último exercício e à projeção de aumento de 30,00% no volume de 
venda (quantidades vendidas), identifique a alternativa que apresente 
corretamente os valores referentes à Margem de contribuição total, para 
os dados referentes ao último exercício e após o incremento de 30% na 
margem de contribuição, respectivamente. 
a) R$ 50.000,00 e R$ 50.000,00.
b) R$ 65.000,00 e R$ 65.000,00.
c) R$ 55.000,00 e R$ 65.000,00.
d) R$ 50.000,00 e R$ 65.000,00.
e) R$ 55.000,00 e R$ 71.500,00.
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Ponto de equilíbrio
Introdução à seção

Nesta seção, iremos trabalhar o conceito de Ponto de equilíbrio 
e entender como ele funciona e qual o seu impacto no processo 
decisório. 

Mais uma vez será necessário se valer dos conhecimentos prévios 
para dar continuidade aos nossos estudos. Para entender e aplicar os 
conceitos sobre Ponto de equilíbrio, você deverá ter certo domínio 
sobre a classificação de gastos e a Margem de contribuição. 

Você aprenderá sobre o Ponto de equilíbrio contábil, o mais 
utilizado no meio gerencial. Aprenderá também sobre o Ponto de 
equilíbrio financeiro, que busca evidenciar o ponto de equilíbrio da 
empresa, analisando apenas os gastos desembolsáveis e, ao final, 
apresentaremos a você o Ponto de equilíbrio econômico, que busca 
oferecer uma análise que melhor agrada os acionistas e proprietários, 
pois visa apresentar qual é a necessidade de vendas para que a empresa 
consiga, além de cobrir seus gastos fixos, proporcionar o retorno aos 
seus investidores. 

O caminho a ser percorrido nesta seção é longo, cheio de cálculos, 
apurações e simulações, e você aprenderá a tomar decisões utilizando 
estas importantes ferramentas.

Bons estudos!

2.1 O ponto de equilíbrio

O Ponto de Equilíbrio (PE), também conhecido como break even 
point, evidencia o momento em que a empresa apresenta um total 
de receitas iguais à soma dos custos e despesas totais do período em 
análise. Logo, o Ponto de equilíbrio busca apresentar em quantidade 
o volume que a empresa deve vender em valores monetários para 
apresentar resultado igual a “zero”, ou seja, cobrir todos os seus custos 
e despesas incorridas no período. 

Padoveze (2010, p. 377) apresenta que “no ponto de equilíbrio, não 
há lucro ou prejuízo”. O PE é um indicador muito importante, pois se 

Seção 2
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as vendas da empresa estão abaixo do índice apurado, é bem provável 
que a empresa incorrerá em prejuízos, devendo rever suas estratégias 
comerciais. Valendo ressaltar que a análise do PE em sua maioria estará 
trabalhando com informações históricas da empresa, para a apuração 
deste indicador. Ele pode ser representado pela seguinte equação: 

Onde:

RT = Receita Total.

CDT = Custos e Despesas Totais.

Vamos agora apresentar os três tipos de Ponto de equilíbrio que 
você, enquanto gestor, poderá se apropriar no processo de tomada 
de decisão, sendo eles: (i) Ponto de equilíbrio contábil, (ii) Ponto de 
equilíbrio financeiro e (iii) Ponto de equilíbrio econômico. 

2.2 O Ponto de equilíbrio contábil

Podemos chamar este método como padrão para a apuração 
do Ponto de equilíbrio. Ele parte das informações históricas geradas 
pelas operações da empresa. Enquanto se tratar de um único produto, 
podemos apurar qual deverá ser a quantidade comercializada para que 
a empresa atinja seu PEC. 

A equação para apuração do Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) 
será a seguinte:

RT=CDT

Contábil
unitária

CDFPE
MC

=

Onde: 

CDF = Custos e Despesas Fixas.

Vamos nos apropriar das informações a seguir, para analisarmos o 
Ponto de equilíbrio contábil, vejamos:
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.3 | Informações para a apuração do PEC

PREÇO DE VENDA

a. Preço de venda (unitário) 200,00 

CUSTOS VARIÁVEIS

b. Custo da matéria-prima (unitário)  20,00 

c. Custo materiais secundários (unitário)  10,00 

d. Mão de obra direta (unitário)  20,00 

DESPESAS VARIÁVEIS

e. Comissão de vendas (a. x 5,00%) 10,00 

f. Impostos incidentes s/ vendas (a. x 20,00%)  40,00 

GASTOS FIXOS

g. Custos e despesas fixas 8.000,00

Sabemos que a MC para as informações apresentadas será de R$ 
100,00, apurada da seguinte forma:

200 20 10 20 10 40UnitáriaMC = − − − − −

100UnitáriaMC =

Aplicando agora a equação do PEC, temos que:

8.000 80
100ContabilPE = =

Com base nos dados apresentados, a empresa precisará vender 80 
unidades deste produto para alcançar seu Ponto de equilíbrio, ou seja, 
a quantidade necessária de venda para conseguir acobertar todos os 
seus custos e despesas incorridas no período, tanto variáveis quanto 
fixas. 

Vamos à prova real apurada pelos dados apresentados, para a venda 
de 80 unidades conforme apurado pela equação do PEC:
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Quadro 3.4 | Analise do resultado pelo PEC calculado

RECEITA BRUTA TOTAL = (200,00 x 80un) 16.000,00 

( - ) CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS = (50,00 x 80un) 4.000,00 

MCT Primária = (RT – CV) 12.000,00 

( - ) DESPESAS VARIÁVEIS TOTAIS = (50,00 x 80un) 4.000,00 

MCT Secundária = (MCT Primária – DVT) 8.000,00 

( - ) CUSTOS E DESPESAS FIXAS (CDF) 8.000,00 

= RESULTADO DO PERÍODO (MCT Secundária – CDF) 0,00 

A seguir, veja a representação gráfica do Ponto de equilíbrio 
contábil.

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 3.1 | Ponto de equilíbrio contábil

Em uma breve análise do gráfico, podemos verificar que o PEC é 
obtido quando a empresa atinge receita total igual a R$ 16.000,00, 
justificado pela venda de 80 unidades, abaixo deste valor o resultado 
apurado será de prejuízo. É um importante indicador por levar em 
consideração todos os gastos com custos e despesas que a empresa 
incorreu. 
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2.3 O ponto de equilíbrio financeiro

O Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) tem como objetivo 
evidenciar as quantidades necessárias de vendas para que a empresa 
consiga cobrir apenas seus gastos desembolsáveis, logo, não leva em 
consideração os gastos com depreciação, amortização e exaustão, os 
quais diminuem o resultado da empresa, mas não justificam saída de 
caixa. Os valores que representam estes gastos deverão ser subtraídos 
dos custos e despesas fixas totais. 

A equação do PEF, portanto, será a seguinte:

Financeiro
unitária

CDF GNDPE
MC

−
=

Onde:

GND = Gastos não desembolsáveis (Amortização + Depreciação 
+ Exaustão).

Considere as informações apresentadas no Quadro 3.3, para 
apuração do Ponto de equilíbrio financeiro, sabendo que a empresa 
incorreu nos seguintes gastos:

• Depreciação – R$ 750,00.

• Amortização – R$ 150,00.

Aplicando agora a equação do PEF, temos que:

8.000 900
100FinanceiroPE −

=

71FinanceiroPE =

Vamos à prova real apurada pelos dados apresentados, para a venda 
de 71 unidades, conforme apurado pela equação do PEF:
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.5 | Análise do resultado pelo PEF

RECEITA BRUTA TOTAL = (200,00 x 71un) 14.200,00 

( - ) CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS = (50,00 x 71un) 3.550,00 

MCT Primária = (RT – CV) 10.650,00 

( - ) DESPESAS VARIÁVEIS TOTAIS = (50,00 x 71un) 3.550,00 

MCT Secundária = (MCT Primária – DVT) 7.100,00 

( - ) CUSTOS E DESPESAS FIXAS (CDF) 8.000,00 

+GND (Amortização + Depreciação + Exaustão) 900,00 

= RESULTADO DO PERÍODO (MCT Secundária – CDF) - 

Veja a seguir a representação gráfica do Ponto de equilíbrio 
financeiro.

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 3.2 | Ponto de equilíbrio financeiro

2.4 O ponto de equilíbrio econômico

O Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE) tem como objetivo 
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evidenciar as quantidades necessárias de vendas para que a empresa 
consiga cobrir além de seus gastos totais (custos variáveis e fixos e 
despesas variáveis e fixas) e proporcionar lucro aos seus acionistas 
ou proprietários, a título de remuneração pelo investimento, para 
esclarecer esta situação, observe o exemplo a seguir. 

Determinado investidor decide por constituir uma empresa, para 
tanto, terá que investir R$ 100.000,00 de seus próprios recursos no 
capital social desta empresa. Sabendo que este valor está depositado 
em uma aplicação de renda fixa com rendimentos anuais de 8,50% 
a.a., espera-se que a empresa lhe proporcione rendimentos de 15,00% 
ao ano, ou seja, espera perceber um rendimento mínimo R$ 15.000,00 
ao ano. 

Considerando estas informações, o PEE deverá apresentar quanto 
deverá ser vendido, em unidades, para que a empresa consiga 
cobrir seus gastos e ainda resultar em um lucro de R$ 15.000,00 a 
ser distribuído ao investidor. Vamos mais uma vez nos apropriar das 
informações contidas no Quadro 3.6 para a apuração do PEE com o 
objetivo de atingir lucro equivalente a R$ 15.000,00. 

Utilizaremos, portanto, a seguinte equação para apuração do Ponto 
de equilíbrio econômico:

Econômico
unitária

CDF MLPE
MC

+
=

Onde:

ML = Margem de Lucro.

Vamos entender, na prática, a apuração deste indicador.

8.000 15.000
100EconômicoPE +

=

230EconômicoPE =

Vamos à prova real apurada pelos dados apresentados, para a venda 
de 230 unidades, conforme apurado pela equação do PEE:
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.6 | Análise do Resultado pelo PEE

RECEITA BRUTA TOTAL = (200,00 x 230un) 46.000,00 

( - ) CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS = (50,00 x 230un) 11.500,00 

MCT Primária = (RT – CV) 34.500,00 

( - ) DESPESAS VARIÁVEIS TOTAIS = (50,00 x 230un) 11.500,00 

MCT Secundária = (MCT Primária – DVT) 23.000,00 

( - ) CUSTOS E DESPESAS FIXAS (CDF) 8.000,00 

= RESULTADO DO PERÍODO (MCT Secundária – CDF = ML) 15.000,00 

Veja a seguir a representação gráfica do Ponto de equilíbrio 
econômico.

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 3.3 | Ponto de equilíbrio econômico
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Para saber mais

A proposta agora é realizar a leitura do artigo a seguir, que apresenta, 
além da Margem de contribuição e ponto de equilíbrio que foram temas 
de estudo de nosso livro, a Margem de segurança, um tema também 
importante para aprofundamento de seus estudos.

GABRIEL, Daniel; BIRCK, Karen Camila; FANK, Odir Luiz. Ponto de 
equilíbrio, margem de contribuição e margem de segurança. In: 
Simpósio de agronomia e tecnologia em alimentos, 3., 2016, Itapiranga. 
Anais... Itapiranga: FAI Faculdades, 2016. [s.p.]. Disponível em: <http://
eventos.seifai.edu.br/eventosfai_dados/artigos/agrotec2016/441.pdf>. 
Acesso em: 25 out. 2017. 

Questão para reflexão

Vimos até aqui que a aplicação da Margem de contribuição unitária para 
a apuração dos pontos de equilíbrio, contábil, financeiro e econômico, 
é essencial. Através dos PE, é possível identificar quantas unidades de 
produtos ou mercadorias precisam ser vendidas para cada situação a 
ser analisada. Os pontos de equilíbrio estudados até aqui podem ser 
aplicados em qualquer tipo de atividade empresarial?

Atividades de aprendizagem

1. Várias são as ferramentas que auxiliam os gestores nos processos 
decisórios sobre a Gestão de custos dentro das organizações, uma destas 
ferramentas é o Ponto de equilíbrio. Descreva o conceito central atribuído 
ao Ponto de equilíbrio e apresente os três tipos de PE trabalhados nesta 
unidade.

2. Determinada empresa apresentou os seguintes dados:
•  Quantidade de venda em unidades - 8.000.
•  Preço de venda unitário – R$ 50,00.
•  Custo variável unitário – R$ 15,00.
•  Despesas variáveis unitárias - R$ 10,00.
•  Custos e despesas fixas totais – R$ 100.000,00.
Analise as afirmações a seguir. 
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I. A empresa apresenta seu Ponto de equilíbrio ao vender 8.000 unidades de 
seus produtos.
II. Ao realizar a venda de 4.000 unidades de seu produto, a empresa estará 
em seu Ponto de equilibro.
III. Considerando a venda de 8.000 unidades, a empresa terá um lucro de 
R$ 100.000,00.
IV. A Margem de contribuição total da empresa, considerando a venda de 
8.000 unidades, é de R$ 100.000,00.
Com base nos dados, é correto afirmar que:
a) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) Somente a alternativa IV está correta.
e) As alternativas I e IV estão corretas. 
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Análise custo x volume x lucro
Introdução à seção

Nesta seção, iremos trabalhar com a relação “Custo X Volume X 
Lucro”, entender como ela funciona e qual o seu impacto no processo 
decisório.

O estudo da “Análise C x V x L” se apropria dos conhecimentos 
obtidos ao longo da nossa unidade para, através de criação e simulação 
de cenários, identificar qual a melhor estratégia a ser seguida pela 
empresa, sempre visando à maximização na geração de riquezas, ou 
ainda promovendo uma melhor eficácia no processo de tomadas de 
decisão, afinal, em toda e qualquer empresa privada o objetivo principal 
é a geração de lucro.

Você poderá, através da criação destes cenários, aplicar os 
conhecimentos sobre Margem de contribuição e Ponto de equilíbrio, 
com o intuito de interpretar a situação da empresa e, com isso, 
desenvolver táticas que buscam trazer melhorias para empresa. Será 
possível, por exemplo, observar o reflexo que o aumento da receita 
poderá surtir sobre o lucro da empresa, bem como o resultado 
obtido quando da variação de qualquer elemento que compõe a 
Demonstração de Resultado do exercício da empresa. Neste sentido, 
comparar os diversos cenários é fundamental para que sejam traçadas 
as melhores decisões possíveis.

Bons estudos!

3.1 Conceitos e abordagens sobre a análise custo x volume x 
lucro

Como o próprio nome do tema sugere, a “análise ou relação custo 
x volume x lucro” é baseada em comparações e simulações, com 
objetivo de identificar os reflexos que alterações na estrutura de custos 
da empresa e/ou nos volumes de produção/vendas apresentariam no 
lucro de uma empresa. 

É natural que nem sempre (e na maioria dos casos), a variação do 
lucro da empresa não coincida com a variação na sua estrutura de 

Seção 3
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custos ou de seus volumes, devido a outros fatores que impactam no 
resultado, mas permanecem constantes.

Com base nisso, é necessário verificar em bases monetárias e 
percentuais os efeitos dessas variações no lucro/resultado da empresa.

Padoveze (2010, p. 377) nos apresenta a Análise custos/volume/
lucro: 

Os conceitos de custos fixos e variáveis permitem uma 
expansão das possibilidades de análise dos gastos da 
empresa, em relação aos volumes produzidos ou vendidos, 
determinando pontos importantes para fundamentar 
futuras decisões de aumento ou diminuição de produção, 
corte ou manutenção de produtos existentes, mudanças 
no mix de produção, incorporação de novos produtos ou 
quantidades adicionais etc. 
A análise de custo/volume/lucro conduz a três importantes 
conceitos: margem de contribuição, ponto de equilíbrio e 
alavancagem operacional.

