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Unidade 1

Introdução à contabilidade  
de custos

Nesta primeira unidade, temos como objetivo estudar o 
surgimento  da contabilidade de custos, a evolução desse 
ramo da contabilidade, definir e diferenciar a Contabilidade 
Financeira, Contabilidade Gerencial e Contabilidade de Custos, 
compreender os Princípios Contábeis aplicáveis aos custos, 
explicitar as nomenclaturas pertinentes a Contabilidade de 
Custos, explicar os conceitos de custo direto, indireto, fixo e 
variável, determinar o custo de produção do período, custo da 
produção acabada e custo dos produtos vendidos.

Objetivos de aprendizagem

Nesta primeira seção, faremos a introdução ao estudo da gestão de 

custos com o estudo de sua origem, evolução, e sua importância para a 

maximização dos resultados empresariais.

Seção 1 | Contabilidade de custos

Nesta seção, iremos abordar a definição das principais terminologias 

aplicáveis aos gastos empresariais, trataremos dos aspectos conceituais e 

práticos na apuração dos custos empresariais.

Seção 2 | Terminologias aplicáveis aos gastos

Fábio Rogério Proença



Introdução à unidade
Você já conhece a história da contabilidade? Sabe dizer qual a 

necessidade humana que suscitou o surgimento da contabilidade? 
Conhece o desenvolvimento da contabilidade ao longo do tempo?

Essas e outras perguntas são necessárias quando nos lançamos 
à busca do conhecimento de conteúdos novos, é necessário, 
inicialmente, conhecer suas raízes, sua história, onde se deu sua 
origem, como procedeu sua evolução etc. Assim, nesta unidade, 
veremos toda a história da contabilidade de custos, sua origem, sua 
evolução através do tempo, suas novas aplicações e inovações com 
o passar dos anos.

Após traçarmos essa história da contabilidade, vamos, a posteriori, 
explicitar os conceitos de contabilidade financeira, gerencial e de 
custos. Será que são contabilidades iguais? Há diferença entre elas? 
Qual surgiu primeiro? Ao final desta unidade teremos essas respostas, 
bem como o estudo das principais terminologias utilizadas.
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Seção 1
Contabilidade de custos

Introdução à seção

1.1 Contabilidade de custos: origem e evolução

Nesta primeira seção, faremos a introdução ao estudo da gestão 
de custos, abordando sua origem, sua evolução, e sua importância 
para a maximização dos resultados empresariais.

Desde que o homem abandonou sua vida nômade e começou 
a ter posses e controlá-las, fez-se necessária a existência de uma 
ferramenta que lhe auxiliasse nessa árdua tarefa de controle 
patrimonial.

Nos primórdios, o controle patrimonial era feito de forma simples, 
em tábuas de argila ou atribuindo-se a cada unidade do rebanho 
uma pedra e guardando-as, de modo a poder controlar o tamanho 
do rebanho. Posteriormente, esse controle patrimonial foi evoluindo 
e tivemos como fato histórico marcante o lançamento da obra do 
Frei Lucca Paccioli, em 1494, momento ao qual se atribui o início da 
contabilidade, que seria a ferramenta necessária para prestar serviços 
à humanidade no tocante ao controle patrimonial.

Com a evolução da humanidade, começaram-se as trocas e 
escambos entre as pessoas, estas foram evoluindo e surgiram os 
comerciantes, que passaram a fazer suas negociações em diversas 
regiões, porém, já com a mentalidade voltada para a obtenção do 
lucro e não pensando somente em permutar mercadorias.

Com essa atitude, a cada operação realizada, eles apuravam de 
forma simples se a venda havia proporcionado lucro ou não, bastando 
apenas saber o quanto tinham pago pela mercadoria comprada. Se 
o preço obtido na venda fosse superior ao valor despendido em sua 
compra, então havia lucro, em situação contrária, incorria-se em 
prejuízo.

Como se pode observar, na atividade comercial, a determinação 
do custo do produto era simples, uma vez que bastava verificar o 
valor pago pela mercadoria no momento de sua aquisição.
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Porém, surge, no século XVIII, a Revolução Industrial e com isso as 
indústrias e suas produções mecanizadas, que trouxeram consigo um 
desafio à contabilidade: definir o quanto custou o produto produzido.

Nesse momento, diferentemente da atividade comercial, 
o custo do produto não estava restrito apenas ao gasto com a 
matéria-prima, mas se referia também a outros custos que foram 
necessários para a elaboração dos produtos, tais como a mão de 
obra, energia elétrica etc.

Nesta oportunidade, surge então a Contabilidade de Custos 
como uma maneira de solucionar esse problema de determinação 
do custo dos produtos produzidos. Assim, a grande finalidade para 
a contabilidade de custos era determinar o custo dos produtos que 
eram produzidos nas fábricas. Contudo, com a  sua evolução, esta 
passou a ser útil não somente fornecendo o custo do produto, mas 
tornou-se uma ferramenta essencial na gestão empresarial, sendo 
esta uma das principais fornecedoras de informação para a tomada 
de decisões.

Para saber mais

Até a Revolução Industrial praticamente só existia a Contabilidade 
Financeira que, desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem 
estruturada para atender às empresas comerciais. Com o surgimento 
da indústria, tornou-se bastante complexa a tarefa de avaliar os 
estoques dos produtos existentes na empresa e por ela produzidos, 
pelo fato de que os produtos incorporam diversos fatores de produção 
utilizados para sua obtenção. Assim, a primeira preocupação dos 
contadores foi fazer da Contabilidade de Custos uma forma de 
resolver seus problemas de mensuração monetária dos estoques e do 
resultado, não fazer dela um instrumento gerencial.

1.2 Contabilidade financeira, de custos e gerencial

Quando ouvimos falar de contabilidade financeira, contabilidade 
de custos e contabilidade gerencial, nos colocamos a refletir sobre 
o que cada uma faz: será que são contabilidades diferentes? São 
enfoques diferentes? O que, afinal, são essas três contabilidades?

De forma simples, podemos definir que Contabilidade Financeira 
é aquela voltada para o usuário externo, que registra os fatos 
ocorridos na empresa e fornece demonstrativos financeiros a seus 
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usuários externos (acionistas, instituições financeiras, fornecedores 
etc.) para que estes possam tomar decisões como: comprar ações 
da empresa, fornecer produtos com pagamento a prazo, emprestar 
recursos à empresa, entre outras. A Contabilidade Financeira é 
baseada em Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (PCGA) que 
balizam sua atuação no registro e elaboração dos relatórios contábeis. 
Resumindo, é a contabilidade tradicional, de lançamentos dos fatos 
contábeis e resumos demonstrativos, como Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício, visando à publicação para 
usuários externos.

A contabilidade de custo, em seu surgimento, tinha como finalidade 
a mensuração dos estoques e do resultado na atividade industrial, 
todavia, com o passar do tempo, os gestores começaram a notar 
que ela gerava informações importantes para tomadas de decisão, e 
então passaram a utilizá-la, não apenas usufruindo de sua capacidade 
de determinar o custo do produto, mas de todas as informações de 
custo que esta produzia.

Vanderbeck e Nagy (2003, p. 13) afirmam que a contabilidade de 
custos “[...] fornece os dados detalhados sobre custos que a gestão 
precisa para controlar as operações atuais e planejar para o futuro”, ou 
seja, nessa visão, a contabilidade de custos já deixa de ser meramente 
uma ferramenta para mensurar estoques e passa a ser uma 
fornecedora de informações para a tomada de decisão, auxiliando a 
empresa no planejamento e controle da atividade empresarial.

A contabilidade gerencial atua junto à administração empresarial, 
ela é conhecida como contabilidade de gestão, ou seja, é uma 
ferramenta indispensável aos administradores das empresas, pois eles 
precisam aproveitar as informações geradas pela contabilidade para 
suas tomadas de decisões.

Questão para reflexão

Vimos que a contabilidade de custos surgiu da necessidade de 
adaptação das empresas industriais aos critérios da Contabilidade 
Geral e Financeira, utilizados com sucesso no controle do patrimônio 
das sociedades comerciais. Desta forma, como podemos definir a 
Contabilidade de Custos?
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Para saber mais

• Contabilidade Gerencial está voltada à administração.

• Contabilidade Financeira está voltada aos aspectos fiscais.

• Contabilidade de Custos está voltada à análise dos gastos realizados 
pela entidade.

Atividades de aprendizagem

1. “Concentra-se em demonstrativos para grupos externos, medindo, 
registrando transações de negócios e fornecendo demonstrativos 
financeiros baseados em princípios contábeis geralmente aceitos (PCGA)”. 
O texto acima se refere a:
a) Contabilidade Gerencial.
b) Contabilidade Financeira.
c) Contabilidade de Custos.
d) Contabilidade Industrial.
e) Contabilidade Orçamentária.

1.3 Administração de custos e sistemas contábeis

A partir do surgimento da Contabilidade de Custos, as empresas 
começaram a notar sua importância como ferramenta da gestão, uma 
vez que ela auxiliava no fornecimento de informações importantes 
para tomar decisões, como por quanto vender? Quanto custou o 
produto? Qual fator do processo produtivo está encarecendo o 
produto?

Nota-se, a partir daí, que a Contabilidade de Custos estaria trazendo 
importantes informações para a gestão: se eu soubesse o quanto 
custava cada produto, e como era composto seu custo, eu poderia 
atuar com mais êxito na busca por redução dos custos de produção.

Se eu descobrisse que estava gastando mais com o preço da 
matéria-prima, poderia tentar negociar com o fornecedor; se o 
problema fosse mão de obra ou linha de produção, poderia tentar 
substituir as máquinas antigas por outras mais modernas, ou implantar 
novas linhas automatizadas, visando diminuir a necessidade de mão 
de obra.

Portanto, a Contabilidade de Custos demonstrou-se uma 
ferramenta essencial à gestão empresarial. O que, no início, surgiu só 
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1.4 Princípios contábeis aplicáveis aos custos

Ao estudar custos, deve-se ter conhecimento de que se trata 
de um dos ramos da contabilidade. Assim como na contabilidade 
propriamente dita, que objetiva a geração de informações para as 
tomadas de decisões, os princípios contábeis devem ser observados 
e cumpridos e, em custos, torna-se relevante a utilização de alguns 
desses princípios.

Para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o órgão máximo 
da classe contábil no Brasil, os princípios constituem sempre as vigas-
mestras de uma ciência, revestindo-se dos atributos de universalidade 
e veracidade, conservando validade em qualquer circunstância. Ou 
seja, os princípios são a base norteadora de qualquer ciência.

Segundo Lopes e Martins (2005, p. 129), os princípios contábeis:

para mensurar o quanto custava um produto, passou então a ser uma 
das mais importantes ferramentas para a gestão industrial.

Dessa forma, devemos nos conscientizar que o controle de custos 
é fator fundamental para a sobrevivência da empresa no mercado, 
uma vez que impacta diretamente no lucro da empresa.

Assim, podemos constatar que a Contabilidade de Custos é uma 
importante ferramenta para a gestão empresarial, não somente para 
as entidades industriais, mas também para as empresas comerciais e 
prestadoras de serviços.

Para saber mais

Agora que estudamos um pouco mais sobre custos e sua importância 
dentro das organizações para a maximização dos resultados, vamos 
complementar nosso raciocínio. Leia o artigo “Contabilidade de 
Custos”, do Sebrae.

Disponível em: <http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/
ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/73DD71A3DDF40DAC03256
F9E00486BF2/$File/NT00030656.pdf>.

[...] são o núcleo central da teoria contábil e estruturam a 
resposta da contabilidade aos seus desafios na busca de 
atingir os seus objetivos dentro do ambiente delimitado 
pelos postulados fundamentais. Assim, os princípios 
têm o papel de orientar efetivamente os procedimentos 
contábeis definindo a produção da informação.
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De acordo com Martins (2003), os princípios contábeis mais 
relevantes em custos são: Princípio da Realização da Receita, Princípio 
da Competência ou da Confrontação entre Despesas e Receitas, 
Princípio do Custo Histórico como Base de Valor, Consistência ou 
Uniformidade, Conservadorismo ou Prudência e Materialidade ou 
Relevância. Ressalta-se que esses princípios determinam como 
devem ser feitos os registros contábeis, objeto de estudo futuro na 
disciplina de Contabilidade Gerencial.

A respeito do Princípio da Realização da Receita, a Fipecafi (1994, 
p. 78) afirma que: 

Esse princípio determina que contabilmente só é registrada uma 
receita no momento da venda do bem. Diferentemente de economia, 
todo o lucro somente é reconhecido no momento da venda.

A respeito do Princípio da Competência ou Confronto das 
Despesas com as Receitas, a Fipecafi (1994, p. 84) considera que: 

Esse princípio determina que as receitas e despesas de determinado 
período devem ser confrontadas para o estabelecimento do resultado 
(lucro ou prejuízo) do exercício. As definições de receitas e despesas 
serão objeto de estudo futuro.

Agora, veremos o Princípio do Custo como Base de Valor. A 
Fipecafi (1994, p. 73) considera que: 

A receita é considerada realizada e, portanto, passível 
de registro pela contabilidade, quando os produtos e 
os serviços produzidos ou prestados pela entidade são 
transferidos para outra entidade mediante pagamento 
ou compromisso de pagamento especificado perante a 
entidade pagadora [...].

Toda despesa diretamente delineável com as receitas 
reconhecidas em determinado período, com elas deverá 
ser confrontada; os consumos ou sacrifícios de ativos, 
realizados em determinado período e que não puderam 
ser associados à receita do período nem às dos períodos 
futuros, deverão ser descarregados como despesas do 
período em que ocorrerem [...].
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O significado desse princípio direciona-se ao registro pelo valor 
original de todos os ativos ou bens adquiridos pela empresa, ou seja, 
contabilmente devem ser registradas as aquisições pelos seus valores 
históricos, valores de custo.

Já o Princípio da Consistência ou Uniformidade, para a Fipecafi 
(1994, p. 90), é considerado da seguinte maneira: 

Esse princípio determina que os registros contábeis devem ser 
realizados de maneira uniforme e que se tenha consistência diante 
das alternativas de registro de um mesmo evento.

Temos também o Princípio do Conservadorismo ou Prudência, 
que a Fipecafi (1994, p. 89) considera assim: 

Esse princípio determina precaução nos registros contábeis; em 
caso de dúvida nas avaliações, deve-se sempre considerar o menor valor 
para os ativos (bens e direitos) e o maior para os passivos (obrigações).

E, por último, estudaremos o Princípio da Materialidade ou 
Relevância. A Fipecafi (1994, p. 88) o considera assim:

O custo de aquisição de um ativo ou dos insumos 
necessários para fabricá-lo e colocá-lo em condições 
de gerar benefícios para a Entidade representa a base 
de valor para a Contabilidade, expresso em termos de 
moeda de poder aquisitivo constante [...].

A Contabilidade de uma entidade deverá ser mantida de 
forma tal que os usuários das Demonstrações Contábeis 
tenham possibilidade de delinear a sua tendência com o 
menor grau de dificuldade possível [...].

Entre conjuntos alternativos de avaliação para o patrimônio, 
igualmente válidos, segundo os Princípios Fundamentais, a 
Contabilidade escolherá o que apresentar o menor valor 
atual para o ativo e o maior para as obrigações [...].

O contador deverá, sempre, avaliar a influência e 
materialidade da informação evidenciada ou negada para 
o usuário à luz da relação custo-benefício, levando em 
conta aspectos internos do sistema contábil [...].
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Esse princípio possui extrema relevância e aplicação a custos, 
pois considera que a empresa é desobrigada de um controle mais 
rigoroso dos itens com pequeno valor monetário em relação ao 
total de gastos.

Atividades de aprendizagem

1. Analise as informações acerca dos princípios fundamentais de 
contabilidade de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade.
Quando fazemos a confrontação das receitas com as despesas incorridas 
em determinado período dentro da empresa, temos um pressuposto do 
princípio da competência, que determina que o reconhecimento de receitas 
e despesas deve ocorrer nos períodos a que se referem, independentemente 
da data efetiva de seu recebimento ou pagamento. Por esse princípio 
contábil, quando temos o pagamento antecipado de uma despesa, esse 
acontecimento não afeta o resultado da empresa no momento de sua 
ocorrência.
( ) Certo
( ) Errado
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Seção 2

Terminologias aplicáveis aos gastos

Introdução à seção

2.1 Classificação e nomenclatura de custos

Nesta seção, iremos abordar a definição das principais 
terminologias aplicáveis aos gastos empresariais; abordaremos os 
aspectos conceituais e práticos na apuração dos custos empresariais.