Podemos observar que na Análise custos/volume/lucro, utilizamos 
os conceitos e as técnicas abordados nas seções anteriores, dentro de 
simulações de cenários. 

Este procedimento é indispensável principalmente nas empresas 
com atividade industrial, pois através desta análise, o gestor da empresa 
terá informações mais precisas para aplicar ao processo de tomada de 
decisões, principalmente ao que compete às análises propostas nesta 
unidade, como apuração da Margem de contribuição, do Ponto de 
equilíbrio e demais aspectos gerenciais, destacando sempre o principal 
objetivo de qualquer empresa, que é a geração de lucro.

Em resumo, qualquer alteração ou variação que ocorrer no volume 
de produção e/ou venda nos diversos gastos (custos e vendas) ou 
no preço de venda praticado pela empresa provocará diretamente 
alterações no resultado da empresa. Afirmamos então que o resultado 
da empresa sofrerá alteração se houver alterações no(a):

I.  Volume de produção da empresa: a empresa poderá traçar 
estratégia que influenciará no volume de produção, seja para 
um maior ou para um menor, neste caso, o impacto poderá 
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ser observado no custo de produção. Esta variação pode se 
justificar na alteração do quadro funcional (pessoal que trabalha 
na fábrica), como também nas instalações de máquinas ou 
equipamentos que possam suscitar uma melhor eficiência na 
área fabril.

II.  Custos de produção: as alterações dos custos fixos e dos 
custos variáveis podem ser justificadas em diversos fatores, 
partindo desde uma negociação no processo de comprar 
(redução de preço) à alteração salarial dos empregados, 
escassez de mercado dos materiais utilizados no processo de 
fabricação, inflação, economia, entre outros.

III.  Preço de venda: como já estudamos nas seções anteriores, 
o preço de venda deve ser suficiente para cobrir os custos 
e despesas variáveis (Margem de contribuição positiva) e 
ainda apresentar resultados que atendam às expectativas 
dos investidores (Ponto de equilíbrio contábil, financeiro e 
econômico). Sabemos que em algumas situações, o preço a 
ser trabalhado pela empresa não se forma dentro da empresa, 
tendo uma forte influência da economia de mercado, no qual 
a empresa está inserida.

Os gestores devem analisar toda e qualquer informação gerada 
pela empresa, a fim de prever os reflexos que poderão ocorrer caso 
alterações ocorram nestes elementos da empresa. 

Para saber mais

Conheça mais sobre a formação de preço de venda fazendo a leitura 
do texto a seguir: 

SLONGO, Giana Rita. A formação do preço de venda dos produtos 
industrializados. 2012. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Ciências 
Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2012. Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/10183/79372/000897881.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 
out. 2017. 

Para entendermos melhor, vamos aplicar estes conceitos em alguns 
exemplos práticos, para tanto, considere as seguintes informações 
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fornecidas pelo departamento contábil da empresa, em seguida, 
analisaremos as variações expostas em cada situação diante das 
informações apresentadas, estruturando a composição do resultado 
da empresa em análise, apontando as variações (percentual) ocorridas 
em cada item. 

Informações iniciais (cenário neutro)

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.7 | Informações iniciais: cenário neutro 

DESCRIÇÃO VALOR

Quantidade Vendida 500

Preço de Venda Líquido R$ 100,00

Deduções da Receita Bruta 12,00%

Custo Unitário Variável R$ 44,00

Custos Fixos  R$ 10.000,00

Despesa Unitária Variável R$ 8,90

Despesas Fixas R$ 5.000,00

Com base nas informações iniciais apresentadas no Quadro 3.7, a 
empresa, neste cenário, apresenta um Lucro Líquido de R$ 2.550,00. 
Vejamos a projeção da Demonstração do Resultado no Quadro 3.8.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.8 | DRE Projetada

Receita Bruta Total 50.000,00 100,00%

( - ) Deduções da Receita Bruta 6.000,00 100,00%

( - ) Custos Variáveis 22.000,00 100,00%

( - ) Despesas Variáveis 4.450,00 100,00%

( = ) Margem de Contribuição 17.550,00 100,00%

( - ) Custos Fixos 10.000,00 100,00%

( - ) Despesas Fixas 5.000,00 100,00%

( = ) Lucro Líquido 2.550,00 100,00%
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Exemplo I: projeção das informações, considerando a variação de 
15,00% no volume de vendas.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.9 | Dados para projeção

DESCRIÇÃO VALOR

Quantidade Vendida 575

Preço de Venda Líquido R$ 100,00

Deduções da Receita Bruta 12,00%

Custo Unitário Variável R$ 44,00

Custos Fixos R$ 10.000,00

Despesa Unitária Variável R$ 8,90

Despesas Fixas R$ 5.000,00

Com base nas informações projetadas no Quadro 3.9, vamos 
analisar como a Demonstração do resultado irá se comportar, vejamos 
no Quadro 3.10.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.10 | Dados para projeção

Receita Bruta Total 57.500,00 15,00%

( - ) Deduções da Receita Bruta  6.900,00 15,00%

( - ) Custos Variáveis  25.300,00 15,00%

( - ) Despesas Variáveis  5.117,50 15,00%

( = ) Margem de Contribuição  20.182,50 15,00%

( - ) Custos Fixos  10.000,00 0,00%

( - ) Despesas Fixas  5.000,00 0,00%

( = ) Lucro Líquido  5.182,50 103,24%

Podemos observar que com o incremento de 15% no volume de 
vendas, tendo em vista que os elementos variáveis estão atrelados 
diretamente à quantidade de produtos vendidos, ou seja, ao 
volume das vendas, os custos e as despesas variáveis, uma vez que 
apresentam custo unitário, irão variar proporcionalmente em relação 
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às quantidades vendidas, logo, sofreram alterações ao mesmo tempo 
em que alteraram as importâncias das quantidades vendidas. Este 
aumento impacta também a Margem de Contribuição. Observa-se 
que o aumento no valor destes elementos é o mesmo sugerido para a 
quantidade de vendas de produtos. 

O Lucro apurado na análise apresenta um aumento de 103,24%, em 
relação ao cenário neutro, impacto proporcionado pelo aumento da 
Margem de Contribuição, tendo em vista a evolução da Receita Bruta 
enquanto os Custos e Despesas Fixas permaneceram inalterados.

Exemplo II: Projeção das informações considerando a variação de 
15,00% no preço de venda dos produtos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.11 | Dados para Projeção – 15,00%

DESCRIÇÃO VALOR

Quantidade Vendida 500

Preço de Venda Líquido R$ 115,00

Deduções da Receita Bruta 12,00%

Custo Unitário Variável R$ 44,00

Custos Fixos R$ 10.000,00

Despesa Unitária Variável R$ 8,90

Despesas Fixas R$ 5.000,00

Com base nas informações projetadas no Quadro 3.11, vamos 
analisar como a Demonstração do Resultado irá se comportar, vejamos 
no Quadro 3.12.
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.12 | DRE Projetada: 15,00%

Receita Bruta Total 57.500,00 15,00%

( - ) Deduções da Receita Bruta 6.900,00 15,00%

( - ) Custos Variáveis 22.000,00 0,00%

( - ) Despesas Variáveis 4.450,00 0,00%

( = ) Margem de Contribuição 24.150,00 37,61%

( - ) Custos Fixos 10.000,00 0,00%

( - ) Despesas Fixas 5.000,00 0,00%

( = ) Lucro Líquido 9.150,00 258,82%

Neste exemplo, observamos que o aumento no preço de venda em 
15% trará reflexos tal como em nosso Exemplo I. Embora apresentando 
o mesmo valor para a Receita Bruta Total e para as Deduções da Receita 
Bruta em comparação ao Exemplo I, os gastos variáveis apresentam 
valores menores, isto se dá, pois a relação destes gastos está relacionada 
diretamente à quantidade vendida, possuindo valores unitários fixos, que 
irão variar apenas quando ocorrer alteração no volume das unidades 
vendidas, sendo assim não sofreram alterações. Tendo em vista que 
nossa Receita Bruta Total aumentou devido ao aumento no preço 
de vendas, mas nossos gastos variáveis permaneceram os mesmos 
apresentados no cenário neutro, com isso, a Margem de Contribuição 
da análise em questão apresenta um aumento significativo de 37,61% 
em comparação ao cenário neutro, com uma capacidade de absorção 
dos custos fixos ainda maior. 

O Lucro do Período apresenta um aumento de 258,82% em relação 
ao cenário neutro, isso se justifica, pois, a empresa passa a apresentar 
uma Margem de Contribuição maior, enquanto os Custos Fixos e 
Despesas Fixas permanecem os mesmos.

Para saber mais

Com o intuito de proporcionar a você mais conhecimentos sobre o 
tema, propomos a leitura do artigo a seguir, que discute a relação Custo 
x Volume x Lucro como ferramenta de decisão.
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SANTOS, Leandro do Nascimento; BOMFIM, Tania Ferreira dos Santos. 
Uma contribuição prática da relação custo/volume/lucro numa indústria 
têxtil de pequeno porte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 19., 
2012, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves, Associação Brasileira 
de Custos, 2012. [s.p.]. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.
com.br/anais/article/download/286/286>. Acesso em: 25 out. 2017.

A utilização das ferramentas gerencias que vimos desde o início 
desta unidade devem ser utilizadas no processo de Análise de Custo em 
relação ao seu Volume e ao Lucro, logo, a utilização das abordagens 
de Margens de Contribuição e os diversos Pontos de Equilíbrio 
estudados até aqui proporcionam informações em bases sólidas para 
que sejam utilizadas no processo de tomada de decisões trazendo para 
a organização um melhor desempenho em suas atividades. 

Questão para reflexão

Agora que você já aprendeu como projetar análises para fins de 
comparação e estudos da relação Custo x Volume x Lucro, utilize as 
informações seguintes como cenário neutro e aplique as seguintes 
variações:

(I)    Em uma primeira análise, simule um aumento de 15% nos custos 
variáveis unitários.

(II)    Em uma segunda análise, simule um aumento de 15% nos custos 
fixos.

Informações iniciais (cenário neutro)

Quadro 3.13 | Dados para reflexão

DESCRIÇÃO VALOR

Quantidade Vendida 500

Preço de Venda Líquido R$ 100,00

Deduções da Receita Bruta 12,00%

Custo Unitário Variável R$ 44,00
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Fonte: elaborado pelo autor.

Custos Fixos R$ 10.000,00

Despesa Unitária Variável R$ 8,90

Despesas Fixas 5.000,00

Após aplicar as simulações propostas (i) e (ii), em relação às 
informações iniciais, faça as seguintes análises:

a. Qual foi o impacto na Margem de contribuição?

b.  Em termos monetários, qual seria o Ponto de equilíbrio contábil 
para as propostas (i) e (ii)?

c. Qual foi o impacto no resultado do período?

d.  Se os gestores tivessem que decidir entre as propostas (i) e (ii), 
qual delas apresenta um melhor desempenho para a empresa?

Atividades de aprendizagem

Os dados a seguir servirão para responder às Questões de 1 a 4.
A empresa Suprema Sul Londrina S/A. possui apenas um produto em toda sua 
linha de produção, logo, é caracterizada como monoprodutora. A empresa 
incorreu em uma venda de 30.000 unidades deste produto. As seguintes 
informações foram fornecidas pelo departamento de contabilidade da 
empresa:
•  Quantidade vendida = 30.000 unidades.
•  Preço de venda = R$ 20,00.
•  Custos e despesas variáveis (unitário) = R$ 12,50.
•  Custos e despesas fixas = R$ 150.000,00.
Com base nestas informações, calcule e respondas às seguintes questões.

1. Calcule e apresente o Ponto de equilíbrio da empresa em unidades.

2. Calcule e apresente a Margem de contribuição total (monetária) da 
empresa.

3. Caso a empresa vendesse 40.000 unidades, qual seria o resultado da 
empresa?

4. Para obter $ 120.000,00 de lucro, quantas unidades deveria vender? 
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Grau de alavancagem operacional
Introdução à seção

Nesta seção, iremos trabalhar com Grau de alavancagem 
operacional. Ao término desta seção, você terá capacidade de apurar 
e interpretar não somente o Grau de alavancagem operacional, mas 
também o Grau de alavancagem financeira e o Grau de alavancagem 
total.

Você verá que esta abordagem atende literalmente ao conceito 
estrito da palavra: utilizando-se de uma “alavanca”, alocada em uma 
base fixa (custos e despesas fixas, quando da apuração da Alavancagem 
operacional, e Despesas financeiras, juros, quando da abordagem da 
Alavancagem financeira, com o intuído de identificar o reflexo das 
“forças” realizadas na Receita Bruta (aumento das vendas, seja por 
alteração no preço de vendas ou próprias quantidades comercializadas) 
sobre o lucro alcançado.

Ao logo de nossos estudos, iremos observar que quanto maior os 
esforços realizados, maior será resultado obtido.  

Bons estudos!

4.1 Grau de alavancagem

A palavra “alavancagem” faz referência direta ao ato ou ao efeito de 
alavancar, a releitura deste efeito na gestão financeira é tanto quanto os 
aspectos físicos onde a utilização da alavanca escorada a um segundo 
ponto, facilita sua movimentação com o emprego de menos força. 
Situações como a expansão dos negócios, a implantação de uma 
nova linha de produção, condições que proporcionam um aumento 
significante no luro operacional (LAJIR) logo sendo reconhecida como 
“alavancagem operacional” aquelas que impactam em alterações na 
estrutura de custos e despesas operacionais fixos já, os processos que 
provocam alterações na estrutura de capital de terceiros da empresa, 
no caso uma elevação destes, provocando uma elevação do retorno 
dos proprietários, recebe o nome de “alavancagem financeira”. A 
alavancagem total é o resultado da combinação das alavancagens 
operacional e financeira.

Seção 4
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Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.1 | Alavancagem

4.2 Alavancagem operacional

A Alavancagem operacional é proporcionada pelos custos e 
despesas operacionais fixos. Como estes tendem a permanecerem 
constantes mesmo com a oscilação da produção e das vendas dentro 
do intervalo de variação relevante, quanto maior for o volume de 
produção e vendas dentro desse intervalo, maior será o montante 
de margem de contribuição para um mesmo montante de custos e 
despesas fixos.

Deste modo, o lucro operacional ou LAJIR será maior quando 
estiver operando no limite superior do intervalo de variação relevante, 
e esta situação será decorrente da alavancagem operacional.

Vamos tratar em um exemplo prático para melhor entendimento:

Considere que a empresa Alpha S.A. tem capacidade instalada para 
o processamento de 12 mil toneladas de aço por ano, mas que, devido 
a flutuações da demanda, a produção e venda têm oscilado entre 10 
mil e 12 mil toneladas por ano. Por decisão da diretoria da empresa, a 
composição dos custos e despesas fixas é considerada ideal dentro 
deste intervalo, que somente será modificado caso a demanda se 
estabilize abaixo de 10 mil ou acima de 12 mil toneladas por ano. O 
preço de venda praticado pela empresa é, em média, R$ 30,00 por 
tonelada, e os custos e as despesas variáveis, somados, são, em média, 
R$ 12,00 por tonelada. Os custos e despesas fixas totalizam R$ 120 mil 
anuais. 

A partir destes dados, pode-se simular o Lucro operacional 
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da empresa Alpha em diferentes quantidades dentro do intervalo 
apresentado. Observe nos dados a seguir, em que apresentamos 
o Lucro Operacional da empresa Alpha quando em 10, 11 e 12 mil 
toneladas de aço processadas ao ano.