Para que haja uma comunicação agradável, é necessário explicitar 
alguns termos relacionados à contabilidade de custos, definindo-
os com clareza, pois, se não for assim, pode haver problemas de 
comunicação.

Um exemplo típico de erros de comunicação é quando você viaja 
a um local diferente, mesmo dentro do Brasil, onde as regionalidades 
daquele estado atribuem nomes diferentes dos que você está 
acostumado. Assim, encontrando  dificuldades de entender o que 
está sendo dito a você.

Então, se duas pessoas resolvem se comunicar, é necessário que 
estabeleçam a mesma nomenclatura para os conceitos e objetos. Na 
contabilidade de custos, isso não é diferente, temos conceitos que 
podem parecer iguais, porém, com significados totalmente diferentes. 

Em outras profissões, termos como custo e despesa podem 
não ter diferença e serem tratados indiscriminadamente em outros 
contextos, já para a contabilidade de custos, custo e despesa têm 
significados bem distintos.

Sendo assim, é necessário esclarecer os termos mais utilizados 
na contabilidade de custos, tais como: gastos, custos, despesas, 
perda, desembolso e investimento, para que não haja problemas de 
comunicação.

Definição dos termos:

• Gasto: É a compra de um produto ou serviço. Esta compra 
gerará para a empresa uma obrigação (contas a pagar) para 
com terceiros ou uma saída de recursos do caixa para saldar 
esses valores.

Gasto é representado por toda e qualquer aquisição de bem ou 
serviço que a empresa faça, sendo assim, tem-se gastos com: luz, 
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água, mão de obra, compra de matérias-primas, entre outros. Esses 
gastos podem ocorrer não só na produção, mas também na área 
administrativa e de vendas, como gastos com assinatura de jornais ou 
gastos com compra de imobilizado. O termo gasto é um termo bem 
genérico, podendo ser atribuído a toda e qualquer aquisição realizada 
pela empresa.

• Custo: Custo é todo gasto incorrido na produção de um 
bem ou na prestação de um serviço. Sendo assim, tudo 
que for consumido (bem ou serviço) para gerar um novo 
bem ou serviço será custo. Como exemplo de custos, tem-
se o consumo de matéria-prima na produção, salários dos 
funcionários da fábrica, depreciação, aluguel, energia elétrica 
utilizada na fábrica, consumo de água, entre outros.

Exemplo 1: na produção de café em pó, temos como matéria-
prima o café em grão, que entra no processo produtivo e, depois de 
industrializado, se torna o café em pó, assim, o café em grão (matéria-
prima) é CUSTO na produção de café em pó.

Exemplo 2: na produção de cadeiras, a espuma que é utilizada no 
assento é CUSTO, pois é um bem utilizado na produção da cadeira.

• Despesa: Bem ou serviço consumido para a obtenção de 
receitas. As despesas são gastos que a empresa incorre, 
buscando obter receitas.

Exemplos: comissão de vendedores, fretes na entrega do produto, 
aluguel do escritório da administração, consumo de energia elétrica 
nos departamentos de vendas e administrativos, depreciação 
dos móveis e equipamentos dos departamentos de vendas e 
administrativos, conta de telefone dos departamentos de vendas e 
administrativos, conta de telefone da diretoria, propaganda etc.

Todos os exemplos listados são despesas, pois foram gastos que 
a empresa incorreu visando a obtenção de receitas. Nenhum desses 
gastos, no entanto, é utilizado na produção de bem ou serviço, por 
isso eles não são custos.

• Perda: Consumo de bem ou serviço de forma involuntária 
(sem que a empresa desejasse). São gastos que a empresa 
incorre, porém, tem características de anormalidade ou 
involuntariedade, ou seja, aconteceu sem que a empresa 
desejasse ou pudesse prever.

Exemplo: destruição do estoque por incêndio ou enchente, 
incêndio na empresa, entre outros.
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Utiliza-se frequentemente a expressão “perda de material”, ao fazer 
referência a perdas normais, do processo produtivo, essa “perda” em 
essência, é um custo, devido a estas serem valores gastos de maneira 
normal no processo de produção.

Um exemplo de perda normal pode ser evidenciado na produção 
de roupas, pois não se usa o tecido todo na produção de uma peça, 
pois no corte sempre se perde um pouco do tecido (retalhos). Esses 
retalhos são perdas normais ao processo de produção, por isso não 
devem ser segregados como perda, e sim mantidos como custo. 
Porém, se durante a produção algum erro anormal ocorrer no 
processo, danificando toda a produção, então esse valor deve ser 
classificado como perda.

• Desembolso: É o pagamento pela aquisição de bem ou 
serviço. O desembolso representa a saída de dinheiro da 
empresa por meio do pagamento, sendo assim, essa saída 
pode ocorrer antes, durante ou depois do bem ser entregue 
ou do serviço ser prestado. 

• Pode ser antes, quando a empresa faz um adiantamento, 
pagando antes de receber o bem ou serviço.

•  Pode ser durante, quando a empresa paga o fornecedor no 
momento da entrega do bem ou serviço.

•  Pode ser após, considerando que a empresa já recebeu o 
bem ou serviço e pagará por ele no futuro.

•  Investimento: São gastos que a empresa incorre visando, 
por meio deles, obter benefícios nos períodos futuros. São 
as aquisições de bens ou serviços que são registrados no 
ativo da empresa. Investimento é todo gasto pera aquisição 
de produtos ou serviços que trarão benefícios à empresa, 
podendo ser por um longo período, como a compra de um 
imóvel, que beneficiará a empresa por muito tempo ou por 
um curto período, como a compra de estoque.

Os bens comprados, enquanto não vendidos (estão ainda no 
Ativo), são investimentos.

As matérias-primas compradas, mas que ainda não foram 
aplicadas no processo de produção (estão na conta estoque no 
ativo), são investimentos. A partir do momento que são requisitadas 
para aplicação no processo de produção, deixam de ser investimento 
e passam a ser custo, como mostra a Figura 1.1
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Fonte: Do autor (2014).

Figura 1.1 | Alteração da classificação na compra de mercadoria (de gasto até custo) 

A empresa compra 

mercadoria, tendo assim 

um GASTO com a compra, 

esta compra também é 

um INVESTIMENTO. Esta 

foi paga a vista, ocorrendo 

assim um DESEMBOLSO.

Enquanto o produto 

estiver no estoque  é um 

INVESTIMENTO, pois ele 

gerará benefício futuro 

para a empresa.

A partir do momento que 

o produto é requisitado 

e aplicado na produção, 

este passa então a ser 

CUSTO.

Questão para reflexão

Após estudarmos as definições das terminologias aplicadas em 
contabilidade de custos, você saberia diferenciar quando o gasto com 
material de embalagem consumido pelas empresas é um custo e 
quando é uma despesa?

Atividades de aprendizagem

1. No quadro, tem-se os eventos ocorridos na Fábrica de Cadeiras “Assento 
Bom”. Classifique os eventos em (I) Investimento, (C) Custo, (P) Perda ou (D) 
Despesa.

1 Aquisição de computadores para a empresa ( )

2 Depreciação das máquinas da produção ( )

3 Aquisição de um caminhão para entrega das cadeiras ( )

4 Compra de espuma (matéria-prima) ( )

5 Requisição de espuma (matéria-prima) para produção ( )

6 Salários dos funcionários da área administrativa ( )

7 Aquisição de embalagens ( )

8 Requisição para utilização de embalagens ( )

9 Estrago acidental e imprevisto de lote de material ( )
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10 Comissão dos vendedores ( )

11 Aluguel do escritório de vendas ( )

12 Depreciação dos computadores da área administrativa ( )

13 Mão de Obra direta da produção ( )

14 Depreciação das máquinas industriais ( )

15
Encargos sociais incidentes sobre os salários 

dos funcionários da produção
( )

16
Encargos sociais incidentes sobre os salários 

dos funcionários da administração
( )

2.2 Custos diretos e indiretos

Após definidas as terminologias a serem utilizadas na contabilidade 
de custos, vamos classificar os tipos de custos. A primeira classificação 
que se tem dos custos é em direto e indireto.

• Custos Diretos: São aqueles que podem ser diretamente 
apropriados aos produtos, bastando apenas que se tenha uma 
unidade de medida de consumo, como Kg de matéria-prima 
por produto, unidades de embalagem utilizadas no produto, 
horas de mão de obra gastas no produto etc.

•  Custos Indiretos: Não oferecem condição de uma medida 
objetiva e qualquer tentativa de alocação precisa ser feita de 
maneira estimada e, muitas vezes, arbitrária (como custos 
com supervisão, chefias, aluguel da fábrica).

Na Tabela 1.1, tem-se a simulação dos custos de produção de uma 
empresa que produz 3 tipos de produtos.

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 1.1 | Classificação de custos em direto e indireto

Custos Direto ou Indireto Valor 

Matéria-Prima Direto R$ 15.000.000,00 

Material de Consumo Indireto R$  100.000,00 

Mão de obra 
Parte Direto e Parte 

Indireto
R$  20.000.000,00 

Salários da Supervisão Indireto R$  200.000,00 

Depreciação das Máquinas Indireto R$  1.000.000,00 

Aluguel do Prédio Indireto R$  200.000,00 

TOTAL R$  36.500.000,00 
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A matéria-prima é um custo direto por ser possível alocar 
eficientemente seus gastos em cada produto, ou seja, pode-se avaliar 
o quanto de matéria-prima foi utilizada em cada unidade de produto.

Material de consumo (exemplo: os lubrificantes das máquinas) é 
tratado como indireto, devido a sua alocação para cada produto ser 
feita por meio de critérios de rateios muitas vezes arbitrários, ou seja, 
não é possível definir com exatidão o quanto cada produto consumiu 
de material de consumo.

A mão de obra apresenta-se como um custo tendo parte direta e 
indireta. Na empresa, como parte do processo é manual, é possível 
definir quanto tempo de mão de obra foi gasto em cada produto, e 
a outra parte da mão de obra é composta por salário de chefes de 
equipes, tornando-se difícil e supervisão a alocação por produtos e 
classificados como custos indiretos.

A depreciação das máquinas é feita de forma linear, o que impede 
uma alocação adequada a cada produto, sendo assim, é classificado 
como custo indireto.

O aluguel do prédio da fábrica também é um valor de difícil 
segregação por produto, por isso também é classificado como 
custo indireto.

Assim, todos os gastos que podem ser adequadamente 
alocados aos produtos por meio de alguma medida de consumo 
(Kg de matéria-prima por produto, horas de mão de obra gastas no 
produto etc.) são chamados de diretos. E aqueles que são alocados 
por meio de rateios ou de maneira estimada, muitas vezes arbitrária, 
são chamados de indiretos.

Alguns produtos podem apresentar características especiais, 
como, por exemplo, o material de consumo, que até poderia ser 
alocado para cada produto, mas, considerando sua relevância perante 
o total, o custo para se fazer esta segregação por produto seria maior 
do que o benefício que esta informação traria. 

Então, nos custos indiretos podemos ter não somente os custos 
indiretos propriamente ditos, mas teríamos também os custos 
diretos que são tratados como indiretos por terem um custo de 
operacionalização maior que o benefício advindo dessa informação.

A classificação em direto e indireto aplica-se somente aos custos, 
não podendo ser aplicada de igual maneira às despesas.
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2.3 Custos fixos e variáveis

Além de serem classificados em diretos e indiretos os custos 
podem ser classificados também em fixos e variáveis.

• Custos Fixos: são os custos que não variam no período 
independentemente da quantidade produzida. Estes têm 
natureza fixa, ou seja, se manterá o mesmo valor se a indústria 
produzir 100 ou 1.000 unidades. O aluguel é um exemplo de 
custo fixo, uma vez que seu valor é fixado por mês, a empresa 
pagará de aluguel determinada quantia mensalmente, 
independente da quantidade que ela fabrique. Supondo que 
o aluguel seja de R$ 5.000,00, a empresa terá de pagar essa 
quantia ao locador independente da fábrica ter produzido 
100 ou 10.000 unidades. Mesmo que o valor do aluguel varie 
todo mês, por ser corrigido por algum índice, isso não tira sua 
característica de custo fixo.

• Custos Variáveis: são os custos que guardam relação direta 
com a quantidade produzida. Assim, eles variam de acordo 
com a variação na produção, quando a produção aumenta, 
os custos variáveis aumentam, quando a produção diminui, 
os custos variáveis também diminuem. Tem-se a matéria-
prima como exemplo, pensando em uma indústria de 
móveis, no mês que se produzir mais móveis se gastará mais 
com madeira, e no mês que a produção diminuir, este custo 
variável também diminuirá.

Para facilitar o entendimento, digamos que a Empresa “Maria 
Farinha”, produz farinha de trigo. No primeiro mês, a empresa produziu 
10.000 Kg de farinha de trigo, os custos incorridos foram a matéria 
prima de 10.000 Kg de trigo, custando o total R$10.000,00 e aluguel 
de R$20.000,00. Sendo assim, obteve-se 10.000 Kg de farinha a um 
custo total de R$30.000,00 (Figura 1.2).

Fonte: Do autor (2014).

Figura 1.2 | Exemplificação do custo variável na empresa Maria Farinha

MATÉRIA-PRIMA

R$ 10.000,00

1o mês

ALUGUEL DA FÁBRICA 

R$ 20.000,00

CUSTO DO

PRODUTO

R$ 30.000,00

+ =

10.000 kg de 
Farinha de Trigo

10.000 kg

de Trigo
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Já no segundo mês, nota-se um aumento da quantidade produzida, 
que passou de 10.000 Kg para 30.000 Kg de farinha, assim, o trigo 
(matéria-prima), que é um custo variável, aumentou também para um 
consumo de 30.000 Kg que custou um total de R$30.000,00. No 
entanto, o custo do aluguel da fábrica não se alterou, por ser este 
um custo fixo, permanecendo em ambos os meses com o valor de 
R$20.000,00 (Figura 1.3).

Entretanto, alguns tipos de custos podem conter as duas 
características (fixo e variável), sendo assim chamados de semifixos 
ou semivariáveis. Um exemplo é a energia elétrica, já que possui uma 
parcela fixa, que independe da produção, e outra que varia em função 
do consumo efetivo de energia, que pode aumentar em períodos em 
que haja um aumento na produção.

A classificação em fixos e variáveis aplica-se aos custos e despesas, 
podendo também haver despesas fixas e variáveis. Exemplos 
de despesas fixas são aquelas que não variam de acordo com a 
quantidade vendida, por exemplo, aluguel do escritório de vendas, 
salário dos funcionários do departamento de vendas, estas despesas 
serão as mesmas, independentemente da quantidade vendida. 
Diferente das despesas com comissão sobre vendas, que guardam 
relação direta com as vendas realizadas no período.

Fonte: Do autor (2014).

Figura 1.3 | Exemplificação do custo variável na empresa Maria Farinha II

MATÉRIA-PRIMA

R$ 30.000,00

CUSTO DO

PRODUTO

R$ 50.000,00
+ =

30.000 kg de 
Farinha de Trigo

30.000 kg

de Trigo

2o mês

ALUGUEL DA FÁBRICA 
R$ 20.000,00

Para saber mais

Estudamos a classificação dos custos quanto à forma de distribuição 
e apropriação aos produtos, ou seja, custos fixos e variáveis. Vamos 
enriquecer nosso conteúdo. Acesse o link e confira “A importância de 
conhecer os custos da empresa”.

Disponível em: <http://www.sebraemais.com.br/noticias-midia/a-
importancia-de-conhecer-os-custos-da-empresa>.
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2.4 Custo de produção do período, acabada e das vendas

Enquanto as classificações acima se referiam, mais especifica-
mente, em classificar se matéria-prima é custo ou despesa, direta 
ou indireta, fixa ou variável, as novas classificações a seguir fazem 
referência ao processo produtivo.

Que nome recebem todos os custos incorridos em um mês? E os 
custos aplicados nos produtos que foram vendidos? E os custos dos 
itens que foram acabados?

Para responder a essas 3 perguntas, apresentamos 3 conceitos.

• Custo de Produção do Período: é a soma dos custos incorridos 
no período (mês, ano, bimestre) na produção da fábrica.

• Custo dos Produtos Vendidos: é a soma dos custos incorridos 
na produção dos bens que foram vendidos. Pode conter custos 
de produção de diversos períodos, caso as unidades tenham 
sido produzidas em diversos períodos.

• Custo da Produção Acabada: é a soma dos custos contidos 
na produção acabada no período, ou seja, são todos os custos 
gastos na produção das unidades que foram acabadas (prontas) 
no período. Esses custos são os incorridos neste período e 
também do período anterior, caso essas unidades tenham ini-
ciado no período anterior, mas foram concluídas neste período.

Para tornar mais claros esses conceitos, vamos supor que deter-
minada indústria produz de forma continuada apenas um produto, e 
teve as seguintes movimentações no primeiro mês.

1o Mês

• Custos de Produção no 1o Mês

• Matéria-prima:    $3.500,00

• Mão de obra:    $2.500,00

• Energia Elétrica:   $2.000,00

• TOTAL DOS CUSTOS   $8.000,00

Nesse mês foram produzidas 10 unidades, todas elas foram aca-
badas, não restando unidades em processo.

• Unidades produzidas no mês:          10

• Unidades vendidas no mês:               8

• Unidades que ficaram no estoque:    2

• Custo unitário de produção ($8.000 ÷ 10 unidades) $800,00
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O estoque de produtos acabados teve a seguinte movimentação:

Estoque Inicial de produtos acabados:                                    $0,00

Unidades recebidas da fábrica no mês ($800,00 x 10 un.):   $8.000,00

Custo dos Produtos Vendidos ($800,00 x 8 un.):                    $6.400,00

Saldo final de produtos acabados ($800,00 x 2 un.):                             $1.600,00

• As unidades acabadas foram vendidas por $1.000,00 cada.

Agora, de posse das informações do quanto custaram as unidades 
vendidas e do preço de venda, podemos elaborar a Demonstração do 
Resultado (aqui apresentaremos de maneira bem simples).

 Demonstração do Resultado

Vendas        $8.000,00

(–) Custo dos Produtos Vendidos   ($6.400,00)

Lucro Bruto       $1.600,00

Na demonstração de resultado acima, o custo dos produtos apa-
rece pelo valor total, porém, para uso interno da empresa pode-se 
elaborar uma demonstração detalhada, em que teríamos:

Vendas $8.000,00

(-) Custo dos Produtos Vendidos

 Custo da Produção no Período                      $8.000,00

 (+) Estoque Inicial de Produtos em processo       $0,00

 Soma                                                                $8.000,00

 (-) Estoque Final de Produtos em processo         ($0,00)

 (=) Custo da Produção Acabada no Período $8.000,00

 (+) Estoque Inicial de Produtos Acabados              $0,00

 (=) Custo dos Produtos Disponíveis               $8.000,00

 (-) Estoque Final de Produtos Acabados   ($1.600,00)    ($6.400,00)

Lucro Bruto                                                                              $1.600,00

Ao final do primeiro mês apresentava-se a seguinte situação:

• Lucro do 1o mês    $1.600,00

• Estoque final de produtos acabados $1.600,00

• Custo de Produção do período  $8.000,00

• Custo do Produto Vendido  $6.400,00

• Custo da Produção Acabada  $8.000,00
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2o Mês

No segundo mês a empresa produziu novas unidades e incorreu 
em novos custos, conforme as informações abaixo.

• Custos de Produção no 2o Mês

• Matéria-Prima    $5.925,00

• Mão de obra    $4.035,00

• Energia Elétrica    $2.440,00

• TOTAL DOS CUSTOS   $12.400,00

Nesse mês, 15 unidades foram produzidas e acabadas, porém, a 
16a unidade ainda está sendo processada, sendo que foi elaborado 
somente 50% do produto até o momento.

• Unidades acabados no mês (em unid.)     15

• Unidades que restaram em elaboração (em unid.)        ½ ou 0,5

• Total das unidades trabalhadas no mês                  15,5

Neste momento, já temos informações suficientes para identificar o 
custo unitário de cada produto. Seguindo o mesmo raciocínio do mês 
anterior, vamos somar os custos e dividi-los pela quantidade produzida.

Como o total dos custos incorridos nesse mês foi de $12.400 e 
foram produzidas 15,5 unidades, temos o custo unitário das unidades 
acabadas de $800,00 ($12.400 ÷ 15,5).

Sendo assim, dos $12.400,00 que foram aplicados na produção, 
$12.000 ($800,00 x 15un.) foram destinados para as 15 unidades aca-
badas que se encaminharam para o estoque de produtos acabados. E 
os $400 restantes foram para a conta de produtos em elaboração (ou 
produtos em processo), que é o valor referente à 16a unidade produzida 
que ficou 50% concluída.

O estoque de produtos acabados, que era de 2 unidades até o início 
do mês (saldo remanescente do 1o mês), recebeu neste mês mais 15 
unidades acabadas. Vendeu-se 16 unidades no mês.

Assim, o estoque de produtos acabados teve as seguintes 
movimentações:

Estoque Inicial        2 Unidades $1.600,00

Unidades recebidas da fábrica no mês    15 Unidades $12.000,00

Unidades Disponíveis para venda     17 Unidades $13.600,00

Custo dos Prod. Vendidos (16 un. x $800,00)       16 Unidades    ($12.800,00)

Saldo Final em Estoque                              1 Unidade            $800,00
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As 16 unidades foram vendidas ao mesmo preço do mês anterior, 
$800,00 cada unidade.

Como já sabemos o valor do custo dos produtos vendidos, po-
demos elaborar a demonstração de resultado do segundo mês.

Demonstração do Resultado

Vendas $16.000,00

(–) Custo dos Produtos Vendidos ($12.800,00)

Lucro Bruto $3.200,00

Vendas $16.000,00

(–) Custo dos Produtos Vendidos  

 Custo da Produção no Período $12.400,00

 (+) Estoque Inicial de Produtos em processo $0,00

 Soma $12.400,00

 (–) Estoque Final de Produtos em processo ($400,00)

 (=) Custo da Produção Acabada no Período $12.000,00

 (+) Estoque Inicial de Produtos Acabados $1.600,00

 (=) Custo dos Produtos Disponíveis $13.600,00

 (–) Estoque Final de Produtos Acabados  
($800,00) ($12.800,00)

Lucro Bruto $3.200,00

Ao final do mês apresentava-se a seguinte situação:

• Lucro do 2o mês                                              $3.200,00

• Estoque final de produtos em processo        $400,00

• Estoque final de produtos acabados              $800,00

• Custo de Produção do período                     $12.400,00

• Custo do Produto Vendido                            $12.800,00

• Custo da Produção Acabada                         $12.000,00

3o Mês

No terceiro mês foram produzidas novas unidades e incorreu-se 
nos custos abaixo.

• Custos de produção no 3o Mês

• Matéria-Prima:    $7.500,00

• Mão de obra :    $6.000,00

• Energia Elétrica:    $3.100,00

• TOTAL DOS CUSTOS                                               $16.600,00
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Neste mês, foi concluída a produção da unidade que ficou em 
estoque de produtos em processo (unidade 50% concluída). Foram 
produzidas e acabadas 20 unidades, e foi produzida apenas 25% da 
21a unidade. Assim, tem-se:

Com essas informações já podemos identificar o custo unitário 
dos produtos acabados, dividindo-se o total dos custos ($16.600) pela 
quantidade produzida (20,75), obtendo-se assim um custo unitário por 
produto acabado de $800,00 (16.600 ÷ 20,75).

• Distribuição do Custo de Produção do Período:

• Custo de acabar 50% da unidade que estava em processo        $400,00

• Custo de iniciar e acabar as 20 unidades                 $16.000,00

• Custo de elaborar 25% da 21a unidade                       $200,00

• TOTAL                                                                             $16.600,00

A unidade que foi produzida pela metade no mês anterior, neste 
mês foi acabada e encaminhada para o estoque de produtos acaba-
dos, assim como as 20 unidades que foram produzidas e acabadas 
neste mês. Já a 21a unidade que foi parcialmente concluída (25%) foi 
para o estoque de produtos em elaboração, para que seja acabada 
no próximo mês.

• Custo das unidades acabadas no período

• Custo da unidade que estava em processo (produzida 50% no 2o mês)

• Recebido do mês anterior (estoque em elaboração)  $400,00

• Gastos no mês para concluir a unidade          $400,00$   800,00

• Custo das 20 unidades iniciadas e acabadas no mês  $16.000,00

• Custo da Produção acabada no período       $16.800,00

O estoque de produtos acabados, que era de 1 unidade até o início 
do mês (saldo remanescente do segundo mês), recebeu neste mês 
mais 21 unidades acabadas (1 que começou a ser produzida no mês 
anterior e foi acabada neste mês e 20 unidades que foram produzidas 
neste mês). Neste mês foram vendidas 20 unidades.

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 1.2 | Unidades acabadas e em elaboração no 3o mês

Unidades do período anterior que foram terminadas neste mês 50% ou 0,5

Unidades iniciadas e acabadas no 3o mês (em unidade) 20

Unidades iniciadas e não acabadas no 3o mês que ficaram em 

elaboração (em unidade)
25% ou 0,25

Total das unidades trabalhadas no mês (em unidade) 20,75 
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Assim, o estoque de produtos acabados teve as seguintes 
movimentações:

Estoque Inicial                                               1 Unidade $800,00

Unidades recebidas da fábrica no mês       21 Unidades $16.800,00

Unidades Disponíveis para venda                22 Unidades $17.600,00

Unidades Vendidas durante o mês             20 Unidades ($16.000,00)

Saldo Final em Estoque                               2 Unidades 1.600,00

As 20 unidades foram vendidas por $800,00 (como nos meses 
anteriores).

Desta maneira, a demonstração de resultado do terceiro mês 
apresenta-se com os seguintes valores:

Demonstração do Resultado

Vendas $20.000,00

(-) Custo dos Produtos Vendidos ($16.000,00)

Lucro Bruto $4.000,00

Vendas $20.000,00

(-) Custo dos Produtos Vendidos 

 Custo da Produção no Período                               $16.600,00

 (+) Estoque Inicial de Produtos em processo              $400,00

 Soma                                                                           $17.000,00

 (-) Estoque Final de Produtos em processo                ($200,00)

 (=) Custo da Produção Acabada no Período           $16.800,00

 (+) Estoque Inicial de Produtos Acabados                    $800,00

 (=) Custo dos Produtos Disponíveis                             17.600,00

 (-) Estoque Final de Produtos Acabados   ($1.600,00)    ($16.000,00)

Lucro Bruto $4.000,00

Ao final do 3º mês apresentava-se a seguinte situação:

• Lucro do 3º mês                                                       $4.000,00

• Estoque final de produtos em processo                     $200,00

• Estoque final de produtos acabados                        $1.600,00

• Custo de Produção do período                              $16.600,00

• Custo do Produto Vendido                                       $16.000,00

• Custo da Produção Acabada                                   $16.800,00
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Para Crepaldi (2002, p. 14), “[...] as empresas industriais passaram a 
produzir em grande quantidade, por meio do uso de máquinas, a apu-
ração do custo do produto vendido deveria incluir todos os elementos 
empregados na fabricação do produto”.

Basicamente, os componentes do custo industrial podem ser 
resumidos em três elementos:

• Material direto aplicado — MD (matéria-prima, material se-
cundário e embalagem).

• Mão de obra direta empregada na fabricação do produto.

• Custos indiretos de fabricação — CIF (e demais gastos fabris).

Para Bruni e Famá (2004, p. 36), “[...] os principais elementos que 
influenciam no resultado de qualquer entidade são representados 
por meio de receitas auferidas, dos custos, diretos ou indiretos, e 
despesas incorridas”.

Gastos Gerais de Fabricação, para Ribeiro (2009, p. 27), compreen-
dem os demais gastos necessários para a fabricação dos produtos, que, 
pela própria natureza, não se enquadram como materiais ou como 
mão de obra. São gastos como aluguéis, energia elétrica, serviços de 
terceiros, manutenção da fábrica, depreciação das máquinas, seguro 
contra roubo e incêndio, material de higiene e limpeza, óleos e lubrif-
icantes para as máquinas, pequenas peças para reposição, telefones, 
comunicação etc.

Crepaldi (2002, p. 21, grifo nosso) define que “[...] os materiais 
diretos compreendem a matéria-prima (componente físico que sofre 
a transformação, como tecido, por exemplo) e materiais secundários 
(botão de um avental, por exemplo) e embalagem”

Ribeiro (2009, p. 103) define que são considerados materiais diretos 
todos os materiais aplicados no processo de fabricação e que integram 
os produtos fabricados, como ocorre com a matéria-prima e com os 
materiais secundários. Devem ser classificados também como diretos 
os materiais de embalagem, quando aplicados nos produtos dentro 
da área de produção. Os materiais diretos são assim denominados 
porque, além de integrarem os produtos, suas quantidades e seus 
valores podem ser facilmente identificados em relação aos produtos 
fabricados. Assim, a atribuição dos custos desses materiais aos produtos 
é feita sem embaraços.

O mesmo autor ainda define que indiretos são considerados os 
materiais que, embora aplicados no processo de fabricação, não 
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integram os produtos. Como exemplo destes materiais, o autor 
cita os combustíveis e os lubrificantes utilizados na manutenção de 
máquinas e equipamentos industriais; as lixas e as estopas, na indústria 
de móveis de madeira; as facas utilizadas nas máquinas de corte de 
tecidos nas indústrias de confecções; o material de limpeza; o material 
de escritório e outros materiais consumidos na área de produção.

Esses materiais indiretos são assim denominados porque não 
integram os produtos fabricados, não podendo suas quantidades e 
seus valores ser facilmente identificados em relação a cada produto 
fabricado. Relacionar esses materiais indiretos a cada produto fabricado 
não é simples, pois eles beneficiam a fabricação de vários produtos 
ao mesmo tempo. Assim, a atribuição dos custos desses materiais aos 
produtos somente será possível por meio de rateio.

O rateio consiste em uma forma de distribuição na qual serão apli-
cados diversos critérios, e estes serão estimados ou arbitrados. Existem 
alguns materiais de pequeno valor, mesmo integrando os produtos, em 
geral são classificados juntamente com os materiais indiretos. 

Dependendo das particularidades e/ou características do processo 
de fabricação, também é comum, por razões de simplificação, consid-
erar como material direto somente a matéria-prima, e classificar todos 
os demais materiais aplicados no processo de fabricação, integrando 
ou não os produtos, como materiais indiretos. A decisão dependerá, 
evidentemente, de estudos a serem realizados pela empresa para 
concluir a viabilidade de tal procedimento e recomenda-se sempre 
analisar a relação custo-benefício.

As empresas industriais disponibilizam um local para a armazena-
gem dos materiais que serão utilizados no processo de fabricação ou 
consumidos nas diversas áreas que compõem a empresa industrial. 
Esse local é chamado de Departamento de Almoxarifado ou Seção 
de Almoxarifado.

A seção e/ou departamento de almoxarifado cuida e zela pelo 
recebimento, estocagem, conservação, controle e distribuição dos 
produtos, tanto para a área produtiva como para as outras áreas da 
empresa. Importante destacar que o controle interno nesse departa-
mento é de suma importância, pois está diretamente ligado à gestão 
dos custos, ou seja, cada produto ou material deverá sair dele por meio 
de uma requisição emitida pelo departamento solicitante, seja num 
formulário específico ou por uma solicitação efetuada on-line, ou em 
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algum sistema informatizado que possa armazenar com segurança 
tais movimentações.

O registro da movimentação ocorrida no departamento de almox-
arifado contribuirá para um bom controle dos materiais aplicados no 
processo produtivo e dos materiais aplicados nos diversos departa-
mentos da empresa, ou seja, um bom controle interno proporciona 
um bom gerenciamento, o que contribui para a evidenciação das 
oscilações ocorridas num determinado período.