Questão para reflexão

Se uma empresa apresentar um Grau de alavancagem operacional 
igual a 3,0, o que isto significa em relação ao volume de receita que a 
empresa possui? Continue lendo esta seção buscando responder a esta 
importante reflexão.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.14 | GAO - Análise prática 

20x0 20x1 20x2

PRODUÇÃO E VENDAS (em toneladas) 10.000 11.000 12.000

Receitas líquidas (R$) 300.000 330.000 360.000

Custos e despesas variáveis (R$) (120.000) (132.000) (144.000)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (R$) 180.000 198.000 216.000

Custos e despesas fixos (R$) (120.000) (120.000) (120.000)

LUCRO OPERACIONAL (LAJIR) (R$) 60.000 78.000 96.000

Levando em consideração o limite deste intervalo para avaliar a 
evolução da margem de contribuição  e do lucro operacional, têm-se:

1.  Quando produção e vendas passam de 10 mil para 11 mil 
toneladas por ano:

    O crescimento da Margem de contribuição é de 10%.

    O crescimento do Lucro operacional é de 30%.

2.  Quando produção e vendas passam de 10 mil para 12 mil 
toneladas por ano:

1 Considerando que, neste intervalo de variação relevante, tanto o preço de venda 
por tonelada quanto os custos e despesas variáveis, também por tonelada, permanecem 
constantes. Neste caso, as evoluções da receita, dos custos e despesas variáveis e da 
margem de contribuição são rigorosamente iguais. Deste modo, para avaliação da 
Alavancagem operacional, utilizaremos a Margem de contribuição.
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    O crescimento da Margem de contribuição é de 20%.

	    O crescimento do Lucro operacional é de 60%.

 Nas duas situações, o Lucro operacional apresenta um crescimento 
mais que proporcional ao crescimento da Margem de contribuição 
– este é o efeito da Alavancagem operacional proporcionado pelos 
custos e despesas fixos.

4.3 Grau de alavancagem operacional

O grau de alavancagem operacional é a grau de alcance provocado 
pela alavancagem operacional, este por sua vez aponta a potencialidade 
de rentabilidade proporcionado pelo lucro operacional. Deve-se levar 
em consideração que o risco por traz da alavancagem é altamente 
relevante, portanto qualquer alteração causada no volume de venda ou 
dos gastos variáveis, ocasionara alterações na Margem de contribuição 
e consequentemente no LAJIR ou no Lucro operacional.

Este efeito pode ser calculado, relacionando o crescimento 
percentual do lucro operacional ao crescimento percentual da Margem 
de Contribuição. Para isso, temos dois jeitos de se calcular, vejamos:

Fórmula 01*

MCTGAO
LAJIR

=

Fórmula 02

%
%
LAJIRGAO
MC

∆
=

∆

*Devem-se utilizar os dados originais (Ano 20x0).

Analisando o ano 2, a produção e vendas ao passarem de 10 para 
11 mil toneladas, ou seja, um aumento de 10% no faturamento, têm-se:

Fórmula 01 Fórmula 02

180.000,00 3
60.000,00

MCTGAO
LAJIR

= = =
% 30,00% 3,00

% 10,0%
LAJIRGAO

MC
∆

= = =
∆

Este mesmo GAO é observado quando produção e vendas passam 
de 10 para 12 mil toneladas.
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Fórmula 02

% 60,00% 3,00
% 20,0%
LAJIRGAO
MC

∆
= = =

∆

O GAO de 3,0 expressa o efeito que uma variação na Margem de 
contribuição provocará sobre o lucro operacional, ou seja, cada ponto 
percentual de aumento na Margem de contribuição aumentará o lucro 
operacional em três vezes.

À medida que o nível de produção e vendas se eleva até atingir o 
limite superior do intervalo de variação relevante, há uma redução do 
Grau de alavancagem operacional, indicando menor risco operacional 
da empresa.

Vamos analisar agora qual será o lucro operacional da empresa para 
11 mil e 12,1 mil toneladas de aço processadas por ano, sendo nosso 
objetivo calcular o GAO para o ano 20x2 em relação a 20x1. 

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.15 | Análise GAO x LAJIR

20x1 20x2

PRODUÇÃO E VENDAS (em toneladas) 11.000 12.100

Receitas líquidas (R$) 330.000 363.000

Custos e despesas variáveis (R$) (132.000) (145.200)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (R$) 198.000 217.800

Custos e despesas fixos (R$) (120.000) (120.000)

LUCRO OPERACIONAL (LAJIR) (R$) 78.000 97.800

Fórmula 01 Fórmula 02

198.000,00 2,538
78.000,00

MCTGAO
LAJIR

= = =
% 25,38% 2,538

% 10,00%
LAJIRGAO
MC

∆
= = =

∆

Assim, na análise do ano três, para 12,1 mil toneladas, o GAO será 
de 2,538. 

4.4 Alavancagem financeira

A Alavancagem financeira é proporcionada pelas despesas 
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financeiras relativas aos juros incidentes sobre o capital de terceiros 
integrantes da estrutura de capital da empresa.

Como estas despesas tendem a permanecerem constantes mesmo 
com a oscilação das vendas dentro do intervalo de variação relevante, 
o lucro operacional para um mesmo montante de despesas financeiras 
será maior, de modo que o lucro líquido aumentará quando as vendas 
se situarem no limite superior deste intervalo.

Vamos mais uma vez para a prática para aplicarmos os conceitos 
abordados pelo tema. Considere que a estrutura de capital da empresa 
Alpha somente será modificada quando ocorrer a aquisição de novas 
máquinas para suportar a ampliação de sua capacidade de produção 
para 14 mil toneladas de aço processadas por ano.

A estrutura de capital da empresa é apresentada a seguir, 
contemplando R$ 75 mil de empréstimos bancários contratados a 20% 
de juros anuais e R$ 120 mil de capital próprio. Veja no Quadro 3.16.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.16 | Estrutura de capital

ESTRUTURA DE CAPITAL VALOR CONTÁBIL (R$)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos 75.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 120.000,00

TOTAL 195.000,00

Considerando que as despesas com juros proporcionadas pelos 
empréstimos permanecem constantes no intervalo de variação 
relevante, podemos simular o lucro líquido da empresa tomando por 
base o lucro operacional do Quadro 3.17.
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.17 | Análise de resultado

20x0 20x1 20x2

PRODUÇÃO E VENDAS (em toneladas) 10.000 11.000 12.000

Receitas líquidas (R$) 300.000 330.000 360.000

Custos e despesas variáveis (R$) (120.000) (132.000) (144.000)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (R$) 180.000 198.000 216.000

Custos e despesas fixos (R$) (120.000) (120.000) (120.000)

LUCRO OPERACIONAL (LAJIR) (R$) 60.000 78.000 96.000

O lucro líquido é apresentado no Quadro 3.18.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.18 | Análise do lucro líquido

20x0 20x1 20x2

PRODUÇÃO E VENDAS (em toneladas) 10.000 11.000 12.000

LUCRO OPERACIONAL (R$) 60.000 78.000 96.000

Despesas financeiras (R$) (15.000) (15.000) (15.000)

LUCRO ANTES DO IRPJ (LAIR) (R$) 45.000 63.000 81.000

IRPJ E CSLL (R$) - 35% (15.750) (22.050) (28.350)

LUCRO LÍQUIDO (R$) 29.250 40.950 52.650

Tomando-se o limite inferior deste intervalo de produção e vendas 
para avaliar a evolução do lucro operacional e do lucro líquido, têm-se:

01. Quando produção e vendas passam de 10 mil para 11 mil 
toneladas:

 O crescimento do lucro operacional é de 30%.

 O crescimento do lucro líquido é de 40%.

02. Quando produção e vendas passam de 10 mil para 12 mil 
toneladas:

 O crescimento do lucro operacional é de 60%.

 O crescimento do lucro líquido é de 80%.

4.5 Grau de alavancagem financeira

Este efeito pode ser calculado relacionando o crescimento 
percentual do lucro líquido ao crescimento operacional. Para apuração 
do GAF também temos duas fórmulas para estudarmos, vejamos:
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Fórmula 01

Fórmula 01

Fórmula 01

Fórmula 02

Fórmula 02

Fórmula 02

_
LAJIRGAF

LAJIR despesas financeiras
=

−
%

% ( )
LLGAF

LO LAJIR
∆

=
∆

*Devem-se utilizar os dados originais (Ano 20x0).

A produção e vendas ao passarem de 10 mil para 11 mil toneladas, 
têm-se:

Este mesmo GAF é observado quando produção e vendas passam 
de 10 mil para 12 mil toneladas.

O GAF de 1,3333 expressa o efeito que uma variação no LAJIR 
provocará sobre o lucro líquido, ou seja, cada ponto percentual de 
aumento no lucro operacional aumentará o lucro líquido em 1,3333 
vezes.

4.6 Alavancagem total

Este efeito pode ser calculado relacionando o crescimento 
percentual do lucro líquido ao das vendas.

Existem também duas maneiras para calcularmos o GAT, vejamos:

60.000,00 1,3333
60.000,00 15.000,00

GAF = =
−

40,00% 1,3333
30,00%

GAF = =

80,00% 1,3333
60,00%

GAF = =

180.000,00 4,00
45.000,00

MCGAT
LAIR

= = =
% 40,00% 4,00

% 10,00%
LLGAT

RTV
∆

= = =
∆
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A produção e vendas ao passarem de 10 para 11 mil toneladas, têm-
se 4,00 de GAT. Este mesmo GAT é observado quando produção e 
vendas passam de 10 para 12 mil toneladas.

% 80,00% 4,00
% 20,00%

LLGAT
RTV

∆
= = =
∆

Caso tenhamos os valores das do GAO e do GAF, é possível também 
apurar o GAT a partir da multiplicação do GAO x GAF, logo 3 * 1,3333 
= 4,00.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.19 | Resumo dos indicadores apurados

PRODUÇÃO E VENDAS (em toneladas) UNIT 10.000 11.000 12.000 

Receitas líquidas (R$) 30,00 300.000 330.000 360.000 

Variação na Receita     10% 20%

Custos e despesas variáveis (R$) -12,00 -120.000 -132.000 -144.000 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (R$) 18,00 180.000 198.000 216.000 

Variação na Margem de Contribuição     10% 20%

Custos e despesas fixos (R$)   -120.000 -120.000 -120.000 

LUCRO OPERACIONAL (LAJIR) (R$)   60.000 78.000 96.000 

Variação no LAJIR     30% 60%

Despesas financeiras (R$)   -15.000 -15.000 -15.000

LUCRO ANTES DO IRPJ (LAIR) (R$)   45.000 63.000 81.000

Variação no LAIR     40% 80%

IRPJ E CSLL (R$) - 35%   -15.750 -22.050 -28.350

LUCRO LÍQUIDO (R$)   29.250 40.950 52.650

Variação no LUCRO     40% 80%

MCU  18,00 

PEC  6.667 

GAO 3,00 3,00 3,00 

GAF 1,33 1,33 1,33 

GAT 4,00 4,00 4,00 
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Para saber mais

Para que você se aprofunde ainda mais em nosso tema, propomos que 
você assista ao vídeo a seguir.

BARÃO EAD. Alavancagem e seus efeitos. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=QIcvug4gPPM>. Acesso em: 25 out. 
2017. (Vídeo do Youtube)

Atividades de aprendizagem

1. Considerando a relação custo X volume X lucro, analise o seguinte 
conceito. 
“... é proporcionada pelos custos e despesas operacionais fixos. Como estes 
tendem a permanecerem constantes mesmo com a oscilação da produção 
e das vendas dentro do intervalo de variação relevante, quanto maior 
for o volume de produção e vendas dentro desse intervalo, maior será o 
montante de margem de contribuição para um mesmo montante de custos 
e despesas fixos”.
O conceito apresentado é referente ao(à)(a):
a) Receitas financeiras.
b) Ponto de equilíbrio.
c) Margem de contribuição. 
d) Alavancagem operacional.
e) Margem de contribuição total.

2. Qual a diferença entre a Alavancagem financeira e a Alavancagem 
operacional?

Fique ligado

Caro leitor, esta unidade teve por objetivo apresentar a você 
procedimentos e técnicas para análise e tomada de decisões sobre as 
abordagens de gestão de custos. Ao final desta unidade, o leitor pôde:

•  Entender a Margem de contribuição, seus conceitos e as 
diversas aplicações deste importante indicador e se apropriar 
dos conhecimentos sobre Margem de contribuição unitária 
e Margem de contribuição total, correspondendo à sua 
utilização no processo de tomada de decisão. 
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•  Entender o que é Ponto de equilíbrio na gestão dos custos e 
aplicar na prática a utilização desta informação.  

•  Conhecer três tipos distintos de Ponto de equilíbrio, sendo, 
Ponto de equilíbrio contábil, Ponto de equilíbrio financeiro e o 
Ponto de equilíbrio econômico. 

•  Com base nos conceitos e abordagens trabalhadas dentro 
das seções da unidade, projetamos simulações que 
proporcionaram o entendimento e a aplicação do método de 
análise custo x volume x lucro. 

•  Conhecer as análises de Grau de alavancagem, nas quais, após 
a sua abordagem conceitual, aplicaram-se fórmulas e cálculos 
para apuração do Grau de alavancagem operacional, Grau de 
alavancagem financeira e Grau de alavancagem total. 

Para concluir o estudo da unidade

Ao longo desta unidade, foi possível aprender diversas ferramentas 
de gestão, ferramentais e muito importantes no processo de tomada 
de decisão.

Entender o custo da organização, desde os termos conceituais até 
a sua correta classificação na estrutura de gasto da empresa, faz toda 
a diferença no processo de gestão e tomada de decisões. Entender 
a utilização da Margem de contribuição e do Ponto de equilíbrio no 
processo de gerenciamento dos custos é fundamental para decisões 
quanto à produção. Apropriando-se destes conceitos, foi possível 
projetar análises que auxiliaram as decisões sobre custo x volume x 
lucro da atividade. 

A leitura dos artigos apresentados a seguir irá contribuir ainda mais 
para o seu conhecimento e aprofundamento nos estudos sobre custo 
e gestão de custos sistemas de custeios - elementos essenciais no 
processo gerencial. 

KASPCZAK, Márcia Cristina de Mello; SCANDELARI, Luciano; 
FRANCISCO, Antônio Carlos de. Sistema de custos: importância 
para tomada de decisões. In: Encontro de Engenharia e Tecnologia 
dos Campos Gerais, 2., 2006, Ponta Grossa. Anais... Ponta Grossa: 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, 2006. 
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[s.p.]. Disponível em: <http://www.pg.utfpr.edu.br/ppgep/anais/artigos/
eng_producao/30%20SISTEMA%20DE%20CUSTOS%20IMPORT%20
PARA%20TOMADA%20DECISOES.pdf>. Acesso em: 25 out. 2017. 

LEITE, Duilio Ulhôa; MATIAS, Marcia Athayde; BORGES, Danilo 
Lacerda. Análise da utilização do custo-volume-lucro como ferramenta 
de otimização de resultado. In: Congresso Brasileiro de Custos, 19., 
2012, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves, Associação Brasileira 
de Custos, 2012. [s.p.]. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.
com.br/anais/article/download/211/211>. Acesso em: 25 out. 2017. 

Bons estudos, e até a próxima unidade!

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Um conceito simplificado do termo “Margem de contribuição” pode-se 
ser traduzido como a diferença entre as receitas de vendas e os relativos 
custos e despesas variáveis do período analisado. A empresa Fino Stillo 
comercializa mesas decorativas e, durante o exercício de 20x0, adquiriu 100 
mesas ao custo R$ 150,00 cada, e vendeu por R$ 500,00, cada. Para que 
as mesas estivessem prontas para venda, foram gastos R$ 30,00 em cada 
mesa. Considerando as informações acima, é correto afirmar que:
a) Ocorrendo a venda de 50 unidades, a Margem de contribuição total será 
de R$ 16.000,00. 
b) A Margem de contribuição unitária será de R$ 180,00.
c) Considerando um Total de gastos fixos em um montante de R$ 
100.000,00, o PEC será de 100 unidades. 
d) A margem de contribuição é de R$ 150,00.
e) Considerando a venda de 100 unidades no período, a MCT será de R$ 
64.000,00.