Esses controles de estoque podem ser efetuados por fichas, tendo 
em vista que os documentos que comprovam a entrada dos materiais 
são as notas fiscais de compra emitidas pelos fornecedores, e guias 
de transferências emitidas pela área produtiva. O controle de entrada, 
estocagem e saída dos materiais podem ser feitos por um sistema 
informatizado, e este pode alcançar resultados mais satisfatórios, em 
especial nos casos em que o almoxarifado movimente uma grande 
quantidade de itens. O controle de estoque permite eficiência, agili-
dade e segurança acerca das entradas e saídas dos itens de estoque, 
com relação às quantidades, valores unitários e totais, itens mais 
movimentados e menos movimentados, alerta de estoques mínimos 
e máximos etc.

Já os materiais indiretos são aqueles “[...] empregados na fab-
ricação do produto, mas, devido à dificuldade de cálculo quanto à 
quantidade utilizada em cada produto fabricado, são considerados 
materiais indiretos”, CREPALDI, (2002, p. 21, grifo nosso).

Estoque de produtos acabados

Para Ribeiro (2009, p. 106), produtos acabados são os objetos 
fabricados pela empresa industrial. Depois de concluída a última fase 
da produção, os produtos acabados ou prontos são transferidos para 
o departamento ou seção de almoxarifado, onde ficam aguardando 
o momento da venda.

O resultado ocasionado pela venda também é apurado pelo con-
fronto entre a receita líquida de vendas e o custo dos produtos ven-
didos. Esse custo corresponde aos gastos com materiais e mão de 
obra incorridos na sua fabricação e aos gastos gerais de fabricação.

Estoques de produtos em elaboração

Conforme Ribeiro (2009, p. 106), os produtos em elaboração 
compreendem os produtos cujos processos de fabricação ainda não 
foram concluídos.
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Na verdade, esses são os produtos que estão em processo de 
fabricação e ainda não estão totalmente prontos, ou seja, precisam ser 
aplicados outros custos para sua conclusão — seja materiais diretos ou 
indiretos, mão de obra direta ou indireta ou algum outro custo indireto 
de fabricação.

Importante destacar que esses produtos não transitam pelo de-
partamento de almoxarifado, continuam no departamento produtivo, 
célula de produção ou chão de fábrica.

No momento em que determinado período ou exercício se en-
cerra, a empresa precisa apurar este resultado e encontrar uma maneira 
de valorizar o estoque de produtos em elaboração, sendo que estes 
poderão estar em diversos estágios de conclusão: alguns 30% prontos, 
outros 50%, 65%, 45% e assim por diante.

Prezado(a) acadêmico(a), é importante destacar que a contabili-
dade ou o contador de custos, aliado com os profissionais da engenha-
ria de produção, conseguirão definir tais estágios. Na contabilidade de 
custos, podemos chamar esse processo de equivalência de produção.

Materias de consumo

Os materiais de consumo são adquiridos para o uso em das di-
versas áreas da empresa, seja pela industrial, administrativa, comercial 
ou produtiva.

Podemos citar como exemplo os materiais gerais de escritório: 
papel, caneta, lápis, formulários, clipes, caixas de arquivos, réguas, 
fitas adesivas, cola, barbante, pastas etc. Esses materiais poderão estar 
subdivididos em diversas contas de controle, tais como: materiais de 
escritório, de informática, de higiene e limpeza, de manutenção etc.

Importante destacar que, para uma gestão de custos eficiente e 
eficaz, é interessante a manutenção de contas detalhadas com o ob-
jetivo de evidenciar o consumo dos diversos materiais pelos diversos 
departamentos.

Importante destacar que, toda vez que a empresa industrial pre-
tender obter bens, seja para uso, troca, transformação ou consumo, 
ou utilizar algum tipo de serviço, efetua-se um gasto.

Tais gastos podem ser pagos a prazo ou à vista; podendo ser 
classificáveis como investimentos, despesas ou custos. No momento 
da compra de um material pago à vista, a empresa desembolsou um 
determinado valor; se tal material for comprado a prazo, a empresa 
não desembolsou algum valor no momento da aquisição do material.
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O desembolso se caracteriza pela entrega do numerário, podendo 
ocorrer antes (pagamento antecipado), no momento (pagamento à 
vista) ou depois (pagamento a prazo) da consumação do gasto, tendo 
em vista que a forma de pagamento não interfere na classificação do 
gasto como investimento, custo ou despesa.

Para Ribeiro (2009, p. 24), os gastos que se destinam à obtenção de 
bens de uso da empresa (computadores, móveis, máquinas, ferramen-
tas, veículos etc.) ou a aplicações de caráter permanente (compra de 
ações de outras empresas, de imóveis, de ouro etc.), são considerados 
investimentos. Considera-se também investimentos os gastos com a 
obtenção dos bens destinados à troca (mercadorias), transformação 
(matérias-primas, materiais secundários e materiais auxiliares, materiais 
de embalagem ou consumo (materiais de expediente, higiene e lim-
peza), enquanto esses bens ainda não forem trocados, transformados 
ou consumidos.

Quando a empresa adquire grandes quantidades de bens que 
serão aplicados no processo de fabricação, elas serão estocadas e, por 
esse motivo, serão classificadas como investimento e como custos no 
momento do seu efetivo consumo no processo de fabricação.

No momento em que esses bens forem aplicados na área admin-
istrativa, comercial ou financeira, objetivando a geração de receitas, 
seja de forma direta ou indireta, serão classificados como despesas.

Alguns gastos, pela sua própria natureza, são inicialmente con-
siderados investimentos, integrando o ativo da empresa, e que, por 
meio de depreciação e de amortização, de forma gradativa e com a 
aplicação de critérios (tempo de vida útil), passam de investimentos 
para custos ou despesas, dependendo de onde o recurso foi utilizado, 
seja na área fabril (custos), seja na área administrativa, financeira ou 
comercial (despesas).

Após a definição das nomenclaturas e classificações dos custos, 
agora vamos começar a aprender como apurar efetivamente o custo 
do produto. Utilizaremos sempre o custeio por absorção, por este ser 
o exigido pelo fisco.

Vamos supor que em determinado período os gastos da empresa 
Alfa foram:

2.5 Esquema básico de contabilidade de custos
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• Matéria-prima consumida                                        $400.000,00

• Material de consumo (escritório da administração)       $20.000,00

• Comissão de vendedores                                                 $50.000,00

• Salários dos funcionários da administração                  $60.000,00

• Depreciação dos equipamentos da fábrica                 $80.000,00

• Fretes na entrega dos produtos                                  $35.000,00

• Salários dos funcionários da fábrica (mão de obra)      $150.000,00 

• Energia elétrica consumida na fábrica                        $90.000,00

• Seguros da fábrica                                                             $10.000,00

• Materiais diversos (fábrica)                                            $15.000,00

• Depreciação dos computadores (administração)        $10.000,00

• Despesa de telefone (dept. vendas)                                    $8.000,00

• TOTAL                                                                                  $928.000,00

1a Etapa

Antes de qualquer tipo de cálculo, é necessário separar dentre os 
gastos da empresa os custos e as despesas.

Custos de Produção

• Matéria-prima consumida              $400.000,00

• Depreciação dos equipamentos da fábrica   $80.000,00

• Salários dos funcionários da fábrica (mão de obra)          $150.000,00 

• Energia elétrica consumida na fábrica  $90.000,00

• Seguros da fábrica     $10.000,00

• Materiais diversos (fábrica)    $15.000,00

• TOTAL                                                                                      $745.000,00

Despesas Administrativas

• Material de consumo (escritório da administração)         $20.000,00

• Salários dos funcionários da administração  $60.000,00

• Depreciação dos computadores (administração) $10.000,00

• TOTAL                                                                                 $90.000,00

Despesas de venda

• Comissão de vendedores    $50.000,00

• Fretes na entrega dos produtos   $35.000,00

• Despesa de telefone                                                        $8.000,00

• TOTAL                                                                                 $93.000,00
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2a Etapa: Apropriação dos Custos Diretos

A empresa Alfa, que estamos utilizando neste exemplo, produz 
quatro produtos, produto Beta, Delta, Gama e Ômega. Devemos pri-
meiro alocar a cada produto os seus custos diretos.

Para definir o consumo de matéria-prima em cada produto, a 
empresa utiliza um sistema de requisições que controla a quantidade 
de matéria-prima requisitada do estoque, identificando em qual pro-
duto será aplicada a referida matéria-prima. De posse deste controle, 
é possível identificar a seguinte distribuição deste custo:

Produto Beta $100.000,00

Produto Delta $90.000,00

Produto Gama $130.000,00

Produto Ômega $80.000,00

TOTAL $400.000,00

Em relação à mão de obra, esta já não pode ser alocada tão 
eficientemente como a matéria-prima, pois parte da mão de obra é 
direta e parte indireta. A empresa consegue saber o quanto alguns 
funcionários dedicaram de tempo a determinado produto, mas outros 
são difíceis de identificar e por isso estes são tratados como indiretos.

Assim, temos a seguinte composição dos valores:

Mão de obra Direta:

 Produto Beta $30.000,00

 Produto Delta $25.000,00

 Produto Gama $40.000,00

 Produto Ômega $20.000,00

Mão de obra indireta:   $35.000,00

TOTAL $150.000,00

Desta forma, $115.000,00 serão alocados diretamente aos produtos 
e $35.000,00 serão adicionados ao rol de custos indiretos.

Conforme a Tabela 1.3, temos, até o momento, a seguinte situação 
dos custos:

Produtos
Custos Diretos Custos  

Indiretos
TOTAL

Beta Delta Gama Ômega 

Matéria-prima 100.000 90.000 130.000 80.000  —   400.000 

Mão de obra 30.000 25.000 40.000 20.000 35.000 150.000 

Tabela 1.3 | Alocação dos custos diretos e indiretos na empresa Alfa
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Depreciação  —  —  —  — 80.000 80.000 

Energia Elétrica  —  —  —  — 90.000 90.000 

Seguros  —  —  —  — 10.000 10.000 

Materiais 
Diversos

 —  —  —  — 15.000 15.000 

Total 130.000  115.000  170.00  100.000 230.000 745.000 

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Dos custos de produção, $515.000,00 são diretos e já foram aloca-
dos aos produtos, porém, ainda restam $230.000,00 de custos indiretos 
que ainda necessitam ser apropriados aos produtos.

3a Etapa: Apropriação dos Custos Indiretos

Para alocarmos os custos indiretos, teremos sempre que utilizar 
algum critério de rateio. Um dos critérios que pode ser utilizado é o 
rateio de acordo com o que cada produto já recebeu de custos diretos. 
Como a maior parte dos custos diretos ($515.000,00) já foram apropri-
ados aos produtos, faltando apenas os custos indiretos ($230.000,00), 
este critério de rateio demonstra-se plausível.

Após escolhermos o critério de rateio, procedemos alocando os 
custos indiretos de acordo com os percentuais de custo direto que já 
foram alocados aos produtos.

De acordo com a Tabela 1.4, encontraremos os seguintes valores 
para este rateio:

Ao apropriarmos os custos indiretos aos produtos utilizando como 
critério de rateio, e o mesmo percentual de aplicação do custo direto, 
foi possível definir o custo de cada produto: Beta $188.052, Delta 
$166.359, Gama $245.923 e Ômega $144.666.

Vamos supor que a empresa mude a decisão e resolva ratear os cus-
tos pelos gastos de mão de obra, teríamos, então, os seguintes custos:

Tabela 1.4 | Proporção dos custos diretos e indiretos na empresa Alfa

Produtos Beta Delta Gama Ômega TOTAL

Custos Diretos
$ 130.000 115.000 170.000 100.000 515.000 

% 25,24% 22,33% 33,01% 19,42% 100%

Custos Indiretos
$ 58.052 1.359 75.923 44.666 230.000 

% 25,24% 22,33% 33,01% 19,42% 100%

TOTAL $ 188.052 166.359 245.923 144.666 745.000 
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Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Alterando-se o critério de rateio, podemos observar a mudança 
no custo dos produtos também. Devemos saber que não existe um 
critério de rateio perfeito de custos indiretos, se está se rateando o 
custo é porque não se pode atribuí-lo diretamente ao produto com 
exatidão, assim, os critérios de rateio utilizados terão sempre certo grau 
de arbitrariedade, e deve-se escolher aquele que a empresa entenda 
como o mais apropriado dentre os critérios disponíveis.

Tabela 1.5 Proporção dos gastos com MOD e custos indiretos na empresa Alfa

Tabela 1.6 Custos diretos e indiretos na empresa Alfa

Produtos Beta Delta Gama  Ômega TOTAL

Mão de obra Direta
$ 30.000 25.000 40.000 20.000 115.000 

% 26,09% 21,74% 34,78% 17,39% 100%

Custos Indiretos
$ 60.007 50.002 79.994 39.997 230.000 

% 26,09% 21,74% 34,78% 17,39% 100%

Produtos Beta Delta Gama Ômega TOTAL

Custos Diretos $ 130.000 115.000 170.000 100.000 515.000

Custos Indiretos $ 60.007 50.002 79.994 39.997 230.000

TOTAL $ 190.007 165.002 249.994 139.997 745.000

Para saber mais

Os critérios de rateio utilizados podem variar de acordo com 
a atividade desempenhada pela empresa, uma pesquisa com 
cooperativas agropecuárias paranaenses demonstrou que os critérios 
mais utilizados são: quantidade produzida, horas de mão de obra e 
horas máquinas. Para saber mais sobre esta pesquisa, acesse o link:

<http://www.admpg.com.br/2008/cadastro/artigos/temp/376.pdf>.

Atividades de aprendizagem

1. O quadro mostra as informações sobre os produtos 1 e 2, no mês de 
abril de 2014. Considere como base de rateio dos custos indiretos as horas 
máquinas trabalhadas em cada produto no mês, conforme o demonstrativo 
abaixo:
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O valor total do custo indireto de fabricação, em reais, do Produto 1, 
sabendo-se que o custo indireto total é de R$ 30.000,00, é:
a) 89,17
b) 650,00
c) 14.588,00
d) 17.500,00
e) 25.000,00

Produto
Preço de 

Venda 
unidade

Matéria-Prima 
unidade

Hora Máquina 
Total

Mão de Obra 
unidade

Unidades 
mensais

Produto 1 10,00 3,00 700 1,00 10.000

Produto 2 15,00 5,00 500 3,00 17.000

Após esta atividade, vamos continuar o nosso estudo observando 
que o esquema básico da contabilidade de custos é exposto da se-
guinte forma:

1. Devemos separar custo de despesa.

2. Alocar os custos diretos aos produtos.

3. Alocar os custos indiretos aos produtos utilizando algum 
critério de rateio.

Despesa
 

Custo  

Direto Indireto 

Beta  

Delta  

Gama  

Ômega  

Critério de 
Rateio  

Estoque  
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Fonte: Do autor (2014).

Figura 1.4 | Esquema básico de alocação de custos aos produtos
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Fique ligado

Nesta unidade, vimos que a origem da contabilidade de custos, 
seu surgimento junto com a Revolução Industrial, no século XVIII, 
com a necessidade de se calcular o custo dos produtos que eram 
fabricados nas primeiras indústrias.

Com o passar dos anos, notou-se que essas informações serviam 
não somente para identificar o custo de produção, mas também eram 
fontes de informações muito importantes para a tomada de decisão.

Podemos averiguar também que contabilidade financeira é a 
contabilidade tradicional de lançamentos, débitos e créditos, que 
visa a publicação de demonstrações para os usuários externos da 
empresa. A contabilidade gerencial surgiu em outra época, com a 
finalidade de auxiliar na tomada de decisões, usando como fonte de 
informações, inclusive, a contabilidade de custos.

Estudamos também as nomenclaturas que são pertinentes à área 
da contabilidade de custos, pois em outras áreas, custo e despesa 
podem ser tratados de maneira indiferente, como sinônimos sendo 
aplicados nos mesmos contextos, no entanto, na contabilidade, 
temos uma diferenciação na aplicação destes termos.

A classificação de custos em diretos e indiretos também apresenta 
importância para a contabilidade de custos, devido aos primeiros 
serem mais facilmente alocados aos produtos que os demandaram, 
e o custo indireto, no entanto, por ser mais difícil de identificar sua 
aplicação aos produtos, implica na utilização de critérios de rateio 
arbitrários para efetuar a apropriação dos custos.

Custos fixos e variáveis são de fundamental importância, 
principalmente quando nos lançamos ao aprendizado da 
contabilidade gerencial, uma vez que esses custos têm naturezas 
diferentes, devem ser segregados e trabalhados de forma diferente. 
Os custos fixos mantêm certa consistência em seus valores, não se 
alterando ou alterando-se pouco em relação à quantidade produzida. 

Diferentemente dos custos variáveis, que estão diretamente 
relacionados com a produção, em um mês que a produção aumente, 
também aumentarão; e em outro período em que haja redução na 
quantidade produzida, os custos variáveis também diminuirão.
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Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade, fizemos a abordagem preliminar da contabilidade 
de custos, pudemos verificar aqui seu surgimento e sua evolução. 
Hoje em dia ela não é só aplicada às empresas industriais, como 
outrora. Atualmente, empresas de serviços também fazem uso dessa 
importante ferramenta na tomada de decisão.

Lançamo-nos em nosso primeiro desafio de determinar o custo 
de um produto industrializado. De maneira simples, inicialmente 
determinamos os custos e suas nomenclaturas e, em seguida, 
calculamos o custo das unidades produzidas. 

Nas próximas unidades, aprofundaremos nossos conhecimentos 
na gestão de custos, tão importante para qualquer empresa, seja 
pequena, média ou grande. Lembramos que as nomenclaturas 
nesta unidade explicitadas serão usadas frequentemente, por isso, 
caso ainda tenha dúvida, faça releituras e as atividades propostas no 
final desta unidade, só assim poderá solidificar seu conhecimento 
adquirido e prosseguir na aprendizagem da contabilidade de custos.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. “[...] mede e relata informações financeiras e não financeiras que ajudam 
os administradores a tomar decisões para alcançar os objetivos de uma 
organização”. O texto acima se refere a(o):
a) Contabilidade Gerencial.
b) Contabilidade Financeira.
c) Contabilidade Industrial.

2. “[...] fornece informações tanto para a contabilidade gerencial quanto 
para a financeira. Mede e relata informações financeiras e não financeiras 
relacionadas ao custo de aquisição ou à utilização de recursos em uma 
organização [...]”. O texto se refere a:
a) Contabilidade Gerencial.
b) Contabilidade Financeira.
c) Contabilidade Industrial.

3. A “Wonderful Paper”, uma das grandes produtoras de papel de uma região, 
teve em determinado período a ocorrência dos eventos abaixo. De posse 
dessas informações, defina o valor total dos Custos, Despesas e Perdas.

d) Contabilidade Orçamentária.
e) Custo Padrão.

d) Contabilidade Orçamentária.
e) Contabilidade de Custos.
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4. A Cia. Mustaffa Ltda. atua há 18 anos no ramo de indústria e comércio 
de calçados, e adota o Sistema de Custeio por Absorção. Durante o mês 
de dezembro de 2008 teve vários gastos, cabendo ao departamento de 
contabilidade de custos analisá-los e distribuí-los aos produtos. Assinale a 
alternativa que representa um Custo Industrial:
a) Consumo de material de escritório pela administração.
b) Salário do assistente administrativo.
c) Energia elétrica consumida pela produção.
d) Manutenção dos computadores da administração.
e) Depreciação dos móveis do departamento de vendas.

5. Analise o quadro para responder a questão:

no Evento $

1 Matéria prima consumida na produção 485.580,00

2 Depreciação do prédio da sede administrativa da empresa 52.000,00

3 Mão de Obra dos funcionários da fábrica 450.000,00

4 Salário da secretária do diretor financeiro 1.400,00

5 Estoque de papel atingido por enchente 300.582,00

6 Depreciação dos computadores do área de vendas 10.000,00

7
Incêndio na fábrica que atingiu o estoque de produtos 

químicos, tornando-os inutilizáveis 
500.000,00

8 Depreciação das máquinas da fábrica 140.100,00

9 Energia elétrica gasta na fábrica 199.000,00

10 Gasto de água do departamento administrativo 5.500,00

11 Gasto de telefone do departamento de vendas 25.480,00

12 Gastos com frete na entrega dos produtos 70.800,00

13 Salário dos funcionários da contabilidade 15.000,00

CUSTO DESPESA PERDA

TOTAL

Dados ocorridos em uma indústria em certo período

Dados Valor

1. Matéria-prima  

— Compras no período R$ 150.000,00

— Estoque Inicial R$ 10.000,00

— Estoque Final R$ 40.000,00
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2. Mão de obra direta R$ 350.000,00

3. Custos Indiretos de Fabricação R$ 300.000,00

4. Estoques de Produtos em Elaboração  

— Estoque Inicial R$ 50.000,00

— Estoque Final R$ 60.000,00

5. Estoques de Produtos Acabados  

— Estoque Inicial R$ 20.000,00

— Estoque Final R$ 20.000,00

Com base nos dados do quadro, o custo do período, que corresponde à 
matéria-prima direta, isto é, aquela que foi consumida pela produção, 
apresenta o valor de:
a) R$ 180.000,00
b) R$ 160.000,00
c) R$ 150.000,00
d) R$ 120.000,00
e) R$ 110.000,00
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Unidade 2

Sistemas de acumulação de 
custos e métodos de custeio

Nesta unidade, elencamos alguns objetivos que irão auxiliar 
você a entender, analisar e refletir sobre o tema Custos e seu 
papel na sobrevivência das empresas. Um desses objetivos é 
levá-lo a conhecer o termo “sistemas”, que em gestão de custos 
é empregado para definir o conjunto. Outro objetivo é possibilitar 
que você adquira conhecimentos sobre os métodos de custeio 
e como eles consideram, em um primeiro momento, o sistema 
de acumulação de custos. Será possível para você analisar 
os sistemas de acumulação de custos e a maneira como os 
custos são acumulados e apropriados aos produtos. Você será 
levado a compreender também que, devido ao aumento da 
concorrência entre empresas, surgiram novas metodologias 
que buscam aprimorar a apuração dos custos dos produtos 
e serviços, revendo, assim, o modo de produção, redução de 
custos e, principalmente, tornando empresas, e até países, mais 
competitivos na busca pelo crescimento, desenvolvimento e 
geração de lucro. Esse aprendizado lhe possibilitará verificar que 
essa é uma tarefa que exige do empresário o conhecimento 
dos componentes que dão origem ao preço de venda. E 
teremos uma abordagem na forma de mensuração dos custos 
dos serviços prestados pelas empresas prestadoras de serviços. 
Espero que goste do material.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção de nossa unidade, abordaremos os sistemas de acumulação 

de custos; estes refletem a forma como os custos são alocados e apropriados 

aos produtos.

Seção 1 | Sistemas de acumulação de custos

Edilson Gonçalves Moreira



Nesta seção, estudaremos os diversos Métodos de Custeio e o 

surgimento deles ao longo do tempo, devido à grande necessidade que 

empresas e governos têm no que se refere ao entendimento de seus 

custos, buscando alternativas para produzirem mais com custos menores e 

tornarem-se competitivos.

Seção 2 | Métodos de custeio



Introdução à unidade
Nesta unidade de estudos, abordaremos alguns assuntos que estão 

se tornando comuns na rotina das empresas, ou seja, com mudanças 
constantes em função das altas tecnologias, interatividade entre os 
países e mercados, clientes mais exigentes e competição acirrada, 
procuraremos entender os gastos de produção, despesas da oper-
ação e seus efeitos sobre os preços e vendas tornaram-se condição 
primordial para sobrevivência e lucratividade. 

No intuito de encontrar uma ferramenta que expresse de maneira 
mais adequada e correta e que ainda proporcione condições para as 
tomadas de decisões empresariais, surgiram, no período conhecido 
como pós-Revolução Industrial, vários Sistemas de Custeio com suas 
técnicas, princípios e até filosofias que buscam, de forma estruturada, 
acadêmica e empírica, traçar modelos de apuração de custos que 
definam e calculem, analisando inclusive sob a ótica dos sistemas 
produtivos adotados pelas empresas. 

Os sistemas de acumulação de custos, baseados na forma de 
produção adotada pela empresa, deram origem a diversos sistemas 
de custeio com suas filosofias e técnicas, como o Sistema de Custeio 
por Absorção, direto ou variável, ABC, RKW, e Target Costing, diferen-
ciam-se pela forma de apuração de custos, tratamento das despesas, e 
buscando encontrar a melhor maneira de representar os custos indire-
tos nos produtos, às vezes retirando este da análise do produto unitário.
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Seção 1

Sistemas de acumulação de custos

Introdução à seção

Os sistemas de acumulação de custos refletem a forma como os 
custos são alocados e apropriados aos produtos, ou seja, esses sistemas 
possibilitam o cálculo da unidade de medida na apuração dos custos 
unitários dos produtos (hora, custo da mão de obra, Kg, metros, etc.).

Esses sistemas são divididos em:

a) Sistema por processo contínuo.

b) Sistema por ordem de produção ou encomenda.

Em uma análise geral, o que diferencia um sistema do outro é o ob-
jeto de custeio, uma vez que as empresas adotam sistemas produtivos 
por encomenda ou processo contínuo ou, às vezes, uma combinação 
desses sistemas.

Assim, antes de falarmos especificamente de sistema de acu-
mulação de custos, precisamos entender os sistemas de produção 
adotados pelas empresas, sendo:

• Sistema de produção por processo: caracteriza-se por possuir 
fases ou processos produtivos determinados por produtos ou 
linhas de produtos uniformes, com padronização de dimensões 
e especificações. 

Esse sistema é encontrado em algumas indústrias, como a indústria 
alimentícia, de lâmpadas, farmacêutica, química, cimentos, companhias 
de saneamento básico, de telefonia, petrolífera, de energia elétrica etc. 

As principais características da produção por processo são: pro-
dutos padronizados; produção contínua; o custo unitário médio é 
calculado através da divisão do custo total dividido pelas unidades 
produzidas; os custos são registrados por departamentos ou fases da 
fabricação e, de forma geral, é um sistema simplificado para apuração 
de custos das unidades produzidas.

• Sistema de produção por ordem: caracteriza-se pela produção 
descontínua, pois trabalha por encomenda; os produtos percor-
rem diversos grupos de máquinas sem fluxo contínuo e seus 
processos produtivos nem sempre são assemelhados. 
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Veja que esse sistema é encontrado em indústrias como: a indústria 
de navios, filmes cinematográficos, empresas de construção civil, 
impressos gráficos, equipamentos especiais, escritório de auditoria, 
consultorias etc.

As principais características da produção por ordem, conforme 
Santos (2011, p. 89), são: produtos não padronizados; produção não 
contínua, exigindo fluxo lógico das operações; os custos apurados são 
mais precisos que no sistema por processo; produtos executados de 
acordo com o projeto de cada cliente; sistema mais complexo para 
apuração dos custos das unidades produzidas; devido às especificações 
por ordem ou por cliente, não se mantém estoque regular; e permite a 
análise da lucratividade por produto por ordem de produção entregue 
ao cliente.

 Agora que já entendemos os distintos sistemas de produção, é 
possível um melhor entendimento da diferença no tratamento contábil 
dos custos nos Sistemas de Acumulação de Custos:

Vamos ver que, nesse sistema, os custos são acumulados em 
contas representativas nas diversas linhas de produção e estas são 
encerradas no fim de cada período —  mês, semana, ano etc. Nesse 
sistema, não são avaliados os custos unidade por unidade, mas o custo 
médio do período por meio da divisão do custo total pela quantidade 
produzida. Veja na Figura 2.1 a demonstração da forma de apropriação 
dos custos.

1.1 Sistema por processo contínuo

Fonte: Adaptada de Santos (2011).

Figura 2.1 | Fluxograma geral da contabilização
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Veremos agora que, diferente do sistema de custeio por processo, 
no sistema por ordem de produção, a acumulação dos custos se dá em 
uma conta específica para cada ordem ou encomenda. Essa conta 
só para de receber custos quando a ordem estiver encerrada. Assim, 
quando a ordem é encerrada os custos são atribuídos às unidades 
que irão para estoque de produtos acabados ou para custo de produ-
tos vendidos. Na Figura 2.2 , é possível visualizar a operação descrita:

1.2 Sistema por ordem de produção ou encomenda

Fonte: Adaptada de Santos (2011).

Figura 2.2 | Fluxograma geral da contabilização:

Aproveitamos a oportunidade para ressaltar que, em ambos os 
sistemas, processo ou ordem, os custos indiretos são alocados aos 
departamentos e depois distribuídos aos produtos. Conforme Mar-
tins (2010, p. 146), “[...] existem dois fatores que determinam o tipo 
de Custeio, se por Ordem (produção intermitente) ou por Processo 
(produção contínua): a forma de a empresa trabalhar e a conveniência 
contábil-administrativa”. 

Se pararmos para analisar nossas tarefas diárias e compará-las 
às de uma indústria, como poderíamos classificar nossos sistemas 
de apuração? 

Por exemplo: Preciso lavar a louça de casa, tarefa que acontece 
no mínimo duas vezes por dia, se resumido a almoço e jantar, mas é 
diario, ou seja, é contínuo.

Se realizássemos essa análise, certamente chegaríamos ao resul-
tado de que o processo é por ordem de produção ou encomenda, 
pois ao atribuirmos custos, esse processo terminaria com o produto 
final (louça limpa) naquele período, dia ou refeição. 
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Para saber mais

Modo de produção, em economia, é a forma de organização 
socioeconômica associada a uma determinada etapa de 
desenvolvimento das forças produtivas e das relações de 
produção. Leia mais em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_de_
produ%C3%A7%C3%A3o>.

Questão para reflexão

A empresa em que você trabalha, ou é proprietário, se enquadra em 
qual condição: processo contínuo ou encomenda?

Atividades de aprendizagem

1. A empresa Leople conhece o custo médio de seus produtos, que é 
apurado mês a mês; essa é uma característica de uma empresa:
a) Que atua em mercados homogêneos e precificam seus produtos a partir 
de seus custos.
b) Que desenvolveu processos de preços e custos baseados na concorrência 
e na produção sistêmica.
c) Que utiliza o sistema por processo contínuo na acumulação de seus 
custos.
d) Que utiliza o sistema por ordem de produção, pois seus produtos são 
encomendas, possibilitando a análise de custos um a um.
e) Que possui características de produção heterogêneas em mercados de 
baixa competitividade, assim utilizam-se do sistema por ordem de produção 
que possibilita uma analise dos custos médios.

2. O diretor da empresa Leop estava com uma dúvida acadêmica, foi até seu 
contador e, após descobrir que sua empresa adotava o sistema produtivo 
por encomenda e às vezes combinando com processo contínuo, fez o 
seguinte questionamento ao contador: “Afinal, como posso distinguir, de 
forma geral, se meu processo é por encomenda ou contínuo?”.
a) O contador da Leop respondeu de maneira rápida. Em uma análise geral, 
o que diferencia um sistema do outro é o objeto de custeio.
b) O contador da Leop respondeu de maneira pensativa. Em uma análise 
geral, o que diferencia um sistema do outro é a forma como é colocado o 
preço nos produtos.
c) O contador da Leop respondeu ao seu diretor que, em uma análise geral, 
o que diferencia um sistema do outro é seu sistema de qualidade.
d) O contador da Leop respondeu prontamente. Em uma análise geral, o que 
diferencia um sistema do outro é a forma como o mercado se comporta.
e) O contador da Leop respondeu. Em uma análise geral, não existe 
diferenciação entre os sistemas, é só uma maneira de descrição e estudo.
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Seção 2

Métodos de custeio

Introdução à seção

Falar dos Métodos de custeio e seu contexto histórico será muito 
importante para entendermos cada um deles. Ao longo dos anos, 
considerando as diversas mudanças nos modelos de produção, prin-
cipalmente após a chamada Revolução Industrial1, e com o advento 
das tecnologias, globalização, Internet, comércio eletrônico2 e, prin-
cipalmente, a questão da necessidade das empresas e governos em 
serem competitivos para sobreviverem aos ambientes econômicos, 
surgiram vários modelos/métodos de custeio. Todos buscam avaliar, 
da melhor forma possível, a atribuição dos custos e despesas aos pro-
dutos, e propiciar uma visão competitiva de custo do produto e que 
possibilite a tomada de decisão.