2. Análise a seguinte citação:
Segundo Leone (2000, p. 427), “[...] a utilização e a análise dos conceitos de 
ponto de equilíbrio, tem como objetivo auxiliar as funções de planejamento 
e a de tomada de decisões gerenciais de curto prazo da empresa”.
Considerando os conceitos atribuídos ao Ponto de equilíbrio, assinale a 
alternativa correta.
a) O PEC ocorre quando a Margem de contribuição total iguala-se à receita 
bruta total.
b) O PEC ocorre quando a Margem de contribuição unitária iguala-se ao 
total dos custos fixos.
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c) O PEC ocorre quando a Margem de contribuição total iguala-se ao total 
dos gastos fixos.
d) O PEC ocorre quando a Margem de contribuição total iguala-se ao total 
dos custos fixos.
e) O PEC ocorre quando a Receita bruta total iguala-se ao total das despesas 
fixas.

3. Analise as afirmações a seguir.
I. Ponto de equilíbrio financeiro: leva em conta a depreciação, amortização 
e exaustão (que diminuem o lucro, mas não representam saída de caixa).
II. Ponto de equilíbrio econômico: tem como objetivo evidenciar as 
quantidades necessárias de vendas para que a empresa consiga cobrir 
apenas seus gastos totais (custos variáveis e fixos e despesas variáveis e fixas).
III. Ponto de equilíbrio contábil: parte das informações históricas geradas 
pelas operações da empresa, visando apurar a quantidade de vendas 
necessárias para que a empresa apresente lucro zero. 
a) Apenas a afirmação I está correta.
b) As afirmações I e II estão corretas.
c) As afirmações I e III estão corretas.
d) As I, II e III estão corretas. 
e) Apenas a afirmação III está correta.

4. Com base nas informações propostas, o Ponto de equilíbrio financeiro 
da empresa em unidades de vendas é de:
a) 200 unidades.
b) 216 unidades.
c) 300 unidades.
d) 350 unidades.
e) 600 unidades.

5. Com base nas informações propostas, o Ponto de equilíbrio econômico 
da empresa em unidades de vendas é de:
a) 300 unidades.
b) 216 unidades.
c) 350 unidades.
d) 100 unidades.
e) 216 unidades.
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Classificação e nomenclatura 
de custos

A quarta unidade deste livro busca situar o leitor no contexto 
da Contabilidade de Custos e Industrial com ênfase nos aspectos 
estratégicos, evidenciando a importância da informação de custo 
para visualizá-los no processo de gestão empresarial estratégico. 
Ao longo da unidade, serão apresentados assuntos que auxiliarão 
o leitor a aprimorar o seu conhecimento sobre Contabilidade de 
Custos, sendo discutidos em quatro seções.

Objetivos de aprendizagem

A primeira seção desta unidade destina-se a evidenciar uma discussão 

contextual sobre a Contabilidade de Custos e Industrial com ênfase estratégica. 

Esta visão é conhecida como Gestão Estratégica de Custos (GEC). Nesta seção 

são apresentadas as bases para uma gestão estratégica e suas inter-relações. A 

seção expõe também as ferramentas ou artefatos da GEC. Por fim, ao lê-la, o leitor 

poderá ter uma visão holística sobre a importância dos elementos estratégicos na 

Contabilidade de Custos e Industrial.

Seção 1 | A Gestão Estratégica de Custos (GEC)

Esta seção apresenta ao leitor a abordagem do Custeio ABC na Contabilidade 

de Custos e Industrial. A seção contempla elementos de cunho estratégico, 

embora apresente o ABC com um foco operacional. Na seção, o leitor pode 

visualizar a magnitude do ABC, seus conceitos, bem como a importância dos 

direcionadores de custos.

Seção 2 | Custeio Baseado em Atividades (ABC)

Antônio Ricardo Catânio

Unidade 4



A terceira seção retrata o TDABC como uma alternativa aprimorada do custeio 

ABC. Os problemas encontrados no ABC podem ser solucionados pelo TDABC 

por ser uma abordagem mais simplificada e ágil. O TDABC é um aprimoramento. 

Conhecê-lo é útil porque a escolha de aplicar o ABC ou TDABC depende das 

necessidades informacionais, da morosidade e do nível de detalhamento 

informacional. 

A última seção explica os sistemas de medição de desempenho na 

Contabilidade de Custos e Industrial. Os aspectos estratégicos continuam 

sendo vitais no estabelecimento de indicadores para a avaliação e medição de 

desempenho. Na seção, três modelos de sistema de medição de desempenho 

são apresentados para o leitor. 

Seção 3 | Custeio Baseado em Atividade e Tempo (TDABC)

Seção 4 | Sistemas de medição de desempenho



Não foi apenas com o advento do desenvolvimento econômico e 
tecnológico, como se deu na época da Revolução Industrial, que as 
empresas industriais tiveram novas necessidades informacionais. Novas 
necessidades surgiram por volta da década de 1980, em especial, pela 
necessidade de informações estratégicas voltadas à Contabilidade de 
Custos e Industrial. Novamente, mudanças precisaram ocorrer para 
que a contabilidade pudesse atender às necessidades estratégicas das 
empresas. Considerar informações estratégicas implica visualizar o 
ambiente externo, o mercado, os parceiros, os concorrentes, observando 
as atuações interorganizacionais de todos eles.

A Gestão Estratégica de Custos surge para complementar estes 
aspectos. A visualização da cadeia de valores, o posicionamento 
estratégico e a preocupação com determinantes de custos são a base 
para a gestão contábil sob ênfase estratégica. Esta mudança também 
provoca alterações nos métodos de custeio. O Custeio ABC emerge 
na década de 1990 como um reflexo disso, apesar dos problemas de 
implementação. Na década de 2000, o TDABC ganha destaque por 
apresentar soluções mais simples que aquelas propostas pelo ABC. 
Ambos contêm elementos estratégicos, que trazem maior detalhamento 
e relevância para informações contábil gerada.

Com o mundo competitivo e globalizado, a preocupação com 
indicadores de desempenho também aumenta. Se esses indicadores 
estiverem alinhados com os aspectos estratégicos, as indústrias podem 
atuar sob um novo patamar. O resultado econômico, na atualidade, 
depende disso. Caso contrário, como alavancar o desenvolvimento 
organizacional se não considerar a estratégia?

A contabilidade atual criou sistemas de gerenciamento de custos 
que geram informações acuradas, mas também se preocupou com as 
escolhas estratégicas da empresa.

Nas próximas páginas, o leitor encontrará as seções sobre: a) 
Gestão Estratégica de Custos que apresentará o contexto histórico, os 
objetivos e a utilidade da Contabilidade de Custos e Industrial sob ênfase 
estratégica; b) o Custeio ABC, o qual fornecerá uma visão das mudanças 
do métodos de custeios tradicionais da contabilidade, ressaltando o 
detalhamento das informações contábeis; c) o TDABC, o qual apresenta 
uma simplificação do ABC; d) Sistemas de medição de desempenho, 
cujo intento é explicar a importância do alinhamento estratégico com o 
estabelecimento de indicadores dentro das industrias.

Introdução à unidade
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A Gestão Estratégica de Custos (GEC)
Introdução à seção

Observe o título da presente seção. O que este título, caro leitor, tem 
a ver com a Contabilidade de Custos e Industrial? Por que a estratégia é 
tão importante? O que esta gestão estratégica e como ela se constitui? 
Para responder a estas questões, vamos apresentar a você o significado 
de gestão estratégica de custos, mostrando uma visão holística sobre 
esse framework e sua importância.

1.1 A Gestão Estratégica de Custos

A Contabilidade de Custos e Industrial pode ser expandida para uma 
visão mais ampla quando considerados os aspectos estratégicos em 
seu escopo. Em meio a tensões competitivas do mundo globalizado 
da década de 1980, a necessidade das empresas para a aplicação de 
estratégias de gestão e redução de custos ficou evidente, ao ponto 
que uma Gestão Estratégica de Custos (GEC) fosse requerida para o 
alinhamento das ações empresariais. A GEC incorpora elementos 
estratégicos e técnicas da Contabilidade Gerencial, bem como da 
Contabilidade de Custos e Industrial. Sua aplicação é voltada para 
melhorar o posicionamento estratégico das empresas e otimizar os 
custos das empresas. 

Por esta abordagem, as empresas passam a visualizar o ambiente 
externo, revendo constantemente a sua posição competitiva em 
relação aos concorrentes. Neste ponto, a GEC focaliza na análise e 
gestão dos custos do posicionamento estratégico, da cadeia de valor e 
o rol de cost drivers (determinantes de custos).

Desenvolvida por Shank e Govindarajan (1993), a GEC representa 
um processo de tomada de decisão deliberada, voltada para o 
alinhamento da estrutura de custos da empresa com sua estratégia, 
para a otimização do desempenho estratégico organizacional. Ela 
pode ser definida como a aplicação gerencial de informações de 
custos, orientada para o ciclo da gestão estratégica.

A GEC objetiva empregar as informações de custos para a 
obtenção de vantagens competitivas, otimizando custos e reforçando 

Seção 1
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o posicionamento estratégico da empresa. Neste sentido, a GEC é 
composta por três pilares: i) a análise da cadeia de valores; ii) a análise 
do posicionamento estratégico, e iii) a análise dos determinantes de 
custos. Os modelos informacionais de contabilidade e os sistemas 
de informações devem incorporar os elementos deste tripé para 
que a empresa possa realizar as análises estratégicas com ênfase nas 
informações da Contabilidade de Custos e Industrial. Os três pilares da 
GEC, embora possam ser vistas isoladamente, na prática, eles estão 
intimamente ligados entre si.

Para saber mais

em 1989, Shank publicou um artigo intitulado Strategic Cost 
Management: New Wine, or Just New Bottles?, o qual apresentou o 
escopo inicial do framework contido na obra de Shank e Govindarajan 
(1993). O autor questiona no artigo se a Contabilidade de Custos e 
Industrial e a Contabilidade Gerencial estariam se reciclando com 
novas ideias, as quais seriam o novo vinho da contabilidade ou se as 
ideias não passariam de vinho velho em garrafa nova. Segundo Shank 
(1989), a GEC é de fato um vinho novo. Com esta metáfora, o autor 
chama atenção para os contadores que não estão atentos às mudanças 
da contabilidade e cujos conhecimentos podem estar defasados.

1.2 Análise da cadeia de valores

A cadeia de valores de uma empresa é a sua segregação em 
atividades para facilitar a compreensão sobre os custos de maneira 
pormenorizada. A análise da cadeia de valor é a maneira adequada de 
se examinar os aspectos das vantagens competitivas, bem como as 
formas de criá-las e mantê-las. A análise da cadeia de valor compreende 
o significado de valor criado pela organização que relaciona os valores 
às atividades e aos custos delas. De acordo com Porter (1985), a 
cadeia de valores é o modo ordenado para a realização de análise 
das atividades de uma empresa, sua observação sobre como elas 
interagem e sua abordagem para a melhoria da estratégia empresarial. 
Assim, caso a cadeia de valores seja relevante, as decisões estratégicas 
poderão ser tomadas com base nas vantagens competitivas.

De outra maneira, a cadeia de valores pode ser vista como o conjunto 
de atividades de valor interacionadas e voltadas para a elaboração do 
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produto final, fundamentais para a obtenção de vantagens competitivas, 
segundo o ponto de vista estratégico. Dentro da GEC, a cadeia de valor 
reflete o montante total gerado pela empresa e o montante distribuído 
por aqueles que contribuem para a cadeia toda. 

A cadeia de valores é um conjunto de atividades, cujo conjunto de 
atividades pode ser visto sob diversos níveis como: atividades internas, 
atividades de unidades de negócios, atividades de clientes, atividades 
de fornecedores etc. Quando são vistas as atividades internas com 
atividades externas, do cliente ou do fornecedor, os elos verticais entre 
empresas podem ser visualizados. Neste ponto pode-se distinguir a 
cadeia de valores da cadeia de suprimentos. A cadeia de valores refere-
se ao conjunto de atividades. A cadeia de suprimentos refere-se ao 
conjunto de empresas que exercem determinadas atividades.

A ideia forte por trás do conceito de cadeia de valores é a exploração 
das interligações das atividades para visualizar os determinantes de 
custos. Quando se segregam as atividades, as informações de custos 
ficam focalizadas em cada atividade, e o valor gerado pelas empresas 
em cada atividade acaba sendo identificado com maior facilidade.

1.3 Análise do posicionamento estratégico

O posicionamento estratégico refere-se a uma ação para empresa, 
a qual fornece defesas contra ações competitivas no mercado. Deste 
modo, o posicionamento estratégico pode representar uma ação 
estratégica que visa combinar de maneira adequada as suas estratégias 
contra as ações concorrenciais. O posicionamento estratégico 
determina o concorrente em relação ao desempenho das atividades 
exercidas pela empresa, em especial, aquelas que são exercidas de 
maneira diferenciada.

De acordo com Porter (1996), o posicionamento estratégico 
empresarial pode advir de fontes distintas i) variedade; ii) necessidade, 
e iii) acessibilidade. O posicionamento pode ser decorrente da 
variedade de produção industrial ou da variedade de produtos, em vez 
de segmentos de clientes. O posicionamento pode surgir da existência 
de clientes e suas distintas necessidades com o conjunto de atividades 
necessárias para atendê-los. Por último, o posicionamento pode 
emergir da acessibilidade de clientes de segmentos específicos que 
necessitam de um conjunto de atividades divergentes.

O posicionamento estratégico é a escolha distinta de atividades, as 
quais se diferem do concorrente. O conjunto das atividades refere-se à 
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cadeia de valores. A cadeia de valores e o posicionamento estratégico 
estão ligados entre si. Neles, o valor pode ser analisado à medida que 
os custos são modificadores para a estipulação do preço de venda em 
função das estratégias adotadas. 

O posicionamento estratégico também pode ser visualizado em 
função das estratégicas genéricas de Porter (1985): liderança em 
custo e diferenciação. Estas estratégias de competição determinam a 
posição estratégia da empresa na sua atuação no mercado. A escolha 
de uma delas por parte da empresa depende da análise de custos e 
das informações necessárias para os gestores e administradores, bem 
como da visão de planejamento estratégico formulado pela empresa 
para a sua atuação no ambiente competitivo. Neste sentido, a gestão 
da Contabilidade de Custos e Industrial torna-se fundamental em uma 
empresa por possuir um papel diversificado e relativo às escolhas da 
empresa em sua atuação.

Ainda, a estrutura da empresa é também relevante ao 
posicionamento estratégico da empresa. A estrutura organizacional 
serve como rol de atividades de valores e de atividades pouco 
relevantes. A separação das atividades, segundo o seu propósito de 
valor e de custos, reflete no comportamento dos custos e sua posição 
relativa de corrente das atividades de valores da empresa. Assim, 
organizar as atividades de valores sem perder de vista a sua função 
dentro do posicionamento estratégico permite realizar análises de 
custos e esclarecer as funções dos determinantes de custos, uma vez 
que os comportamentos dos custos são reconhecidos em termos de 
capacidade de alterações.

1.4 Análise dos cost drivers (determinantes de custos)

Considerando a Contabilidade de Custos e Industrial e o contexto 
da GEC, reconhece-se que o custo é causado ou conduzido por vários 
fatores que são interligados entre si de maneira complexa. Pelo mesmo 
contexto, compreender o comportamento dos custos representa 
entender a complexa interação dos conjuntos desses fatores, sejam 
quais forem as situações. Na GEC, os determinantes de custos 
representam as causas dos custos e sua análise, é fundamental para 
o posicionamento estratégico das empresas, independentemente do 
tipo de estratégia adotada.

Segundo Porter (1985), os cost drivers, pelo conceito de 
determinante de custos, significam os determinantes estruturais do 
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custo das atividades, os quais são diferentes entre si em função do 
controle exercido sobre eles por uma empresa de um mesmo setor. 
Os determinantes de custos estipulam o comportamento dos custos 
dentro das atividades, refletindo quaisquer inter-relações que possam 
ter. Na realidade, os determinantes estão mais ou menos sob controle 
da empresa, pois nem todos os atributos dos determinantes podem 
ser controláveis por representarem características externas à empresa.

Os determinantes, em outras palavras, são os fatores causais dos 
custos das atividades. Eles não são necessariamente mensuráveis, 
podendo ser descritos como eventos acionadores ou ponto de partidas 
de determinados eventos que levam a determinar o montante de 
custo dos recursos e, consequentemente, das atividades. Além disso, 
um único determinante de custos pode afetar múltiplas atividades 
simultaneamente. Quando isso ocorre, considera-se que o peso 
atribuído a tal determinante é maior em relação a outros determinantes 
em função do potencial de influência que ele tem sobre as atividades.

De acordo com outro entendimento possível, os determinantes de 
custos são as causas reais dos custos ou os elementos que provocam 
a existência de determinados custos. Logo, determinantes de custos 
são relacionados aos motivos que deram origem aos custos. Neste 
ponto, determinantes de custos são as escolhas estratégicas que as 
empresas realizam e acabam implicando determinados montantes de 
custos. Isto transporta a gestão do gerenciamento dos custos para o 
gerenciamento das causas dos custos ou das escolhas estratégicas, 
tendo em vista a eficácia e a eficiência organizacional.

Em suma, os determinantes de custos são úteis para entender o 
posicionamento relativo dos custos, identificar as interações entre 
determinantes, avaliar o comportamento dos custos e compreender 
sua estrutura. Para isso, é essencial identificar a cadeia de valor primeiro, 
depois segregá-la em atividades de valor da empresa, atribuindo custos, 
para então diagnosticar os determinantes existentes. O diagnóstico 
dos determinantes é intuitivo e feito por meio da experiência interna 
da empresa, por meio de entrevistas com os profissionais e pela 
comparação do custo com os custos dos concorrentes.

Não existe uma lista consensual completa sobre os determinantes 
de custos, pois pode surgir uma variedade de determinantes conforme 
o setor, o porte, as circunstâncias, entre muitos fatores, no entanto, 
existem alguns determinantes de custos que são recorrentes: escala, 
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escopo, experiência, tecnologia, complexidade aprendizagem, 
utilização da capacidade, elos, inter-relações, localização, fatores 
institucionais, modelos de gestão, gestão da qualidade, layout, 
configuração do produto, estrutura de capitais.

1.5 Artefatos da gestão estratégica de custos

Os três pilares comentados são a essência da gestão estratégica de 
custos. Por analogia, dizemos que eles são como a base de uma mesa 
que a mantém em pé. Em uma mesa, é possível adicionar ou remover 
objetos na sua superfície, modelando a função da mesa conforme 
a necessidade. De maneira semelhante, no GEC, é possível inserir 
ou remover práticas que contribuem para atender às necessidades 
estratégicas das empresas.

Dentre as práticas que podem ser condicionadas na GEC estão: 
i) análise de custos dos concorrentes; ii) monitoramento da posição 
competitiva; iii) precificação estratégica; iv) benchmarking; v) custeio 
da qualidade; vi) custeio do ciclo de vida; vii) custeio ABC/M; viii) 
custeio da cadeia de valor; ix) custeio-alvo; x) sistema de medição de 
desempenho integrado; xi) custeio de atributos; xii) análise contábil de 
clientes; xiii) análise de custo intangível; xiv) análise de custo ambiental; 
xv) analise de custo logístico; xvi) análise de custo Kaizen; xvii) gestão 
de custos interorganizacionais; xviii) gestão enxuta de custos; xix) 
inteligência competitiva de custos; xx) reengenharia de processos de 
negócios; xxi) análise da abertura de livros contábeis; xxii) análise do 
custo do consumidor final; xxiii) custeio TDABC - estas são apenas 
algumas práticas.

Questão para reflexão

Embora estas práticas não tenham sido detalhadas neste livro, 
tente pensar nas nomenclaturas das práticas listadas e no conteúdo 
abordado nesta seção. Ainda que você não as conheça, caro leitor, 
você conseguirá deduzir como a Contabilidade de Custos e Industrial 
e da Gestão Estratégica de Custos podem contribuir para estas práticas 
em uma empresa?

Nas seções seguintes, veremos um pouco sobre o Custeio ABC, o 
Custeio TDABC e os sistemas de medição de desempenho.
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1.6 Finalizando a seção

Vimos até aqui como a Contabilidade de Custos e Industrial foi se 
desenvolvendo ao longo do tempo e como ela era utilizada. Vimos 
também os seus intentos e a importância deles para o controle 
e a tomada de decisões, bem como por ela fornecer as bases para 
muitas atividades e processos. Para finalizar a seção, apresentamos as 
atividades de aprendizagem que visam proporcionar mais reflexões ao 
leitor. 

Atividades de aprendizagem

1. Considerando os três pilares da Gestão Estratégica de Custos, qual opção 
abaixo reflete adequadamente a ordem de objetivos para as análises das 
informações contábeis de cunho estratégico?
a) Verificar o posicionamento da empresa no mercado, identificar a cadeia 
de valor e seus custos e investigar os fatores causais dos custos.
b) Identificar a cadeia de valores da empresa, investigar os fatores causais 
dos custos das atividades e tomar um posicionamento estratégico em 
relação aos concorrentes.
c) Investigar os fatores causais dos custos das atividades, escolher as 
atividades de valores diferenciadas e tomar um posicionamento estratégico 
em relação aos concorrentes.
d) Segregar as atividades da empresa, escolher as atividades de valores 
diferenciadas e investigar os fatores causais dos custos das atividades.

2. A Contabilidade de Custos e Industrial pode ser expandida para uma 
visão mais estratégica. A associação da Contabilidade de Custos e Industrial 
com os aspectos estratégicos leva à Gestão Estratégica de Custos. Quais são 
os benefícios fornecidos às empresas por esta abordagem? 
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Custeio Baseado em Atividades (ABC)
Introdução à seção

A seção anterior explicou a Gestão Estratégica de Custos e a sua 
importância para a Contabilidade de Custos e Industrial. Nesta seção 
 abordaremos a ferramenta do Custeio Baseado em Atividades.

2.1 Contextualização e origem do custeio baseado em atividades

As mudanças profundas provocadas no ambiente dos negócios, 
ocorridas a partir da década de 1970, emplacaram a competição global 
e as inovações tecnológicas, gerando inovações relevantes quanto 
ao uso, pelas empresas, de informações financeiras e não financeiras 
(KAPLAN; COOPER, 1998). Este novo ambiente demanda informações 
relacionadas aos custos e ao desempenho das atividades, processos, 
produtos, serviços e clientes.

Parar atender a isso, uma nova abordagem, a qual prioriza à máxima 
produtividade e ao maior nível controle sobre os custos indiretos, é 
requerida na gestão da Contabilidade de Custos e Industrial. O método 
do custeio por absorção da Contabilidade de Custos e Industrial, 
tradicionalmente utilizada pelas empresas, emprega fundamentos que 
foram criticados na década de 1980 por profissionais, pesquisadores e 
acadêmicos por não servir mais às atuais necessidades informacionais.

Por isso, pode ser vista como outra metodologia de apuração de 
custos, porém com ênfase às atividades desempenhadas dentro das 
empresas e à redução de arbitrariedades, desenvolveu-se o Custeio 
Baseado em Atividades, conhecido como ABC (ou Activity-Based 
Costing) (BEUREN; ROEDEL, 2002). O ABC foi desenvolvido nos 
Estados Unidos da América (EUA) no final da década de 1980 graças 
a Kaplan e Cooper, emergindo como uma alternativa aos métodos 
tradicionais (custeio por absorção, por exemplo) da Contabilidade de 
Custos e Industrial, útil para minimizar distorções nas informações tidas 
pelos rateios de custos indiretos.

O ABC repercutiu internacionalmente por se apresentar como uma 
sistemática analítica de informações, ausente do uso de arbitramentos 
aleatórios e propício ao alcance da eficácia e da ágil tomada de 

Seção 2
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decisões (CREPALDI; CREPALDI, 2017).

Além dos custos indiretos, o ABC também se aplica aos custos diretos, 
porém sem diferenças relevantes quanto aos métodos tradicionais. 
A diferença significativa reside no tratamento dos custos indiretos. 
As informações de custos, neste contexto, possuem uma utilidade 
maior quando vista para a análise de desempenho organizacional e 
operacional, considerando que as informações obtidas pelo ABC 
resumem o volume de atividades e as sintetizam nas informações 
contábeis, possibilitando comparações internas e externas, servindo 
para a gestão empresarial.

Os métodos tradicionais de custeio eram concebidos para atender 
às exigências legais e pouco serviam para fins gerenciais. Estas razões 
levaram as empresas a tomarem decisões equivocadas, uma vez que 
as informações para as atividades não eram analisadas em um escopo 
analítico. Assim, o ABC foi criado e desenvolvido para responder aos 
problemas gerados pelos métodos de custeio tradicionais.

2.2 Conceitos e objetivos relativos ao ABC

O ABC emerge para reduzir distorções informacionais, no entanto 
sua utilidade é expandida para a redução de desperdícios, a melhoria 
de serviços, a melhoria de qualidade, ao aprimoramento da melhoria 
contínua e a acurácia das informações de custos dos produtos. O 
ABC segue a premissa de que os custos são apropriados segundo a 
realização das atividades requeridas para prestar um serviço ou produzir 
um produto. Estes, por sua vez, acabam consumindo recursos no 
processo.

O foco do custeio ABC reside nas atividades. Os custos são 
avaliados, tendo em vista sua relação das atividades com os produtos. 
Cada produto, ao ser produzido, precisa de um conjunto de atividades 
e estas atividades podem ser expressar por custos. Logo, o ABC 
utiliza medições realizadas pelas atividades executadas para servir de 
bases de alocações de custos, os quais podem envolver o tempo de 
manutenção ou ajuste de máquinas ou quantidade de repetições, por 
exemplo.

O custeio ou método ABC mensura o custo, bem como o 
desempenho das atividades, processos e produtos, conforme 
demonstra a Figura 4.1.
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Fonte: adaptada de Cokins (2002) e Crepaldi e Crepaldi (2017).

Figura 4.1 | Visão geral do custeio ABC

Assim, pode-se dizer que:

•  Há a atribuição de custos às atividades da empresa por meio 
da alocação dos custos dos recursos.

•  Há a atribuição de custos aos produtos ou serviços por meio 
da alocação dos custos relativos ao consumo de atividades.

•  Há o reconhecimento de fatores determinantes de custos (cost 
driver no sentido de determinante de custos) que definem o 
montante de recursos a ser consumido pelas atividades.

Quando se implementa o custeio ABC, os principais objetivos 
relacionam-se à precisão e à facilidade dos gestores e administradores 
para a apuração e controle de custos reais da produção e, em especial, 
os custos indiretos. Além disso, o ABC serve, segundo Cokins (2002) e 
Crepaldi e Crepaldi (2017), para a:

a) Identificação e mensuração dos custos da qualidade.

b)  Obtenção de informações para a eliminação de desperdícios e 
melhorias das atividades.

c)  Eliminação ou redução das atividades que não agregam valor 
ao produto.

d) Identificação dos produtos e clientes rentáveis.
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e)  Fornecimento de base para a adequação da plataforma de 
vendas.

f)  Melhoria significativa do rol de informações para a tomada de 
decisões.

g)  Estabelecimento de indicadores de desempenho, fundamentais 
para mensurar a eficiência e a eficácia empresarial em todos 
os departamentos da empresa.

Pelo ABC, os custos podem ser organizados em uma série de 
atividades e tarefas. O ABC possibilita mensurar o custo de cada 
processo, pois ele capta todos os gastos da empresa, por atividades. 
O ABC detalha as informações de custos. Por ele, é possível visualizar 
o recurso que foi gasto, onde foi gasto e para que foi gasto. Estes três 
elementos representam os recursos, as atividades e os objetos de custos. 
A sentença a seguir, por exemplo, demonstra estes três elementos: 
o custo de energia elétrica gasto na atividade de manutenção de 
máquinas utilizadas para fabricar o produto A.

Independente da estratégia e do posicionamento estratégico que 
a empresa adota, se a intenção da empresa for de criar e manter 
uma gestão sustentável, é imprescindível identificar as atividades 
estrategicamente relevantes para a operação da empresa. Nisso, a 
visualização das atividades na cadeia de valor da empresa possibilita 
enxergar o peso dos custos de produção em cada atividade e percebê-
las como interdependentes.

Neste aspecto, os métodos tradicionais de custeio são limitados 
por não exibirem os valores de custos a cada atividade, demonstrando 
suas inter-relações. Do ponto de vista estratégico, o ABC pode 
ainda ser estendido para além das fronteiras da empresa e de sua 
contabilidade interna com o intento de agregar os relacionamentos 
interorganizacionais entre fornecedores e clientes.

Para que as relações entre recursos e atividades e entre atividades 
e objetos de custos sejam realizadas, o conhecimento sobre 
direcionadores de custos (cost driver com o sentido de direcionador) 
é essencial e deve estimular a reengenharia de processos por parte 
das empresas para a eliminação de desperdícios e a identificação 
de atividades. Processo pode ser entendido como um conjunto de 
atividades que serve para determinado propósito. A reorganização dos 
processos requer a análise do conjunto de atividades com o intento de 
reduzir custos, melhorar a qualidade e flexibilizar as ações. Além disso, 
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o ABC depende fundamentalmente do impacto dos direcionadores de 
custos nas análises de relações causais entre recursos consumidos e as 
atividades e entre as atividades e o objeto de custos.

Em visto disso, o ABC objetiva:

a) Reduzir o desperdício, enquanto aumenta a produtividade.

b) Organizar as atividades e processos da empresa.

c) Reduzir custos sem prejuízos à produção.

d)  Implementar a qualidade total na empresa sem prejuízos as 
operações.

e)  Implementar um sistema de desempenho que considere 
recompensas.

f) Elaborar orçamentos baseado em desempenhos.

2.3 Definição do Activity Based Costing

O ABC não serve para apurar custos de produtos e serviços, 
fornecendo estas informações para a elaboração de balanços 
patrimoniais e demonstrações de resultados. O ABC é um sistema 
de rastreio de gastos de uma empresa, o qual serve para analisar e 
acompanhar as rotas de consumos de recursos com as atividades 
relevantes e de atividades para os produtos e serviços. Como sistema, 
o ABC propicia uma base de análise de custos com conjunto de 
informações sobre os produtos e atividades, identifica as atividades 
desempenhadas e rastreia os custos para as atividades, bem como aos 
produtos e serviços.

2.4 Objetos de custeio

Os objetos de custeio do ABC referem-se ao momento final das 
alocações de custos e podem ser representados por produtos, tipos 
de produtos, clientes, regiões e outras formas de agrupamentos. A 
estipulação sobre qual objeto de custo a empresa irá adotar em suas 
análises depende dos gerentes e administradores, os quais determinam 
o nível de detalhamento requerido para ser analisado. Esta escolha 
depende também do escopo para o ABC e dos recursos disponíveis 
na empresa para a aplicação e manutenção do sistema, pois um 
sistema que fornece informações mais detalhadas tende a ficar mais 
dispendiosa.

2.5 Direcionadores de custos

O custeio ABC funciona com base nas alocações de custos feitos 



U4 - Classificação e nomenclatura de custos158

por direcionadores de custos (cost drivers). As alocações ocorrem dos 
recursos para as atividades e das atividades para os objetos de custos. 
Os recursos podem ser compreendidos como os fatores produtivos 
que serão consumidos em cada atividade, enquanto as atividades 
referem-se ao modo de gestão de tempo e recursos para o alcance 
dos objetivos empresariais. Uma atividade irá combinar recursos de 
diversas naturezas (humanos, materiais, tecnológicos e financeiros) 
para a elaboração de produtos e serviços.