2.1 Os diversos sistemas de custeio

Os sistemas e métodos de custeio têm como função a coleta 
dos dados de custos, sua identificação e organização. Eles fornecem 
informações às necessidades gerenciais e, de uma forma geral, a 
Contabilidade de Custos utilliza desses diferentes métodos de custeio 
para apropriar seus custos. Esses métodos são:

a) Custeio por Absorção ou Rateio.

b) Custeio Variável ou Direto.

c) Custeio ABC.

d) Custeio RKW.

e) Target Costing ou Custeio Meta. 

1 Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura no período de 1760 até algum 
momento entre 1820 e 1840. Saiba mais em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_In-
dustrial>. 

2 Comércio Eletrônico é uma forma de transação eletrônica para compra e venda de produtos ou serviços es-
pecialmente por meio da Internet. Saiba mais em:  <http://www.sebraepr.com.br/StaticFile/PortalInternet/img/
cartilha_com_eletronico.pdf>.
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2.2 O custeio por absorção ou rateio

Se analisarmos novamente o ato de lavar louça sob a ótica da 
questão custos e sistemas, podemos dizer que ela poderá ser exe-
cutada de três formas, por intermedio do sistema de custos por ordem 
de produção, do sistema de acumulação por processo e também do 
sistema de custos conjunto.

Os custos envolvidos nessa atividade poderão ser apropriados ao 
produto “louça limpa” através de, pelo menos, seis métodos de custeio 
e poderão trazer, também, seis resultados diferentes, assim como sua 
forma de analisar.

O custeio por absorção, também conhecido como custeio por 
rateio, é um sistema que visa calcular os custos dos produtos e serviços 
a partir da aplicação dos conceitos básicos da contabilidade, utilizan-
do-se da apropriação de todos os gastos e custos empregados para a 
produção do bem ou serviços. 

Segundo Martins (2010, p. 37), o Custeio por Absorção “[...] consiste 
na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados”.

A proposta do modelo na aplicação prática inicia-se com a sepa-
ração dos gastos da empresa durante determinado período em custos 
e despesas. Após essa etapa, os custos são separados em diretos e 
indiretos; os primeiros são atribuídos aos produtos, enquanto os custos 
indiretos, embora também sejam, utilizam o que se costuma chamar 
de rateio (metodologia que consiste em distribuir os custos com base 
em uma referência).  

O uso do rateio para distribuir os custos indiretos aos produtos, 
segundo Horngren, Foster e Datar (2000, p. 331), são justificáveis, por 
estes representam considerável proporção dos custos totais atribuídos 
aos objetos de custeio.

Depois de feitos os rateios dos custos aos produtos, e alocados os 
custos diretos, tem-se o custo por produto. Na Figura 2.3, é possível 
visualizar a atuação do método:
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Fonte: Adaptada de Dutra (2009). 

Figura 2.3 | Sistema de custo por absorção

De forma geral, o grande problema do método de custeio sob a 
ótica da tomada de decisão empresarial reside na determinação dos 
critérios de rateio aplicados, assim como na dedução das despesas 
diretamente do resultado. Tal condição pode criar situações que mas-
carem resultados de acordo com a apropriação dos custos indiretos 
aos produtos.

 Conforme Crepaldi (2008, p. 223), o método de custeio é “[...] 
derivado da aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade e 
é, no Brasil, adotado pela legislação comercial e pela legislação fiscal”, 
ou seja, esse sistema é imprescindível a qualquer empresa na apuração 
dos impostos.

Assim, embora haja outros métodos de apuração de custos mais 
confiáveis para a tomada de decisão empresarial, esse sistema, por sua 
aceitação fiscal e por sua identificação com os princípios fundamentais 
de contabilidade, é o método de apuração de custos de produção 
mais utilizado no Brasil.

A seguir, veremos um exemplo prático de aplicação do Sistema 
de Custeio por Absorção: 

Tomemos como premissa que a empresa XChaves tenha pro-
duzido, em um determinado período, 5.000 unidades de sua chave 
TODAPORTA e, neste período, tenha vendido 4.000 unidades a R$ 
260,00 cada (convenhamos, é uma chave de ouro). Consideramos, 
neste período, os seguintes custos e despesas:
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• Matéria-prima   R$ 60,00 por unidade
• Mão de obra direta  R$ 45,00 por unidade
• Custos indiretos variáveis  R$ 20,00 por unidade
• Custos fixos   R$ 450.000,00
• Despesas de vendas variáveis R$ 100.000,00
• Despesas de venda fixas  $ 90.000,00

• Despesas administrativas  R$ 85.000,00

Após a análise do período, utilizando o sistema de Custeio por 
Absorção, a XChaves, conforme os quadros a seguir, apurou o seguinte 
resultado e fechou com o seguinte estoque de mercadorias: 

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 2.1 | Produto: Chave TODAPORTA

Quadro 2.2 | Determinando o custo unitário do produto (ct)

Quadro 2.3 Determinando o custo total da Produção Acabada (CTPA)
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Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 2.4 Demonstrando os Resultados do Período

Quadro 2.5 | Apurando o estoque final

No Quadro 2.3, realizamos um demonstrativo do resultado do 
exercício. Com base nos dados do período, calculamos a receita at-
ravés da multiplicação de preço vezes a quantidade vendida, menos 
o Custo dos produtos vendidos, multiplicando a quantidade vendida 
pelo custo unitário (Quadro 2.2). Assim, calculamos o lucro bruto 
(receita menos custo dos produtos vendidos), depois, após somar-
mos despesas de vendas variáveis e fixas e despesas administrativas, 
deduzimos a soma do lucro bruto, chegando ao lucro operacional 
de R$65.000,00 no período.

No Quadro 2.5, considerando um estoque inicial de zero unidades, 
mais as unidades produzidas e menos as unidades vendidas, chegamos 
a um estoque final de R$ 175.000,00, ou seja, 1.000 unidades. 

Questão para reflexão

Por que sua empresa elabora o Sistema de Custeio por Absorção, já 
descobriu? Você tomaria decisões importantes, como a retirada de 
um produto de seu portfólio, baseando-se na análise deste sistema?

2.3 Sistema de custeio variável ou direto

O chamado Sistema de Custeio Variável ou Direto surgiu por causa 
de uma necessidade de se obter uma visão mais gerencial dos custos 
na empresa. Nele, apenas os custos diretos e variáveis do período são 
atribuídos aos produtos. Os custos fixos, diferentemente do Sistema 
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2.3.1 Algumas vantagens e desvantagens do sistema de custeio variável

Analisando o Sistema de Custeio Variável, é possível destacar al-
gumas das vantagens:

• Possibilita a utilização dos custos como ferramenta auxiliar na 
tomada de decisões.

• Propicia rapidamente informações essenciais à empresa.

• Apresenta separação dos custos e despesas em fixas e variáveis, 
facilitando as atividades de planejamento e controle.

• Possibilita a elaboração da Margem de Contribuição geral 
e unitária.

• Possibilita a análise do ponto de equilíbrio.

• Melhora o controle sobre os custos fixos.

de Custeio por Absorção, não são distribuídos aos produtos, pois para 
isso ocorrer seria necessário a utilização de rateio dos custos para 
atribuição dos mesmos ao produto. Assim, os custos fixos são lançados 
diretamente no resultado da empresa no período.

Para Crepaldi (2008), o Sistema de Custo Direto considera como 
custo de produção do período apenas os custos variáveis incorridos. 
Já os custos fixos não são considerados como custo de produção, 
pois existiriam mesmo se não ocorresse a produção; assim deverão 
ser lançados diretamente contra o resultado do período.

O custeio variável tem uma boa aceitação no meio empresarial, 
sendo utilizado como um instrumento relevante à gestão e à tomada 
de decisão, pois possibilita a identificação dos serviços e produtos 
mais rentáveis, utilizando-se, para tal, do conceito de Margem de 
Contribuição, que é calculado através do resultado das vendas líquidas 
deduzidos dos custos e despesas variáveis.

Conforme Martins (2010, p.133), “[...] a Margem de Contribuição, 
tem a faculdade de tomar bem mais facilmente visível a potencial-
idade de cada produto, mostrando como cada um contribui para, 
primeiramente, amortizar os gastos fixos, e, depois, formar o lucro 
propriamente dito”.

O Sistema de Custeio Variável permite, ainda, o cálculo do Ponto 
de Equilíbrio, que representa o lucro zero, ou seja, quando as receitas 
menos custos e despesas têm o resultado zero. O cálculo pode ser 
realizado por meio dos custos e despesas fixas do período dividido pela 
Margem de contribuição apurada.
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• Possibilita a comparação dos custos unitários dos produtos e 
suas margens.

• Possibilita a análise custo, volume e lucro.

• Possibilita o uso do custo padrão.

O sistema possui, também, algumas desvantagens. Entre elas, 
podemos citar:

• Não obedece aos princípios fundamentais da contabilidade 
(princípio de Competência), pois os custos fixos são levados 
contra o resultado do período mesmo ser ter acontecido 
a venda.

• Não é reconhecido pela Legislação Brasileira na apuração 
dos impostos.

• Em alguns segmentos de negócio, os custos fixos são de 
grande relevância na produção do bem ou serviço e os custos 
variáveis não conseguem retratar a realidade da empresa e seus 
produtos/serviços.

2.3.2 Visualizado o sistema de custeio direto

Na Figura 2.4, é possível uma melhor visualização do sistema na 
apuração dos resultados:

Fonte: Adaptada de Dutra (2009).

Figura 2.4 | Sistema de Custo Variável ou Direto
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2.3.3 Um exemplo prático da aplicação do sistema de custeio direto

Utilizaremos o exemplo prático já observado no Sistema de Custeio 
por Absorção, porém dentro da visão do Custeio Direto.

A empresa XChaves produziu, em um determinado período, 5.000 
unidades de sua chave TODAPORTA e, nesse período, vendeu 4.000 
unidades a R$ 260,00 cada (a nossa chave de ouro). A empresa regis-
trou, no período, alguns custos e despesas:

Observe novamente o esquema e verifique que os custos fixos e 
as despesas não fazem parte da apuração dos custos por produtos, o 
que é um dos diferenciais desse sistema.

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 2.6 | Dados do período

a) Dados do período

Matéria-prima R$60,00 por unidade

Mão de obra direta R$45,00 por unidade

Custos Indiretos variáveis R$20,00 por unidade

Custos Fixos R$ 450.000,00

Despesas de vendas variáveis R$ 100.000,00

Despesas de venda fixas R$   90.000,00

Despesas administrativas R$   85.000,00

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 2.7 | Determinando o custo unitário do produto (ct)

Quadro 2.8 | Determinando o Custo total da Produção Acabada (CTPA)
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Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 2.9 | Demonstrando os Resultados do Período

Quadro 2.10 | Apurando o estoque final

Veja que, no Quadro 2.9, realizamos um demonstrativo do resul-
tado do período. Com base nos dados do período, calculamos receita 
multiplicando o preço pela quantidade vendida. Calculamos o Custo 
dos produtos vendidos ao multiplicar a quantidade vendida pelo custo 
unitário (direto/variável) (Quadro 2.8), assim calculamos o lucro bruto 
(receita menos custo dos produtos vendidos). Depois de reduzidas 
do lucro bruto as despesas variáveis de vendas do período, chega-se 
à Margem de Contribuição de R$ 440.000,00. As despesas de vendas 
fixas e despesas administrativas fixas foram deduzidas da Margem 
de Contribuição, apurando o lucro operacional de R$15.000,00 no 
período. No Quadro 2.10, considerando um estoque inicial de zero 
unidades, mais as unidades produzidas e menos as unidades vendidas, 
chegaram a um estoque final de R$ 125.000,00, ou seja, 1.000 unidades.

Questão para reflexão

Você concorda que, sabendo somente a Margem de Contribuição, é 
possível tomar decisão sobre o preço de um produto? Se os custos 
fixos não são distribuídos por produto, como saberei se terei lucro 
ou prejuízo?
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2.4 Sistema de custeio ABC — custeio baseado em atividades

Vamos falar agora do Sistema de Custeio Baseado em Atividades 
(ABC). Ele tem suas origens nos Estados Unidos, e sua sigla, ABC, ad-
vém da terminologia Activity Based Costing, ou seja, Custeio Baseado 
em Atividades. 

De acordo com Santos (2011, p. 216), o sistema foi aplicado pela pri-
meira vez em 1985, quando Keith Williams e Nick Vintilla realizaram es-
tudos buscando a origem dos custos na fábrica de tratores John Deere; 
posteriormente, foi aperfeiçoado por Cooper e Kaplan e batizado como 
uma nova ferramenta de gestão chamada de “Activity Based Costing”.

O ABC possibilita uma visão mais acurada dos custos e, principal-
mente, uma forma de melhor definir e entender os custos indiretos, 
uma vez que as empresas têm (principalmente indústrias), cada dia 
mais, concentrado seus gastos neles, e os demais sistemas de custeio 
não consideram o custo indireto na composição dos custos dos pro-
dutos, ou utilizam do rateio desses gastos que não refletem necessar-
iamente a realidade dos custos dos produtos.

Na execução do Sistema ABC para a modelagem dos custos, 
inicialmente são atribuídos os custos às atividades, depois são rela-
cionados os custos dessas atividades aos bens a serem produzidos. 
Para que essa atividade seja executada, a empresa necessita rastrear 
os custos originados por cada atividade desenvolvida nela durante o 
período. Dessa forma, então, são identificados os beneficiários dos 
serviços prestados e são feitas as atribuições dos custos definitivamente 
incorridos a quem os consumiu.

Vale comentar que, na atribuição de custos às atividades e aos bens 
produzidos, a empresa se utiliza de dois direcionadores, sendo estes 
os direcionadores relativos aos custos de recursos e os direcionadores 
relativos aos custos das atividades.

Os direcionadores de custos de recursos são aqueles que refle-
tem a maneira com que os recursos são consumidos pelas atividades 
e também são capazes de custear a ocorrência das mesmas, e os 
direcionadores de custos de atividades identificam de que maneira os 
bens produzidos são consumidos pelas atividades, ou seja, o custeio 
está direcionado para a produção dos bens. Já o conceito de atividade 
representa o somatório de pessoas, tecnologias, matérias-primas, entre 
outros, utilizados para a produção de bens.
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2.4.1 A evolução dos custos nas empresas e a importância da utilização do ABC no 
ambiente empresarial

2.4.2 Vantagens e desvantagens do ABC

No atual cenário competitivo das empresas, e considerando o 
crescente aumento dos gastos em custos indiretos pelas empresas 
em função do aumento do uso do mesmo equipamento para pro-
dução de vários produtos diferentes, da redução da mão de obra 
por máquina e da automação das linhas de produção de produtos 
e serviços, fizeram do ABC uma ferramenta de grande importância 
na apuração dos custos, pois através de sua metodologia é possível 
reduzir as distorções provocadas pelo rateio dos custos diretos (rel-
ativos à mão de obra) e indiretos.

A proposta do Sistema ABC é boa sob a perspectiva de gerenci-
amento e análise dos custos, porém, antes da empresa adotar esse 
sistema com certeza ela precisa analisar alguns pontos essenciais para 
sua implantação e verificar algumas vantagens e também desvantagens 
na sua aplicação.

Sob o ponto de vista de implementação, como pré-requisito existe 
a necessidade de se avaliar o sistema de controle interno, considerando 
a necessidade de agrupar as funções assumidas pela empresa e os 
fluxos de seus processos. O sistema terá de possuir um alto grau de 
detalhamento na função de gestor de custos, uma vez que é condi-
cionado às necessidades de informações gerenciais pelo gestor e à 
natureza da atividade e também ao porte da empresa.