Diferente dos métodos tradicionais de custeio que utilizam critérios 
de rateios arbitrários, no custeio ABC, há uma variedade de critérios (de 
direcionadores) específicos à atividade com a qual ele se relaciona. Por 
exemplo: o número de requisições de compra de matéria-prima está 
relacionado à atividade de aquisição de recursos para a produção.

Direcionadores de custos são as bases de alocações que distribuem 
recursos “às atividades e redistribui custos aos objetos de custos, sendo 
uma informação quantitativa e serve como medidas de desempenho” 
(CATÂNIO; SANTOS; ABBAS, 2015, p. 10). O montante monetário de 
recursos exigidos pelas atividades é determinado pelo Determinante 
de Custos. Segundo Catânio et al. (2015, p. 10), determinantes de 
custos são os fatos geradores “de uma ordem superior de cost drivers 
que indica a condição de existência ou ausência do custo, pode ser 
expresso por informação qualitativa e/ou quantitativa e influência no 
comportamento e no montante de custos”.

Os direcionadores servem para a identificação de processos e 
atividades, a alocação de custos dos recursos a atividades, o processo 
das atividades e a alocação de custos das atividades aos objetos de 
custos. A utilidade dos direcionadores recai no potencial de fornecer 
uma visão de processos e atividades e um maior detalhamento da 
informação, servindo de apoio e subsidiando à gestão.

De acordo com Ferreira (2007), os direcionadores de custos 
podem ser de dois tipos: direcionadores primários e direcionadores 
secundários. Podem também ser chamados de direcionadores de 
recursos e de atividades, respectivamente. Os direcionadores auxiliam 
no cálculo dos custos dos consumos das atividades por produto, 
levando ao processo de apuração do custo em cada objeto de custo. 
O processo de alocação por meio de direcionadores, normalmente, 
exige que o sistema seja informatizado para o processamento do 
grande número de informações.
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Fonte: Megliorini (2007).

Figura 4.2 |  Exemplo de modelo de custeio ABC com alocações de recursos e de 
atividades

Os direcionadores de recursos representam aqueles que identificam 
o consumo de recursos pelas atividades, considerando a relação entre 
os recursos disponíveis e as atividades necessárias. Os direcionadores 
de atividades, por sua vez, representam a apropriação de custos das 
atividades aos objetos de custos (aos produtos), os quais consomem 
atividades.

A seguir, alguns exemplos de direcionadores de custos são 
demonstrados.

Fonte: Megliorini (2007).

Quadro 4.1 | Exemplo de atividades e direcionadores de custos

Departamentos Atividades Direcionadores

Compras Comprar materiais Número de pedidos

Desenvolver fornecedores Número de fornecedores

Almoxarifado Receber materiais Número de recebimentos

Movimentar materiais Número de requisições

Montagem Preparar máquinas Tempo de preparação

Montar conjuntos Tempo de montagens

Pintura Preparar máquinas Tempo de preparação

Pintar conjuntos montados Tempo de pintura



U4 - Classificação e nomenclatura de custos160

Para saber mais

Os sistemas ABC utilizam, geralmente, múltiplos direcionadores 
de custos para realizar as alocações A diversidade de produtos e a 
probabilidade de erros com a agregação das atividades reivindicam 
o uso de mais direcionadores para que possam representar mais 
adequadamente as relações de causalidades. A quantidade de 
direcionadores depende dos fatores de produção, do porte da empresa, 
da diversidade de produtos, do nível de detalhamento informacional 
pretendido, do peso das diferentes atividades e do custo benefício 
relacionado à informação que o sistema irá fornecer.

2.6 Etapas de aplicação do ABC

Segundo Crepaldi e Crepaldi (2017), o ABC pode ser composto em 
cinco etapas: i) identificação das atividades relevantes; ii) definição de 
custos das atividades; iii) identificação e seleção dos direcionadores 
de custos; iv) atribuição dos custos dos recursos às atividades; e v) 
atribuição dos custos das atividades aos objetos de custos.

A primeira etapa refere-se à identificação das atividades relevantes 
nos departamentos da empresa, visualizando as atividades parecidas. 
Em um segundo momento, deve-se analisar os recursos e os custos 
necessários para desempenhar cada atividade. Devem-se considerar 
gastos de energia elétrica, materiais, depreciação, uso de equipamentos 
etc. Na terceira etapa, devem-se identificar os direcionadores de custos 
que relacionam as atividades com os recursos requeridos por elas. 
Os direcionadores selecionados devem refletir as razões de existir a 
atividade e consequentemente seus custos. Depois, devem-se alocar 
as atividades, parte dos custos indiretos departamentais, utilizando-se 
de direcionadores de recursos. Por fim, os custos das atividades devem 
ser alocados por meio de direcionadores de atividades para custear os 
produtos.

Estas etapas são sumarizadas em três passos: i) mapear as atividades 
desenvolvidas em um processo; ii) analisar as atividades, definindo os 
direcionadores de custos; e iii) alocar custos às atividades e aos objetos 
de custos.
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Questão para reflexão

No dia a dia das empresas, você leitor, como profissional contábil, deve 
pensar: como mapear as atividades? Os direcionadores utilizados para 
alocar os custos dos recursos e das atividades estão adequados? Eles 
estão representando as relações de causa e efeito? 

2.7 Diferenças entre o custeio tradicional e o ABC

Existem muitas diferenças entre os métodos de custeio tradicional 
e o ABC. Algumas diferenças relevantes são apontadas no Quadro 4.2

Fonte: adaptado de Facci, Rodrigues e Souza (1999).

Quadro 4.2 | Diferenças entre o custeio tradicional e o ABC

Custeio tradicional (Absorção) Custeio ABC

Custos

Os produtos consomem recur-
sos e são mensurados como 
custos.

As atividades consomem re-
cursos, e os produtos conso-
mem atividades, expressas em 
custos.

Cost drivers 
(direcionadores)

São atribuídos ao produto. 
Exemplos: horas de mão de 
obra; horas-máquinas; consu-
mo de materiais.

São atribuídos das atividades.

Exemplo: setup de máquinas; 
número de ocorrências de ar-
mazenagens.

Custo indireto
Rateado com base no volume 
produzido.

Apropriado às atividades, con-
forme o direcionador utiliza-
do.

Atividades

Nem todas as atividades são 
associadas aos volumes pro-
duzidos. Exemplos: setup de 
máquinas; gastos com manu-
tenção; recebimento de maté-
rias-primas.

Separação de atividades que 
consomem recursos, agre-
gando valor, e as atividades 
que não consomem recursos.

Base para rateio 
do custo indi-
reto

Geralmente, horas de mão de 
obra direta.

Não existe rateio; há apropria-
ção de custos indiretos pelas 
atividades consumidas pelos 
produtos.

As diferenças entre os métodos fundamentam-se nas seguintes 
premissas do custeio ABC:

•  Existe diferença na maneira de acumulação dos custos. Os 
sistemas tradicionais acumulam para os centros de custos 
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(departamentos) e direcionam aos produtos. O custeio 
ABC focaliza as atividades utilizadas para a fabricação de 
determinado produto e os custos dessas atividades são 
atribuídos aos produtos.

•  Existe a identificação do nível das atividades: unidade, lote, 
produto, cliente.

2.8 Finalizando a seção

Os métodos tradicionais de custeio apresentam seus custos 
conforme cada departamento, rateando-os depois aos produtos. Ao 
realizar o rateio, alguma base de rateio arbitrário é utilizada. Ainda, 
os métodos tradicionais não consideram as atividades e processos, 
restringindo-se ao âmbito departamental. O ABC ultrapassa este limite, 
permitindo uma visão maior e holística para visualizar as atividades e 
processos. Com isso, as informações geradas favorecem a Contabilidade 
de Custos e Industrial e também a Contabilidade Gerencial. A visão de 
processos do ABC leva os gestores a compreensão sobre os fatores 
causais de custos e as ineficiências, os quais não agregavam valor. 
Acerca disso, o ABC ainda permite realizar análises detalhadas dos 
produtos fabricados.

O rastreio realizado pelo custeio ABC visa reduzir os problemas 
dos custos indiretos por meio de metodologias, as quais identificam 
os recursos necessários a cada atividade e as atividades fundamentais 
para cada produto. Em função de suas características, o ABC fornece 
contribuições relevantes ao sistema de informações contábeis das 
empresas, propiciando fundamentações para à tomada de decisões. 
Tão logo, caso a empresa disponha de recursos tecnológicos que 
suportem o custeio ABC, a eficiência pode aumentar e as estruturas 
organizacionais podem ser ajustadas. No mercado globalizado e 
competitivo, cabe às empresas criar estruturas de custos informativas 
e adequadas para atender as suas necessidades com maior qualidade 
e menor custo.

Atividades de aprendizagem

1. Qual das opções a seguir não representa uma utilidade do custeio ABC?
a) Propiciação de bases mais precisas para a alocação de custos.
b) Identificação e análise dos cost drivers causais dos custos dos recursos 
disponíveis.
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c) Eliminação/redução de atividades com ausência de valor agregado.
d) Melhoria da qualidade e flexibilização das ações.

2. Qual é o impacto da aplicação de direcionadores de custos dentro do 
custeio ABC?
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Custeio Baseado em Atividade e Tempo (TDABC)
Introdução à seção

Vimos na seção anterior a importância do Custeio Baseado em 
Atividades e seus aspectos no contexto da Contabilidade de Custos 
e Industrial. No entanto, o Custeio ABC pode ser custoso e inviável de 
ser implementado. Por isso, nesta seção, veremos a abordagem do 
Custeio Baseado em Atividade e Tempo como um aprimoramento do 
ABC, tendo em vista suas limitações.

3.1 Contextualização e origem do custeio baseado em atividades 
e tempo

Apesar da qualidade informacional trazida pelo custeio ABC, a coleta 
e o processamento de dados, geralmente, demoram. Não apenas isso. 
Além de levantamentos demorados, os custos de processamento 
desanimam as empresas a implementar o ABC, abandonando o método 
e assim deixando as informações desatualizadas e imprecisas acerca 
das estimativas de custos dos processos, atividades e produtos. Ainda, 
os dados obtidos pelo sistema ABC possuem um grau de subjetividade 
e são dificultosos para validação. Em muitas empresas, o ABC era 
um modelo local e não fornecia uma visão sistêmica e integrada 
das oportunidades de rentabilidade em todos os departamentos da 
empresa. O ABC cria a dificuldade de atualizar o sistema ou de adaptá-
lo às novas mudanças. Outro problema do sistema é a ociosidade do 
tempo das atividades, o qual é ignorado.

Por causa desta série de problemas, criou-se uma solução ou uma 
alternativa ao ABC tradicional. Kaplan e Anderson (2007) conceberam 
a abordagem do Custeio Baseado em Atividades e Tempo, também 
chamada de TDABC (Time-Driven Activity-Based Costing).

Para Kaplan e Anderson (2007), com o modelo do TDABC, a empresa 
é capaz de enfrentar a complexidade, em vez de simplificar os sistemas 
ABC, tornando-os imprecisos para refletir a realidade. Segundo eles, o 
TDABC reflete mais a variação e a complexidade em relação ao ABC, 
sem gerar demandas explosivas de estimativas, de armazenamento e 
de capacidade de processamento.

Seção 3
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Outra diferença entre o ABC e o TDABC está relacionada ao uso 
de direcionadores de custos. Enquanto o ABC requer, quase sempre, a 
aplicação de direcionadores de custos, o TDABC requer simplesmente 
uma estimativa de tempo por projeto. Esta estimativa é dada pela 
equipe de cada departamento da empresa. As estimativas obtidas 
não precisam ser exatas, porém devem ser observadas e validadas e 
próximas da realidade.

Em suma, pode-se dizer que o TDABC surgiu em resposta às 
limitações do ABC. O TDABC simplifica o processo e concebe uma 
facilidade para a sua aplicação.

3.2 Definição de Custeio Baseado em Atividades e Tempo

De acordo com Kaplan e Anderson (2007), o TDABC pode ser 
compreendido como uma abordagem de gestão de custos baseada 
em atividade e tempo, que fornece informações detalhadas para o 
nível de custos, simplificando o processo de atribuição de custos aos 
produtos e eliminando a necessidade de pesquisa e de entrevistas 
com os funcionários para a alocação dos custos dos recursos, sendo 
direcionados para os produtos diretamente. 

O TDABC utiliza o tempo como principal direcionador de custos, 
uma vez que possui ênfase na capacidade dos recursos pelo aspecto 
temporal. A capacidade da maioria dos recursos, geralmente, pode 
ser mensurada de maneira imediata pela duração de tempo disponível 
para a execução das atividades. Do ponto de vista estratégico, o 
TDABC fornece acurácia e não precisão, pois os valores de tempo 
são valores estimados e próximos à realidade. A estimativa funciona 
satisfatoriamente no TDABC.

Para saber mais

Em 1997, Anderson elaborou e aplicou o TDABC na empresa Wilson-
Mohr. Em 2001, Kaplan (um dos propagadores do ABC) aprimorou este 
método e publicou um artigo e um livro no início da década de 2000. 
Eles explicaram o funcionamento do TDABC por meio de vários estudos 
de casos. O TDABC foi criado para solucionar as limitações do ABC 
como morosidade, inflexibilidade e onerosidade de implementação, 
bem como manutenção.
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3.3 A utilidade do TDABC

O TDABC proporciona um modo simples e prático para estipular os 
custos das atividades, bem como os custos da capacidade de utilização 
dos processos. Este método possibilita ainda apurar a lucratividade por 
pedido, produtos ou clientes. O TDABC evita a morosidade do ABC, 
criando condições adequadas para o não abandono dos sistemas de 
gestão de custos pelas empresas. 

Com o TDABC, os gestores e administradores passam a ter 
informações acuradas sobre o custo e a lucratividade, podendo definir 
as prioridades para melhorar os processos, racionalizar os recursos e a 
variedade de produtos, precificar os pedidos dos clientes, gerenciar os 
relacionamentos com o cliente, gerando benefícios mútuos. Ainda, por 
meio do TDABC, a empresa consegue envolver-se na complexidade, 
em vez de fugir dela.

Entre as utilidades do TDABC, estão:

a) A facilidade e a agilidade de desenvolver um modelo acurado.

b)  O aproveitamento dos dados com eficácia, oferecidos pelos 
sistemas de gestão.

c)  O direcionamento dos custos às transações e aos pedidos, 
considerando atributos específicos destas transações ou 
pedidos.

d)  A possibilidade de aplicação mensalmente, captando as 
atividades econômicas recentes.

e)  O potencial de exibir as eficiências e ineficiências dos processos 
e da capacidade prática.

f)  A capacidade de previsibilidade dos recursos necessários, 
antecipando orçamentos sobre a capacidade dos recursos, 
tendo em vista a quantidade e a complexidade de pedidos, 
projetos, produtos etc.

g)  A flexibilidade para ser aplicável em toda empresa, mediante a 
utilização de softwares e de tecnologias de banco de dados.

h) A manutenção é rápida e pouco dispendiosa.

i)  As informações são detalhadas o suficiente para auxiliar os 
usuários das informações a identificar as causas das situações-
problemas da empresa.

j)  A possibilidade de aplicação em diversos departamentos 
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da empresa que se caracterizam por serem complexos em 
termos de clientes, produtos, canais, segmentos, processos, 
volume de profissionais etc.

3.4 Aplicação do TDABC

O TDABC considera facilmente as variações nas demandas de 
tempo em diferentes tipos de transações, sem requerer premissas 
simplificadoras para que os pedidos ou transação sejam iguais. 
As empresas possuem a capacidade de prever o processamento 
simplificado ou complexo das operações. Uma atividade 
aparentemente complexa pode ser tratada em termos de tempo. Por 
isso, basta a descrição das atividades básicas e suas grandes variações 
para que se identifiquem os direcionadores das variações. Com isso, 
torna-se possível estimar os tempos-padrões para cada atividade e suas 
variações.

A ideia por de trás do TDABC é simplificação do processo de 
custeio e, diferentemente do ABC, baseia-se em atribuir os custos dos 
recursos diretamente aos objetos de custos. Para isso, dois conjuntos 
de estimativas são necessários: i) o uso da capacidade de recursos 
por transação processada no departamento, e II) a taxa do custo da 
capacidade para distribuir os custos dos recursos. 

A taxa do custo da capacidade equivale à razão do custo da 
capacidade fornecida sobre a capacidade prática dos recursos 
fornecidos. O custo da capacidade representa o custo total do 
departamento. Já a capacidade prática é estimada em tempo, tendo 
em vista os recursos (pessoas, equipamentos etc.) utilizados para 
executar o trabalho. 

Assim, suponha que o custo total do departamento para executar os 
trabalhos seja de R$ 700.000,00. Ao verificar o tempo de disponibilidade 
dos recursos humanos e dos demais recursos com exceção de tempos 
de intervalos, a empresa verificou a capacidade prática de 500 minutos. 
Quando calculado a taxa do custo da capacidade, é possível chegar 
ao valor de $ 1,40 por minuto. Esta taxa pode, a princípio, servir de 
indicador de eficiência para a empresa.

A taxa do custo da capacidade pode ser multiplicada com a 
quantidade de tempo de cada atividade para assim estimar a taxa de 
custo de cada atividade. Contudo, a quantidade de tempo de cada 
atividade pode ser determinada pelas equações de tempo.
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Imagine a atividade de embalagem de uma indústria de distribuição 
de produtos químicos. O tempo necessário para embalar um item 
comum é de 0,5 minuto. Entretanto, talvez o produto possa exigir 
manuseio especializado, acarretando em mais 6,5 minutos e, se o 
transporte do produto for por via aérea, pode levar mais 0,2 minutos 
para o tempo de embalo especial de transporte. Com isso, a equação 
de tempo é composta pelo somatório dos tempos citados.

A recomendação é que a empresa mapeie as atividades e processos, 
antes de calcular as equações de tempo. Uma vez mapeados, as 
equações podem ser calculadas diretamente. Caso contrário, as 
empresas podem partir de um nível simplificado para estimar o tempo 
mínimo para a execução de um processo.

A implementação do TDABC exige que se realize um modelo-piloto 
em uma parte da empresa para, uma vez constatada a viabilidade da 
implementação e realizado as adequações do modelo, ser generalizado 
à toda empresa.

A aplicação do TDABC é composta por quatro fases, segundo 
Kaplan e Anderson (2007): i) preparação; ii) definição de dados, acesso 
e análise; iii) construção do modelo-piloto; e iv) desdobramento na 
empresa toda. Essas fases são vistas na Figura 4.3.

Fonte: Kaplan e Anderson (2007).

Figura 4.3 | Implementação típica do TDABC
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A primeira fase estabelece o escopo do modelo-piloto. Nesta fase, 
as condições criadas permitem identificar os custos de implementação, 
evitando custos elevados, riscos e perda de tempo. Com isso, a equipe 
do projeto pode estimar as datas de coletas de dados, os custos 
e as fontes de informações. A segunda fase exige o acesso a dados 
detalhados sobre os pedidos, clientes, transações, recursos, entre 
outras informações, para o modelo ser efetuado com o seu máximo 
potencial. Com isso, podem-se estimar as equações de tempo e as 
taxas do custo das capacidades.

Posteriormente, na terceira fase, é possível realizar no auge a 
construção do modelo-piloto de implementação do TDABC com 
testes, validações e análises de resultados inesperados. Nesta fase, 
o direcionamento de dados financeiros da contabilidade para os 
departamentos, o direcionamento dos custos dos departamentos 
para os processos, o carregamento de dados sobre as transações, 
a inserção das estimativas de tempo, o direcionamento dos custos 
dos processos para os objetos de custos e os cálculos dos custos e 
da lucratividade podem ser generalizados dos departamentos ou do 
modelo-piloto para a empresa como um todo. Uma vez aplicado o 
modelo, os colaboradores da empresa e todos os participantes da 
equipem devem validá-lo em termos financeiros e operacionais.

Por fim, na quarta fase, aplica-se o modelo de maneira gradual em 
toda empresa. Quando o modelo é criado em um departamento ou 
unidade, é mais prático para desdobrá-lo aos demais departamentos. O 
modelo-piloto criado serve como modelo-padrão a todas as unidades, 
departamentos e estruturas da empresa.

Questão para reflexão

O modelo de implementação do TDABC possui etapas bem definidas. 
No entanto, alguns questionamentos são importantes, especialmente, 
no início das etapas. Deve-se questionar durante a implementação: será 
que os gestores consideram os objetivos do modelo bem definidos? 
Será que eles estão preparados para agir com base em informações 
mais ajustadas sobre os custos e a lucratividade? Será que há na 
empresa um líder com relevantes habilidades em análise e gestão de 
projetos para liderar a aplicação do TDABC?
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3.5 Finalizando a seção

Visualizamos nesta seção que o TDABC pode ser aplicado como 
uma solução aos problemas encontrado no custeio ABC. A elaboração 
do modelo de TDABC nas empresas implica a execução das fases de 
maneira pontual. A primeira fase pode ser considerada a mais relevante, 
pois nela os apoios dos gestores ao TDABC devem ser adquiridos. 
O TDABC espelha as atividades operacionais da empresa em escala 
reduzida em relação ao ABC.

Caso a empresa que esteja implementando o custeio TDABC 
possua departamentos homogêneos em termos de organização de 
atividades, a implementação gradativa do modelo pode ficar facilitada e 
rápida, bastando apenas pequenas adaptações entre os departamentos 
para captar as estimativas temporais e os parâmetros necessários. Caso 
contrário, em empresas como departamentos mais heterogêneos, é 
fundamental que a implementação seja realizada pelas equipes de 
cada departamento, pois elas possuem conhecimentos específicos 
do departamento. Nesta situação, as equipes acabam atuando como 
instrutores e monitores da aplicação do modelo.

Atividades de aprendizagem

1. Em relação às fases de implementação do TDABC, pode-se afirmar que:
a) A última fase do TDABC possibilita a generalização das informações.
b) O modelo-piloto criado no TDABC pode ser aplicado sem exigências de 
validações.
c) Recomenda-se que o TDABC seja aplicado diretamente em todos os 
departamentos durante a fase do modelo-piloto.
d) Na fase de preparação, a taxa do custo da capacidade não deve ser 
calculada com valores estimados.

2. De certo modo, o TDABC pode ser considerado como um modelo 
simplificado em relação ao ABC. Embora o TDABC possa fornecer 
benefícios em relação ao ABC, uma vez que serve de solução aos problemas 
encontrados do ABC, quais os prejuízos informacionais que o TDABC pode 
apresentar por ser mais simplificado?
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Sistemas de medição de desempenho
Introdução à seção

A seção anterior permitiu entender a importância do TDABC como 
ferramenta de Gestão Estratégica de Custos. Por meio dela e também 
de outras ferramentas da Contabilidade de Custos e Industrial, é 
possível criar indicadores de desempenho alinhados com os propósitos 
estratégicos da empresa. Assim, a presente seção apresenta ao leitor os 
sistemas de medição de desempenho.

4.1 A mensuração e a avaliação de desempenho

A condução das atividades organizacionais por gestores, 
administradores e executivos exige que estes profissionais acompanhem 
constantemente os fatos que ocorrem e a vitalidade da empresa. Eles 
precisam acompanhar o desempenho organizacional por meio de 
indicadores, úteis para o controle e à aplicação de ações. Mensurar e 
avaliar o desempenho é uma maneira de criar uma retroalimentação 
das informações acerca dos objetivos empresariais. Isso é realizado por 
meio de indicadores, os quais fornecem informações fundamentais 
para as ações organizacionais.

A mensuração depende, a princípio, de duas ações: a) a atividade 
organizacional precisa definir primeiramente uma estratégia adequada, 
e b) a empresa precisa saber alinhar os indicadores com a estratégia. 
Caso estas ações não sejam executadas, a empresa perde o foco da 
possibilidade de mensurar o desempenho organizacional. Isso, caso 
aconteça, leva ao desalinhamento dos indicadores com a estratégia e a 
criação de medidas isoladas ou conflitantes, independente de relações 
causais.

A avaliação de desempenho organizacional em si, segundo 
Nascimento, Reginato e Lerner (2013), é  um instrumento de controle 
das atividades organizacionais. Este instrumento serve para verificar se 
os objetivos organizacionais estão sendo alcançando e identificar se há 
necessidade de alterações das ações organizacionais, que viabilizem o 
alcance ou a aproximação dos objetivos.

A Contabilidade de Custos e Industrial fornece as bases contábeis 
e financeiras para a criação de indicadores, no entanto, a área de 

Seção 4
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controladoria é a responsável por monitorar o desempenho da 
empresa e os fatores de contribuições para o resultado. Esta sinergia 
das áreas permite que o profissional contábil reporte informações 
úteis para o processo de tomada de decisão, tendo em vista a eficácia 
organizacional.

4.2 Utilidade de um sistema efetivo de medição de desempenho

Uma organização é composta por pessoas. Individualmente, 
cada pessoa possui a responsabilidade por atividades específicas. 
Coletivamente, todas as pessoas são responsáveis pelo funcionamento 
sistêmico. A administração depende fundamentalmente do 
gerenciamento de todos os setores, o qual deve ser caracterizado 
por seu próprio modelo de gestão. O modelo de gestão orienta 
cada integrante da organização em relação à suas ações, estilos, 
comportamentos, auxiliando na execução de suas atividades.

Os elementos que compõem o modelo de gestão refletem 
diretamente na maneira como os gestores da empresa gerenciam 
os processos e são acompanhados pelos membros da diretoria ou 
pelos líderes. Este acompanhamento é observado nas mensurações e 
avaliações de desempenho, bem como na capacidade de contribuição 
de cada profissional da organização. Deste modo, compara-se o 
progresso desejado da organização com aquilo que foi efetivamente 
realizado.

O modo sobre como a avaliação de desempenho é expressa 
depende do modelo de gestão empresarial. Nele, regras são definidas 
e aplicadas. Por elas, as atuações dos profissionais da empresa são 
avaliadas, aplicando-se certo nível de rigor no reconhecimento do nível 
de suas contribuições. As regras e o rigor são definidos de diferentes 
maneiras entre as empresas.

Assim, fatores como a centralização ou não do processo de 
tomada de decisão da empresa, a proatividade ou não dos gestores, as 
capacidades de empreendimento afetam a avaliação de desempenho, 
sua aplicação e o nível de responsabilidade das ações. Tais fatores 
também determinam o nível de formalidade exigido pelos gestores 
para o planejamento, controle e execução das atividades planejadas.

De acordo com Ching (2006), um sistema de medição de 
desempenho deve atender à necessidade de identificar as origens 
das situações-problema da empresa e/ou os motivos destas situações 
acontecerem. Com isso, ela deve propiciar apontamentos a respeito 
da direção e o nível de melhoria do desempenho ao longo do tempo.
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A mensuração e a avaliação de desempenho são relevantes, pois 
promovem o cumprimento dos objetivos estratégicos da empresa, 
fornece o direcionamento para as ações da empresa, constata se os 
resultados alcançados estão em conformidade com as mudanças 
desejadas, viabiliza aos gestores o rastreamento e o controle 
das atividades do negócio empresarial e motiva a mudança de 
comportamento das pessoas.

O SMD ainda deve fornecer feedback e determinar as medidas que 
precisam ser adotadas para manter um controle sobre determinados 
processos. O controle, por meio de indicadores, precisa ser efetuado 
constantemente, junto com checagens periódicas de desvios, 
mecanismos de comunicação e implementação de ações corretivas.

No ambiente empresarial, as empresas sofrem pressões externas e 
internas. As pressões advêm de gerentes, líderes, clientes, fornecedores 
etc. e podem advir de necessidades de mudanças. Assim, as pressões 
podem ser de dois tipos: determinantes e resultados. Conhecer o 
resultado de um SMD, por meio de dados financeiros e não financeiros, 
é de pouca utilidade se não houver maneiras de identificar os motivos 
que levaram a estes resultados. Por outro lado, alavancar uma empresa 
em função dos determinantes, tais como dados operacionais e de 
desenvolvimento, não possibilita compreender os resultados obtidos 
pelas ações empresariais. Ambos são essenciais para a compreensão 
da relação entre as ações tomadas e os resultados obtidos. A aplicação 
adequada disso leva a um sistema balanceado de indicadores de 
desempenho, o qual permite unir os objetivos estratégicos com as 
atividades operacionais.

Para saber mais

Planejamento estratégico refere-se às escolhas de diretrizes 
estratégicas, que permitem a formulação de objetivos estratégicos a 
serem alcançados pela empresa, sendo caracterizado por informações 
de natureza qualitativa. Por sua vez, planejamento operacional refere-
se à elaboração do plano operacional, feito com base nas diretrizes 
do planejamento estratégico, de curto, médio e longo prazo para 
o detalhamento das ações e metas que viabilizem o alcance dos 
resultados desejados. Em geral, possui informações de natureza 
quantitativa financeira e não financeira, que servem de parâmetros para 
a avaliação de desempenho.
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Estabelecer a estratégia é um passo relevante para o processo de 
implementação de um SMD, por isso, o processo de gestão ganha 
robustez quando é analisado o seu escopo, que inclui o planejamento 
estratégico e operacional da empresa. Deste modo, as empresas 
conseguem expressar a estratégia organizacional em um sistema 
ajustado de indicadores, conveniente às suas necessidades, efetivo e 
prático de ser implementado.

Nisto, a avaliação de desempenho organizacional ocorre, e os 
gestores da empresa são responsáveis pelos resultados. O planejamento 
pode ser observado por meio dos desdobramentos de indicadores 
que são associados de maneira sistêmica e equilibrada. O trabalho 
de manutenção dos indicadores é um compromisso dos gestores. 
O monitoramento de ações e a definição de regras podem proteger 
a empresa sistematicamente, aplicando-se recompensas e punições 
conforme o cumprimento ou não dos objetivos estabelecidos. Avaliar 
o desempenho significa julgar atitudes e comportamentos de maneira 
qualitativa com o suporte das informações quantitativas financeiras e 
não financeiras. A mensuração e avaliação de desempenho da empresa 
são processos dinâmicos, cujo propósito maior é fornecer informações 
que permitam a tomada de decisão consciente e fundamentada pelos 
gestores, corrigindo eventuais problemas que são detectados.

4.3 Indicadores de desempenho

Quando a atuação de uma empresa é visualizada, é possível 
encontrar, com certa frequência, a utilização de indicadores de 
desempenho dissociados aos objetivos estratégicos da empresa. Isso 
ocorre, pois, sob diversas razões, são criados indicadores setoriais ou 
departamentais, ou mesmo conforme a necessidade do gestor. Isso 
acaba gerando um viés dos indicadores em relação ao plano estratégico 
da empresa. Além disso, os indicadores gerados acabam focalizando o 
resultado das atividades, em vez de servir de direcionamento às ações. 
Contudo, se os indicadores forem amplos e integrados, eles servirão 
para os diferentes níveis da empresa e para os propósitos das atividades.

Para evitar problemas e desalinhamentos em relação aos 
indicadores, no momento de sua criação, recomenda-se:

•  Não criar excesso de indicadores, pois pode levar a perda de 
foco da empresa.

• Evitar a substituição de indicadores com frequência.