Podemos destacar como vantagens da implementação do Custeio 
Baseado em Atividades em uma empresa:

a) Possibilidade de identificar com mais facilidade os itens con-
sumidores de maior quantidade de recursos.

b) Geração de informações gerenciais mais confiáveis mediante 
redução das metodologias de rateio.

c) Efetiva redução nas necessidades de se aplicar rateios consid-
erados arbitrários.

d) O sistema ABC possibilita maior facilidade em se definir cus-
tos, gastos e despesas, no que tange às empresas prestadoras 
de serviços.

e) O sistema obedece aos princípios fundamentais de 
contabilidade.
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f) Sua metodologia impõe obrigatoriedade de implantação e 
revisão. dos controles internos das entidades, mantendo-os 
constantemente atualizados.

g) Possibilita a eliminação ou redução de atividades que não 
agregam de valor ao produto.

h) Possibilita a identificação do custo de cada atividade relacio-
nado à totalidade dos custos suportados pela entidade.

i) O ABC pode ser implantado nos mais diversos segmentos em-
presariais, sendo: indústria, comércio, prestador de serviços etc.

j) O sistema ABC pode ser implantado paralelamente ao sistema 
de contabilidade.

Sob o ponto de vista das desvantagens, verificamos alguns 
destaques:

a) Os altos gastos para sua implantação, que para pequenas 
empresas seria um fator impeditivo.

b) Exigência de altos níveis de controles internos, que, além do 
aumento de custos de controle, exigem maior investimento 
em tecnologia.

c) Necessidade de revisão frequente e periódica de seus proced-
imentos, práticas e sistema de apuração e controle.

d) Necessidade de constantes trabalhos, visando o estabeleci-
mento e a integração entre os departamentos da empresa.

e) Antes da implantação do sistema, a empresa deve analisar suas 
formas de trabalho e seus processos e preparar a organização 
de forma sistêmica e apta a utilizar o ABC.

f) Necessidade de pessoal competente e qualificado para prepa-
ração, implantação e manutenção do sistema.

g) Necessidade de montar uma estrutura informatizada e na 
maioria das vezes nova organização das atividades e proces-
sos empresariais.

2.4.3 Praticando o sistema de custeio baseado em atividades

Utilizando o exemplo da empresa XChaves, poderemos verificar 
o uso do custeio baseado em atividades. Assim, considere três difer-
entes produtos: Chaveiro, Alicate e a Chave Golden. Na Tabela 2.1, 
apresentamos as informações relativas à produção e preço de venda 
de cada item:
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Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.1 | Produção e Preço de Venda (XChaves)

Tabela 2.2 | Tempo utilizado na produção

Tabela 2.3 | Custos Diretos por Unidade

Produtos Xchaves Volume Mensal de Produção

Chaveiro 15.000 unidades

Alicate 10.000 unidades

Chave Golden 7.500 unidades

Preço Unitário de Venda

Chaveiro R$ 20,00

Alicate R$ 15,00

Chave Golden R$ 35,00

A XChaves fabrica e comercializa os três produtos listados na tebela 
e, para isso, existem dois departamentos de produção: a) fabricação 
e b) artes finais. 

Nas duas próximas tabelas, serão demonstrados: o tempo gasto 
por produto em cada um dos dois departamentos e os custos diretos 
por unidade.

Na Tabela 2.2, vemos o tempo gasto para fabricação e aca-
bamento final de cada produto e o custo do período.

Na Tabela 2.3, relacionamento dos custos diretamente associados 
aos produtos gastos por unidade.

XChaves: Tempo utilizado na produção

Fabricação Artes Finais

Unitário Total Unitário Total

200 h 3.000.000 h 160 h 2.400.000 h

420 h 2.100.000 h 120 h 600.000 h

600 h 4.500.000 h 300 h 2.250.000 h

600 h 4.500.000 h 300 h 2.250.000 h

XChaves: Custos Diretos por Unidade

Produto Chaveiro Alicate Chave Golden

Metal R$ 2,50 R$ 2,20 R$ 2,90

Polimentos e Acabamento R$ 0,70 R$ 0,55 R$ 1,15
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Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.4 | Custos Indiretos e despesas para manutenção e produção

A XChaves apresenta mensalmente, em média, os seguintes custos 
indiretos e despesas para sua manutenção e produção:

Agora, visando atribuir os custos indiretos e o cálculo do custo total, 
utilizaremos como referência o tempo, em horas, que uma unidade 
de cada produto da XChaves utilizou para ser elaborada:

(+) Chaveiro = 360 h — 20%

(+) Alicate = 540 h — 30%

(+) Chave Golden = 900 h — 50%

(=) Total = 1.800 h — 100%

Iremos calcular o custo indireto médio por hora, utilizando a se-
guinte fórmula:

Custo indireto médio por hora = total dos custos indiretos

Total das horas para elaboração dos produtos no período, a partir 
da fórmula.

Custo médio por hora: R$ 180.000,00 = R$ 1.800 100/h

Mão de obra direta R$ 1,25 R$ 1,00 R$ 2,00

Total R$ 4,45 R$ 3,75 R$ 6,05

Itens Custos Indiretos

Aluguel R$ 40.000,00

Depreciação R$ 30.000,00

Energia elétrica R$ 40.000,00

Material de consumo R$ 10.000,00

Salários R$ 30.000,00

Seguros R$ 30.000,00

Total R$ 180.000,00

Despesas

Administrativas R$ 40.000,00

Com vendas R$ 27.000,00

Total R$ 67.000,00
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Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.5 | Custos Indiretos

Tabela 2.6 | Resultados

Tabela 2.7 | Revisão dos gastos

Xchaves : Custos Indiretos

Itens R$ % Custos Diretos Total

Chaveiro R$ 36.000,00 20% R$ 66.750,00 R$ 102.750,00

Alicate R$ 54.000,00 30% R$ 37.500,00 R$ 91.500,00

Chave Golden R$ 90.000,00 50% R$ 45.000,00 R$ 135.000,00

Total R$ 180.000,00 100% R$ 149.250,00 R$ 329.250,00

Veja que é possível chegar aos custos totais de produção dos três 
produtos, porém, se realizar uma análise mais aprofundada sobre o 
processo de produção, verá que os totais de horas consumidos por 
cada produto apresentam certa disparidade, pois, de fato, os produtos 
não são produzidos igualmente pelos setores de produção. Observe 
os resultados, considerando essa premissa muito importante:

Itens Corte e Costura (h) Acabamento (h) Total (h)

Chaveiro 200 160 360

Alicate 420 120 540

Chave Golden 600 300 900

Total 1.220 580 1.800

Agora, é preciso rever os gastos apurados para os custos indiretos 
de produção (CIP), uma vez que estes não são uniformes entre os 
diversos setores utilizados na produção:

Itens Fabricação Artes Finais Total

Aluguel R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00

Depreciação R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00

Energia Elétrica R$ 25.000,00 R$ 15.000,00 R$ 40.000,00

Material de Con-

sumo
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

Salários R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00

Seguros R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00

Total R$ 100.000,00 R$ 80.000,00 R$ 180.000,00

Custo médio por 

hora
R$ 100.000/1.220 h R$ 80.000/580 h R$ 180.000/1.800 h

Total = R$ 81,9672/h = R$ 137,9310/h = R$ 100/h
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Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.8 | Custos Indiretos com base no tempo utilizado

Tabela 2.9 | Departamentalização

Após essa fase, temos condições de atribuir de forma mais ade-
quada os custos indiretos, utilizando como base o tempo utilizado 
para elaboração de cada produto nos departamentos de fabricação 
e artes finais, juntamente com o custo por hora apontado por cada 
departamento.

Com os resultados, é possível comparar os valores dos custos indi-
retos atribuídos a cada produto sem a departamentalização, utilizando 
uma única taxa horária para todos; com a departamentalização, poder-
emos também utilizar uma taxa para cada departamento, e teremos:

Na coluna Diferença, está indicada a distorção em R$ entre as duas 
formas de contabilização dos custos. Essa sistemática de apuração 
dos custos, com base na departamentalização, incorre em menores 
probabilidades de erro, uma vez que utiliza menos de arbitrariedades 
para distribuição de custos aos produtos.

Produtos 

XChaves
Fabricação Artes Finais Total

Chaveiro

200 h x R$ 81, 

9672/h =  

R$ 16.393,44

160 h x R$ 137, 

9310/h =  

R$ 22.068,96

R$ 38.462,40

Alicate

420 h x R$ 81, 

9672/h =  

R$ 34.426,224

120 h x 137, 9310/h =  

R$ 16.551,72
R$ 50.977,94

Chave Golden

600 h x R$ 81, 

9672/h =  

R$ 49.180,32

300 h x R$ 137, 

9310/h =  

R$ 41.379,30

R$ 90.559,62

Total R$ 96.999,984 R$ 79.999,98
R$ 179.999,96 = R$ 

180.000,00

Produtos XChaves Custos Indiretos Custos Indiretos
Diferença em 

R$

Sem 

Departamentalização

Com 

Departamentalização

Chaveiro R$ 36.000,00 R$ 38.462,40 R$ 2.462,40

Alicate R$ 54.000,00 R$ 50.977,96 R$ 3.022,06

Chave Golden R$ 90.000,00 R$ 90.559,64 (R$ 559,64)

Total R$ 180.000,00 R$ 180.000,00 —
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2.4.3.1 Passo a passo na implementação do ABC na XChaves

2.4.3.2 Atribuindo os custos às atividades na empresa

Não se canse, pois, agora, utilizando o exemplo da empresa 
XChaves, veremos que, para a contabilização dos custos e aplicação do 
Sistema ABC, são necessários alguns passos e procedimentos, sendo: 

a) Separar os custos das despesas; b) realizar a apropriação dos 
custos diretos aos produtos a que correspondem; c) realizar a apro-
priação dos custos indiretos aos departamentos a que pertencem, 
agrupando, à parte, os comuns; d) ratear os custos indiretos comuns 
aos vários departamentos; e) escolher a sequência de rateio dos custos 
acumulados nos departamentos de serviços e distribuí-los ao demais; 
e, ainda, f) atribuir custos indiretos dos departamentos de produção 
aos produtos.

Agora, a XChaves deverá identificar as chamadas “atividades rele-
vantes”, que, neste contexto, são aquelas ações que agrupam os recur-
sos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para a produção de 
bens ou serviços, compostos por um conjunto de tarefas necessárias 
para a realização de um projeto e ao desempenho da empresa.

 Na XChaves, as atividades são executadas de forma homogênea 
em cada um de seus departamentos. Assim, para a aplicação do custeio 
ABC, devemos inicialmente identificar as atividades consideradas mais 
importantes para cada departamento.

A atribuição de custos às atividades é de suma importância, por se 
tratar de um dos grandes diferenciais do ABC em relação aos demais 
sistemas, principalmente na tratativa dos custos indiretos. 

O custo de uma atividade é composto por todos os recursos gastos 
para o seu desempenho e também deverá incluir os salários e seus 
respectivos encargos sociais, materiais, utilização de instalações etc. 
Vejamos dois exemplos:

a) O custo de renumeração é igual à soma dos salários mais 
encargos sociais e benefícios.

b) O custo de viagem é a somatória dos custos das passagens 
mais a locomoção, a diária e, também, a refeição.

Devemos nos lembrar que, no ABC, a atribuição de custos às 
atividades atende à seguinte ordem de prioridade:

a) alocação direta; b) rastreamento; c) rateio.
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Na alocação direta ocorre a identificação clara e objetiva de cus-
tos relacionados a algumas atividades, como os salários, o material de 
consumo etc. Já no rastreamento, a alocação ocorre pelo estabele-
cimento de uma relação de causa e efeito entre atividade e custos. 
Essa relação de causa e efeito é verificada por meio de direcionadores 
de custos, conhecidos também como Custer Drivers, sendo os dire-
cionadores de custos de primeiro estágio (ou de recursos). Para essa 
situação, podemos citar o número de empregados, a área ocupada, a 
estimativa do responsável pela área etc.

 Veja que o rateio dos custos ocorre sempre que não for possível 
aplicar a alocação direta ou o rastreamento. O Sistema ABC sugere 
que a empresa não faça uso de rateios arbitrários, pois eles trazem 
distorções à atribuição de custos. Assim, para apuração desses custos, 
deve-se utilizar a divisão de departamentos em centros de custos, 
principalmente se os referidos puderem refletir as atividades a que 
correspondem. Cabe lembrar que existem também algumas atividades 
que não se desenvolvem em um único centro de custos, conforme 
situações a seguir:

a) A atividade é executada por um centro de custos. 

b) A parte de uma atividade ou tarefa é executada por um centro 
de custos. 

c) Mais de uma atividade ou função é executada por um centro 
de custos.

Para essas situações, os tratamentos devem considerar alguns 
procedimentos adicionais. Por exemplo, nas situações idênticas ao 
exemplo b, o Sistema ABC da empresa precisará reunir mais de um 
centro de custos para formação de uma atividade. Já para situações 
como aquelas do exemplo c, a empresa deverá desmembrar os centros 
de custos em várias atividades.

2.4.3.3 Identificando e selecionando os direcionadores de custos

O direcionador de custo é o fator determinante do custo de uma 
atividade e as atividades dependem de recursos para o seu desem-
penho, assim, o direcionador de custos é considerado como efetiva 
causa dos custos incorridos.

Segundo Martins (2010, p. 96), “Direcionador de custos é o fator 
que determina o custo de uma atividade [...]. O direcionador será a base 
para custear as atividades, ou seja, de demonstrar a relação entre os 
recursos gastos e as atividades”.
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O direcionador deve atuar com base em critérios a serem seguidos 
para atribuir os custos das atividades aos produtos. Informamos que a 
prática contábil reconhece dois tipos de direcionadores:

a) Direcionadores de custos de recursos, também chamados 
de direcionadores de primeiro estágio, que identificam de 
que modo os recursos são consumidos pelas atividades, esta-
belecendo uma relação entre os recursos gastos e as atividades 
a que correspondem.

b) Direcionadores de custos de atividades, também chamados 
de direcionadores de segundo estágio, que indicam como as 
atividades são “consumidas” pelos produtos, estabelecendo a 
relação entre as atividades e os produtos.

2.4.3.4 Atribuindo os custos dos recursos às atividades

 Conforme Martins (2010, p. 97), após definirmos as atividades ex-
ecutadas pelos departamentos, devemos alocar a elas parte de cada 
custo indireto dos departamentos, utilizando para tanto os direciona-
dores de custos de recursos.

Saiba que, dentro do cenário das empresas, os principais direcio-
nadores de recursos são:

a) O aluguel; b) a energia elétrica; c) os salários do pessoal da su-
pervisão e a mão de obra indireta; d) a depreciação; e) o material de 
consumo, e f) os seguros.

Agora que já definimos os direcionadores, vamos realizar a apu-
ração dos custos das atividades. Com base nos direcionadores de 
recursos definidos, é possível reproduzir o custo de cada atividade e 
seus correspondes componentes que formam o custo de um depar-
tamento, na Tabela 2.10.

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.10 | Direcionamento de custos

Departamentos Atividades Custos

Compras Comprar materiais R$ 20.000,00

Almoxarifado Receber e movimentar materiais R$ 15.000,00

Administração de Produção Controlar produção R$ 12.000,00

Fabricação Cortar e costurar R$ 30.000,00

Arte final Despachar produtos R$ 15.000,00

Total R$ 92.000,00
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2.4.3.5 Atribuindo os custos das atividades aos produtos

Seguindo em nosso exemplo de utilização do Sistema ABC, agora 
precisamos definir os custos dos produtos e, para isso, é necessário 
realizar o levantamento da qualidade e quantidade em que ocorreram 
os direcionadores de atividades por período e produto.

Prestem atenção, pois na Tabela 2.11 demonstramos os direciona-
dores escolhidos que entendemos ser os que melhor representam a 
relação dos custos das atividades com os produtos.

Observe que é possível notar que na atividade de comprar mate-
riais, utilizamos como direcionador o número de pedidos de compra 
de material, considerando que os pedidos sejam homogêneos.

Na atividade de controlar a produção, apresentamos como di-
recionador a quantidade de lotes produzidos; para as atividades de 
elaborar e tornear, utilizamos como direcionadores o tempo gasto 
em cada produto para execução de determinada atividade. Na ativ-
idade de desenvolver fornecedores, utilizamos como direcionador 
o número de fornecedores aplicável a cada item de material identi-
ficado com o produto, e para a atividade de despacho de produtos, 
o direcionador de atividades considera o tempo gasto com o preen-
chimento necessário de relatórios pelos funcionários.