•  Adaptar os indicadores na medida em que for necessário, em 
cada situação.
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• Adotar indicadores úteis para guiar comportamentos.

•  Definir claramente os indicadores, permitindo a compreensão 
deles por qualquer profissional da empresa.

• Alinhar os indicadores ao planejamento estratégico.

•  Compreender aquilo que está sendo mensurado pelos 
indicadores.

O alcance da eficácia da aplicação do SMD está ligado à capacidade 
do gestor de aplicar as estratégicas em níveis operacionais de diversos 
processos e acompanhar os indicadores estabelecidos, tendo em vista 
os objetivos estratégicos da empresa.

4.4 O modelo balanced scorecard

Durante a década de 1990, com a flexibilidade, personalização e 
alta qualidade da oferta de produtos e serviços, as empresas tiveram 
a necessidade de buscar indicadores que permitissem a mensuração 
precisa da gestão da atividade operacional. Para isso, era fundamental 
formular indicadores adequados que suportassem um gerenciamento 
adequado. Tendo isso em vista, Kaplan e Norton (1992) propuseram 
um sistema de medição de desempenho denominado Balanced 
Scorecard (BSC). O BSC foi criado com o propósito de fornecer um 
agrupamento de indicadores em quatro diferentes perspectivas. O 
modelo BSC defende a utilização equilibrada de indicadores nestas 
perspectivas e seu uso destina-se à mensuração de resultados de curto 
prazo.

Em essência, o BSC possui quatro componentes: a) as perspectivas; 
b) os objetivos operacionais; c) os indicadores de desempenho, e d) as 
metas por indicador de desempenho.

Em relação às perspectivas, o BSC é composto pelas perspectivas: 
financeiro, clientes, processos internos, e aprendizado e crescimento. 
Estas perspectivas abrangem dimensões financeiras e não financeiras, 
bem como as percepções internas e externas da empresa. Os objetivos 
operacionais representam o conteúdo das ações que a empresa deve 
tomar para a realização do planejamento estratégico e devem ser 
mensuráveis. Os indicadores de desempenho são métricas claras e 
objetivas, as quais fornecem base para ações de alcance dos objetivos. 
As metas são os níveis esperados em cada indicador de desempenho 
elaborado pela empresa e servem de parâmetro para análises de 
desempenho.
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Questão para reflexão

Caro leitor, como profissional contábil, reflita sobre as seguintes questões 
no momento em que criar um sistema de medição de desempenho pelo 
modelo do BSC: será que os acionistas ou sócios estão satisfeitos com 
o desempenho financeiro da empresa? (perspectiva financeira); como 
será que os clientes estão vendo a empresa? (perspectiva clientes); 
será que nossos processos internos estão em constante mudança e 
melhoria contínua? (perspectiva dos processos internos); será que os 
funcionários da empresa estão satisfeitos? (perspectiva aprendizagem 
e crescimento).

Com base no planejamento estratégico da empresa, os objetivos 
específicos em cada perspectiva precisam ser elaborados.

A seguir estão ilustrados alguns destes objetivos na Figura 4.4.

Fonte: adaptada de Ching (2006).

Figura 4.4 | Perspectivas do BSC e seus objetivos

Após isso, a empresa deve identificar e associar um ou mais 
indicadores para cada objetivo específico elaborado, assim como é 
demonstrado no Quadro 4.3.
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Fonte: adaptado de Ching (2006).

Quadro 4.3 |  Exemplo de objetivos específicos associados aos indicadores de 
desempenho

Objetivo específico Indicador de desempenho

Clientes satisfeitos Melhoria na qualidade e entrega no prazo.

Acionistas ou sócios 
satisfeitos

Aumento do valor da empresa e melhoria do ROI 
(Retorno Sobre Investimento).

Funcionários motivados Recompensa e reconhecimento e treinamento 
eficiente.

Depois de escolhidos os indicadores de desempenho, recomenda-
se a criação de uma ficha detalhada com as informações sobre cada 
um deles. Todos os colaboradores da empresa precisam ter a mesma 
compreensão sobre cada indicador ao visualizar o seu significado, 
sua descrição, sua maneira de cálculo, sua perspectiva, seus objetivos 
relativos, sua periodicidade, sua fonte e seu resposável. A ideia é que 
tudo isso esteja disponível para consulta de qualquer profissional da 
empresa.

4.5 O modelo prisma de desempenho

O prisma de desempenho é um modelo conceitual composto por 
cinco faces: i) interessados; ii) estratégia; iii) processos; iv) capacidades; 
e v) contribuições dos interessados.

A primeira delas é a face dos interessados (stakeholders). Nesta face, 
a empresa se questiona sobre quem são os interessados, quais deles são 
relevantes e quais são seus interesses, necessidades e expectativas. É 
uma perspectiva que compreende diversos personagens: investidores, 
clientes, fornecedores, colaboradores, entidades reguladoras, entidades 
ambientais etc.

A segunda face é representada pelas estratégias da empresa. Nela, 
a empresa preocupa-se com os tipos de estratégias que ela deve 
adotar para atender aos interesses, necessidades e expectativas dos 
interessados. Nesta faceta, a razão de a empresa possuir uma estratégia 
é para fornecer ou agregar valor aos interessados.

A terceira face do prisma é uma condição para a implementação 
da estratégia. Trata-se de ter um alinhamento de processos e das 
habilidades fundamentais para gerenciá-las. A execução das estratégias 
depende dos processos. Os processos definem como a operação da 
empresa irá se desenvolver. Os processos funcionam pela existência de 
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pessoas, procedimentos, tecnologias, políticas, estruturas, entre outros 
recursos. O monitoramento dos processos assegura que as habilidades 
ou aptidões possam contribuir para a aplicação das estratégias.

Em vista disso, a quarta face do prisma refere-se justamente às 
habilidades ou aptidões necessárias para executar os processos. Por 
fim, a quinta face representa a contribuição dos interessados. O prisma 
reconhece que a empresa não somente deve fornecer valor, mas deve 
também receber valor de seus interessados. Nesta visão, espera-se que 
haja uma contrapartida ou uma contribuição deles para a empresa. 
Logo, a relação entre os personagens e a empresa no prisma é uma 
relação de mutualidade. Nesta linha, pode haver conflitos de interesses 
entre as partes se não houver o alinhamento externo da empresa com 
seus interessados.

4.6 O modelo KPMG

Outro modelo que existe é o modelo de consultoria da KPMG 
(CHING, 2006), tal como mostra a Figura 4.5. O enfoque deste modelo 
é criar, categorizar e integrar as áreas tradicionais, bem como as 
emergentes de medição de desempenho. A mensuração tradicional 
foca em observar a eficiência financeira, operacional e funcional da 
empresa. Indicadores de medição de desempenho tradicionais tendem 
a ser abundantes, precisas e voltadas para captar os eventos passados. 

Fonte: adaptada de Ching (2006).

Figura 4.5 | Modelo KPMG
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Geralmente, são obtidos por sistemas de contabilidade e 
informação. Os indicadores não tradicionais são menos definidos e 
claros e representam intangíveis ou necessidades emergentes, como 
a aplicação da estratégia, o gerenciamento de recursos disponíveis, 
a ambientação do mercado, os atuantes do mercado etc. Estes 
indicadores costumam ser voltados para a captação futura ou de 
tendências.

4.6 Finalizando a seção

Esta seção ofereceu ao leitor uma visão panorâmica sobre a 
mensuração e avaliação de desempenho no contexto da Contabilidade 
de Custos e Industrial. Acreditamos que se pôde perceber que a 
mensuração e a avaliação de desempenho ocorrem quando há um 
planejamento estratégico ou modelo de gestão definido. Dele, é 
possível dimensionar os controles organizacionais, visando o resultado 
econômico. O alinhamento destes elementos possibilita a formulação 
de indicadores de desempenho, tal como demonstra a Figura 4.6. 
Este alinhamento é fundamental para que a estratégia organizacional 
seja implementada. Além disso, a análise sobre os indicadores permite 
ajustar o modelo de gestão criado, propiciando um refinamento do 
planejamento estratégico e operacional da empresa. 

Fonte: adaptada de Nascimento et al. (2013).

Figura 4.6 | Do modelo de gestão aos indicadores de desempenho
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Agora, apresentamos duas atividades de aprendizagem para o leitor 
sobre o conteúdo da seção. Esperamos que elas possam contribuir 
para mais reflexões.

Atividades de aprendizagem

1. Em relação aos sistemas de medição de desempenho, pode-se afirmar 
que:
a) O modelo de gestão empresarial deve apontar as diretrizes para a 
avaliação de desempenho, porém os indicadores podem não se referir ao 
planejamento criado.
b) A mensuração de desempenho permite direcionar ações dinâmicas, mas 
sua avaliação se dá por meio de indicadores estáticos.
c) Os indicadores financeiros, geralmente, são associados aos objetivos 
estratégicos e criados conforme a necessidade dos gestores, tendo em vista 
a situação de cada departamento.
d) Os indicadores agrupados do BSC por diferentes perspectivas permite 
atender a diferentes propositivos, desde que seu uso seja equilibrado.

2. A indústria de bebidas, no ensejo em implementar indicadores, deve 
primeiro se preocupar em definir seu modelo de gestão, pois dele dependem 
todos os processos, inclusive os da produção. O modelo de gestão também 
reflete a maneira de gerenciamento. O modelo estratégico deve estar 
alinhado com as ações operacionais e com os indicadores de medição de 
desempenho. Assim, se uma empresa tem por estratégia alterar o rótulo 
de uma garrafa periodicamente em função de uma pesquisa de marketing, 
então ela precisará de indicadores para acompanhar as variações de custos, 
de interesses dos clientes, de qualidade etc. A empresa deve se preocupar se 
seus indicadores realmente representam os elementos que foram definidos 
no planejamento estratégico ou no modelo de gestão empresarial. Para 
isso, deve observar se as regras utilizadas para definir os indicadores estão 
de acordo com o apontado pelo planejamento. Também é necessário 
observar o nível de detalhamento requerido para o planejamento, controle 
e execução das atividades. Por fim, a empresa deve se preocupar em criar 
apontamentos que a ajudem a melhorar o direcionamento de suas ações e 
o nível de seu desempenho.
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Fique ligado

Caro leitor, esta unidade teve por objetivo inserir os aspectos 
estratégicos e suas ferramentas, considerando a Contabilidade de 
Custos e Industrial. Ao final desta unidade, o leitor pôde:

• Conhecer a Gestão Estratégica de Custos (GEC).

• Entender os três pilares da GEC.

• Visualizar algumas das principais ferramentas estratégicas.

• Identificar os objetivos da Contabilidade de Custos e Industrial.

• Entender os conceitos e a aplicação do custeio ABC.

•  Entender as delimitações de escopo e limitações do custeio 
ABC e do TDABC.

•  Entender os conceitos e a aplicação do TDABC como 
alternativa ao ABC.

•  Entender os sistemas de medição de desempenho 
organizacional.

•  Aprender sobre a importância de visualizar o alinhamento 
estratégico empresarial com os indicadores de medição de 
desempenho.

•  Conhecer três modelos de avaliação e medição de 
desempenho.

Para concluir o estudo da unidade

Esperamos que o leitor tenha aproveitado ao máximo todos os 
conhecimentos apresentados até aqui neste livro. Agora, você não 
está limitado à Contabilidade de Custos e Industrial pura, pois você 
tem uma visão maior que inclui os aspectos estratégicos, a visão das 
atividades e dos processos. Assim, visualizar o contexto estratégico 
amplia as possibilidades de gestão com as informações fornecidas 
pela Contabilidade de Custos e Industrial. O contexto estratégico e a 
aplicação de suas ferramentas aumentam a relevância das informações 
contábeis para a tomada de decisão. Recomendamos ao leitor, 
com base nos conhecimentos da presente unidade e das unidades 
anteriores, que leia as referências mencionadas neste livro. Elas irão 
detalhar ainda mais o seu conhecimento obtido neste livro.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Uma empresa reconhece a necessidade de alinhamento estratégico 
com os indicadores a serem implementados. Sobre isso, avalie as seguintes 
alternativas:
I. A avaliação de desempenho requer primeiro que a empresa tenha um 
modelo de gestão bem definido, refletindo seu planejamento estratégico 
de maneira clara.
II. A avaliação de desempenho, por apontar indicadores apenas, serve para 
controlar as atividades, porém é inútil para verificar o alcance dos objetivos 
estratégicos.
III. Um sistema de medição de desempenho deve atender à necessidade de 
identificar as origens das situações-problema da empresa e/ou os motivos 
destas situações acontecerem.
IV. A avaliação de desempenho significa julgar atitudes e comportamentos 
de informações quantitativas e financeiras.
Com base nos itens apresentados, é correto afirmar:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e III estão corretos.
e) Apenas os itens III e IV estão corretos.

2. A expressão cost drivers pode variar o seu significado, conforme o 
contexto em que é utilizado. Em relação ao significado desta expressão, é 
CORRETO afirmar que:
a) No contexto estratégico, cost drivers são somente alocadores de custos 
estruturais de uma atividade.
b) Cost drivers são direcionadores de custos ou determinantes de custos, 
independente do contexto.
c) Cost drivers podem ser determinantes de custos no contexto da gestão 
estratégica de custos ao representar os determinantes estruturais do custo 
e também podem ser direcionadores de custo no contexto do Custeio ABC 
ao representar alocadores de custos de atividades.
d) Cost drivers são determinantes de custos quando servem para 
alocações de custos em contextos estratégicos, no entanto, são também 
direcionadores de custos, caso apontem os fatores que determinam o 
montante de recursos disponíveis.
e) Cost drivers são determinantes de custos. Por sua vez, “determinantes de 
custos” é sinônimo de “direcionadores de custos”. A terminologia apenas 
varia conforme o contexto mencionado: seja o contexto do Custeio ABC, 
seja o contexto da gestão estratégica de custos.
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3. Considerando os três pilares da gestão estratégica de custos, assinale a 
alternativa que NÃO representa uma característica dos pilares.
a) A análise da cadeia de valor compreende o valor gerado pelas organizações, 
tendo em vistas as atividades e seus custos.
b) A escolha estratégia de um posicionamento estratégico depende de uma 
análise de custos.
c) Os determinantes de custos estipulam o comportamento dos custos 
dentro das atividades, refletindo quaisquer inter-relações que possam ter.
d) Os determinantes de custos são úteis para entender o posicionamento 
relativo dos custos.
e) A compreensão do comportamento dos custos representa a melhoria 
do aprimoramento, a melhoria contínua e a acurácia das informações de 
custos dos produtos.

4. Qual das alternativas a seguir expressa todos os elementos como 
pertencentes ao custeio ABC quanto aos seus aspectos utilitaristas.
a) Identificação, análise e mensuração dos indicadores de desempenho.
b) Eliminação ou redução das atividades que não agregam valor.
c) Simplicidade e praticidade para estipular os custos das atividades.
d) Fornecimento de informações ágeis e fáceis sobre custos.
e) Visualização objetiva do comportamento estrutural dos custos.

5. O BSC foi criado com o propósito de fornecer um agrupamento de 
indicadores em quatro diferentes perspectivas. Considerando o modelo 
BSC, avalie as asserções a seguir.
I. A perspectiva estratégica representa o posicionamento estratégico da 
empresa no mercado.
II. A perspectiva de processos internos objetiva melhorar a eficiência 
operacional.
III. A aplicação da estratégia, o gerenciamento de recursos disponíveis, 
a ambientação do mercado podem contribuir para a elaboração de 
indicadores voltados para captação de tendências.
IV. Os níveis esperados em cada indicador de desempenho elaborado pela 
empresa são fundamentais, no entanto, são aplicáveis como parâmetro 
apenas para a perspectiva financeira.
Com base nos itens apresentados, é correto afirmar:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
e) Apenas os itens II e IV estão corretos.
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