O direcionador da atividade de movimentação de materiais está 
relacionado às requisições de produtos pelos departamentos aos al-
moxarifados. E nas atividades de programar a produção e de receber 
materiais, apontamos como direcionadores de atividades o trabalho 

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.11 | Relação dos custos das atividades com os produtos

Departamentos Atividades Direcionadores

Acabamento Acabar Despachar Produtos
Tempo de acabamento — Tempo 

de despacho

Almoxarifado
Receber Materiais —  

Movimentar Materiais

número de recebimentos —  

número de requisições

Administração de 

Produção

Controlar Produção —  

Programar Produção

número de lotes —  

número de produtos

Compras
Comprar Materiais —  

Desenvolver Fornecedores

número de pedidos —  

número de fornecedores

Fabricação Elaborar e Tornear
Tempo para elaborar —  

Tempo de torno
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de programação de um item, que não depende da quantidade pro-
duzida e do número efetivo de material recebido e relacionado com 
os produtos, respectivamente. Assim, com a definição dos direciona-
dores de custos, foi possível quantificar o número de direcionadores 
exigíveis para cada um dos produtos, conforme a Tabela 2.12:

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.12 | Número de direcionares para cada um dos produtos

Chaveiro Chaveiro Alicate Chave Golden Total

número de pedidos de compra 200 350 250 800

número de fornecedores 3 8 4 15

número de recebimentos 200 350 150 700

número de requisições 1.000 600 500 2.100

número de produtos 2 1 1 4

número de lotes 30 25 10 65

horas utilizadas para 

elaborar e tornear
200 h 420 h 600 h 1.220 h

horas utilizadas para 

acabamento
160 h 120 h 300 h 580 h

horas utilizadas para 

despachar
150 h 120 h 250 h 520 h

Com base em todos os custos e dados, é possível chegar ao cál-
culo do custo do produto, e, para que isso ocorra, deverão ser obser-
vados alguns passos, fórmulas e cálculos em sua sequência, conforme 
apresentaremos a seguir:

1o Cálculo do Custo unitário do Direcionador:

• Custo Unitário do Direcionador = Custo da Atividade e número 
total de direcionadores

2o Cálculo do Custo da atividade imputado ao produto:

• Custo da atividade imputado ao produto = Custo unitário do 
direcionador x número de direcionadores do produto

3o Cálculo do Custo da atividade por unidade de produto:

• Custo da atividade por unidade de produto = Custo da 
atividade/produto

Quantidade produzida

Agora, para demonstrar os dados encontrados, iremos considerar a 
atividade de compra de material para a fabricação de chaveiros, assim 
temos o seguinte cálculo/fórmula: 
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a) Custo unitário do direcionador = R$ 20.000,00 ÷ 800 = R$ 
25,00/pedido.

c) Custo da atividade atribuído ao produto = R$ 25,00/pedido x 
200 pedidos = R$ 5.000.

d) Custo da atividade por unidade de produto = R$ 5.000 ÷ 15.000 =  
R$ 0,3333/unidade.

Dessa forma, é possível verificar, por meio do sistema ABC, que 
existe uma deficiência dos produtos que, anteriormente, se mostraram 
lucrativos via cálculos do sistema tradicional. Apontamos dois itens 
relevantes na apuração dos resultados, sendo:

1. A proporção elevada de custos indiretos aplicados nas ativi-
dades de apoio.

2. A diversidade de produtos.

Lembramos ainda que a divergência existente entre o sistema 
tradicional e o ABC ocorre devido às bases de rateio não evidenciarem 
o efetivo consumo de recursos pelos produtos.

Veremos que, abaixo, foi elaborada uma Demonstração do Resul-
tado da Empresa XChaves para o período:

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.13 | Demonstração do Resultado

Demonstrativo Xchaves Chaveiros Alicates Chave Golden Total

Receitas R$ 300.000 R$ 150.000 R$ 262.500 R$ 712.500

Custos dos Produtos Vendidos R$ 102.750 R$ 91.500 R$ 135.375 R$ 329.625

Tecido R$ 37.500 R$ 22.000 R$ 21.750 R$ 81.250

Aviamentos R$ 10.500 R$ 5.500 R$ 8.625 R$ 24.625

Mão de Obra Direta R$ 18.750 R$ 10.000 R$ 15.000 R$ 43.750

Subtotal Diretos R$ 66.750 R$ 37.500 R$ 45.375 R$ 149.625

Comprar Materiais R$ 4.000 R$ 6.000 R$ 10.000 R$ 20.000

Receber e Movimentar Materiais R$ 3.000 R$ 4.500 R$ 7.500 R$ 15.000

Controlar Produção R$ 2.400 R$ 3.600 R$ 6.000 R$ 12.000

Elaborar e Tornear R$ 6.000 R$ 9.000 R$ 15.000 R$ 30.000

Despachar Produtos R$ 3.000 R$ 4.500 R$ 7.500 R$ 15.000

Subtotal Atividades (CIP) R$ 18.400 R$ 23.100 R$ 38.500 R$ 80.000

Lucro Bruto R$ 214.850 R$ 89.400 R$ 178.625 R$ 482.875

Despesas Administrativas — — — R$ 40.000

Despesas com Vendas — — — R$ 27.000

Lucro antes do IRPJ e CSLL — — — R$ 415.875
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Verificamos que o produto com maior lucro é o Chaveiro, seguido 
pela Chave Golden e Alicate. E em termos de lucratividade, (Lucro 
dividido pela Receita) encontramos as seguintes situações:

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.14 | Lucratividade

Vendas Chaveiros Alicates Chave Golden Total

Receitas R$ 300.000 R$ 150.000 R$ 262.500 R$ 712.500

Lucro Bruto R$ 214.850,00 R$ 89.400,00 R$ 178.625,00 R$ 482.875,00

% lucratividde 71,62% 59,69% 68,05% 67,77%

Lembre-se que, embora o Sistema ABC dê uma melhor distribuição 
de custos aos produtos e assim uma melhor visualização de seus pro-
dutos, possibilitando melhorias na tomada de decisão, os conceitos 
de suas análises se limitavam a cada departamento, cuja finalidade era 
funcional e com foco na avaliação de estoques, com vista a atender a 
legislação fiscal e societária. 

Um breve resumo do Sistema ABC:

De acordo com o que estudamos, podemos dizer que uma das 
maiores vantagens conferidas pelo método ABC está na sua capacidade 
de permitir que os processos ocorridos também sejam custeados, além 
de sua capacidade de identificar o custo do produto, o percentual de 
lucratividade etc.

Vimos que o método ABC, por meio da interação entre as ativ-
idades, permite que estas sejam melhoradas, reestruturadas ou até 
mesmo eliminadas, desde que o referido procedimento acarrete mel-
horias no desempenho competitivo da empresa. Assim, a definição de 
processo não se confunde com a de departamento, e os processos 
são formados por atividades que muitas vezes não são exercidas em 
um mesmo departamento, já que os processos ocupam a posição 
horizontal na estrutura de organização de uma empresa. 

Na situação em que uma atividade faz parte de mais de um pro-
cesso, é necessário que se avalie o quanto de cada processo é con-
sumido pela atividade, a fim de que seja feita a correta apropriação dos 
custos pelos produtos.

 O ABC também recebe críticas para a sua implementação, 
principalmente pela dificuldade em se fazer o rateio dos custos 
fixos, embora essa dificuldade não sirva de justificativa para os 
rateios arbitrários e subjetivos que muitas vezes se faz no sistema 
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tradicional; assim, por meio do uso dos direcionadores, se permite 
retratar uma relação mais verdadeira do custeio de produtos por 
atividade, departamento ou processos.

Para Martins (2010, p. 214):

O sistema é complexo, mas aprofunda-se em análises das ativ-
idades da empresa. É possível até descobrir se a atividade é ou não 
importante para empresa, e o que é descartável.

Uma das grandes vantagens do ABC frente aos outros 
sistemas de custos mais “tradicionais” é que ele permite 
uma análise que não se restringe ao custo do produto, 
sua lucratividade,[...] mas permite que os processos que 
ocorrem dentro da empresa também sejam custeados.

Questão para reflexão

Se o Sistema ABC é tão bom, por que minha empresa ainda não tem? 
Quais as restrições que fazem com que pequenas empresas não o 
utilizem? Ele pode ser utilizado para apuração de impostos?

2.5 Sistema de custeio RKW — Reichskuratorium fur Wirtschaftlichtkeit

Agora estudaremos do RKW. Ele tem como princípio básico fazer 
com que todos os custos, despesas fixas e variáveis e custos diretos e 
indiretos sejam alocados aos produtos fabricados. Esse sistema possui 
muitas características semelhantes ao Sistema de Custeio por Absorção, 
pois emprega diversas técnicas de rateio utilizadas na alocação de 
custos indiretos, ou seja, alocam-se os custos indiretos e despesas 
aos departamentos e centros de custos da empresa e, em seguida, 
rateiam-se os custos indiretos aos produtos. 

O RKW foi desenvolvido na Alemanha, no início do século XX, 
pelo instituto alemão de pesquisas Aziendais, que o denominou 
Reichskuratorium fur Wirtschaftlichtkeit (RKW). No Brasil, ele é 
mais conhecido pela sigla RKW, até pela dificuldade de pronunciar 
seu nome.

Conforme Crepaldi (2008, p. 250), o RKW “[...] também conhecido 
na literatura como custeio pleno ou método dos centros de custos, 
[...] teve início na Alemanha e foi criado pelo conselho governamental 
de assuntos econômicos”.
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O autor acrescenta, sobre o sistema, que ele

[...] discorre que o governo alemão impunha às empresas 
o RKW numa época em que a economia era totalmente 
centralizada, onde até o lucro era fixado pelo governo. 
No método RKW, os produtos recebiam todos os tipos 
de custos e despesas, acrescentando-se, então, ao gasto 
total uma margem de lucro que era fixada pelo governo de 
acordo com o produto ou serviço.

A proposta era criar um sistema que possibilitasse verificar e apurar 
todos os custos dos produtos e, assim, ter melhores condições para 
precificá-los. Dessa forma, o custo apurado por produto no sistema 
RKW carrega todos os custos e despesas, ou seja, tem o custo pleno, o 
que, na prática, corresponde a um número agregado médio obtido para 
as unidades do objeto de custeio em questão, em que são inclusas as 
parcelas dos materiais diretos, mão de obra direta, custos indiretos de 
fabricação, despesas com vendas, distribuição, administrativas e gerais, 
inclusive as financeiras, ou seja, todos os custos e despesas do período 
são distribuídas aos produtos.

2.5.1 O funcionamento do sistema de custeio RKW

Em uma visão geral, o RKW é basicamente utilizado para fins de 
controle dos custos e análise gerencial. Sua importância está em 
auxiliar o gestor no controle e planejamento do total dos custos e 
despesas, bem como em facilitar a minimização dos gastos totais 
de uma empresa em um determinado período. Esse sistema atua 
somente nos custos de transformação e não analisa os custos com 
matérias-primas e outros materiais diretos. Na apropriação desses 
custos, se divide a empresa em centros de custos em que os custos 
são alocados mediante bases de distribuição, e esses são alocados 
aos produtos mediante critérios de utilização desses recursos. 

O RKW destaca que os centros de custos podem ser determinados 
considerando alguns itens como:

a) O organograma, de acordo com ele cada setor da empresa 
pode ser um centro de custo; b) a localização, considerando que as 
partes da empresa se encontram em localidades diferentes, sendo que 
cada local pode ser um centro; c) as responsabilidades de cada gestor 
da empresa, em que cada gerente pode ter sob sua responsabilidade 
um centro de custos; d) a homogeneidade dos centros de custo, em 
que os processos possuem capacidades semelhantes e as máquinas 
trabalham em iguais condições.
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2.5.2 Exemplo da aplicação do sistema de custeio RKW

Utlizaremos novamente a XChaves para exemplificar o Sistema de 
Custeio RKW. Espero que o exemplo facilite o entendimento.

Como já sabemos, a XChaves possui vários produtos e, para 
o novo exemplo, incrementamos o produto controle de alarme. A 
XChaves utiliza o RKW da seguinte forma: ela calcula seus custos à base 
de alocações das despesas e dos centros de custos (departamentos) 
em cada um dos produtos até que todos  fiquem alocados (zerados). 

Na Tabela 2.15, são relatados seus custos variáveis no período:

Tenha em mente que o RKW permite que cada centro de custo 
transfira seu valor total, rateando-o entre todos os centros de custo que 
tenham prestado serviços, por meio de uma sequência hierarquizada 
dos centros de custo; dessa forma, esses centros que já foram ratea-
dos não recebem novos rateios, evitando a formação de resíduos não 
apropriáveis aos produtos.

Conforme Bornia (2010), o método de custeio RKW, para sua 
operacionalização, divide-se em cinco fases:

1) Separa os custos em itens; 2) divide a empresa em centros de 
custos; 3) identifica os custos com os centros (distribuição primária); 
4) redistribui os custos dos centros indiretos até os diretos (distribuição 
secundária); 5) distribui os custos dos centros diretos aos produtos 
(distribuição final).

Após o término dessas cinco fases, completa-se o rateio dos custos, 
chegando ao custo final do objeto de custeio. Vale ressaltar que, para 
fins de análise e controle dos custos, torna-se importante uma análise 
nas etapas intermediárias de alocação dos custos, assim o gestor pode 
estruturar o sistema de modo que consiga extrair informações nas fases 
intermediárias de acordo com as necessidades.

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.15 | Custos variáveis no período
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Veja que a XChaves apurou as seguintes despesas utilizadas pela 
fábrica inteira, no período em análise: 

Vale ressaltar que a XChaves possui vários departamentos que 
prestam serviço para fábrica toda, conforme a Tabela 2.17.

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Tabela 2.16 | Despesas

Tabela 2.17 | Departamentos

Tabela 2.18 | Custo total do produto

A Empresa também possui diversos departamentos que prestam 
serviços para outros departamentos, e, dessa forma, considerando o 
sistema de Custeio RKW, poderemos transferir parte de seus custos e 
despesas totais para esses departamentos que se utilizaram de seus 
serviços. Neste exemplo, não utilizaremos essa metodologia, uma vez 
que consideramos que as despesas já foram transferidas por meio de 
Ordens de Serviços.

Assim, seguindo nosso exemplo, após distribuição dos custos dos 
departamentos aos produtos, iremos calcular o custo total do produto 
unitário ou total, utilizando o total de produção do período, conforme 
a Tabela 2.18.

Finalizando, com base nos Sistema RKW, apuramos os custos finais 
(custos + despesas) dos produtos e totais para o período. Caso a 
empresa utilize esse sistema para formular sua política de preços, 
deverá, a partir dos custos, adicionar sua margem de lucro desejada 
e embutir impostos.
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Questão para reflexão

Embora o Sistema RKW tenha sido criado antes da Segunda Guerra 
Mundial, muitas empresas ainda o utilizam. Será que o sistema ainda 
é eficiente para todos os mercados? Em quais mercados o RKW pode 
ser amplamente utilizado?

2.6 Target costing ou custeio meta

2.6.1 A abordagem conceitual do target costing ou custeio meta

Falaremos, agora, do Target Costing, o último sistema a ser dis-
cutido na nossa proposta de estudo. 

Começaremos pela questão histórica, pois a metodologia da fer-
ramenta Target Costing surgiu no Japão na década de 1960, motivada 
pela grande proliferação de produtos industriais e de consumo das 
empresas ocidentais, que dominavam o mercado mundial e local, e 
superlotando os mercados asiáticos. Diferente de outros sistemas de 
custeio, o conceito e as práticas do Target Costing surgiram no meio 
empresarial advindo da necessidade de sobrevivência das empresas 
japonesas, fazendo emergir uma ferramenta que revolucionaria a 
indústria japonesa.

O Target Costing tem como objetivo, na sua essência, criar um 
sistema dinâmico de gestão de custos e planejamento de lucros, 
baseado na ideia da chamada Engenharia de Valor (ou Análise de 
Valor), que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial pelos 
norte-americanos, consistindo na pesquisa de novos materiais com 
custos mais baixos e grande disponibilidade, que pudessem substituir 
outros raros e de custo elevado durante os anos de guerra.

Conforme comentamos anteriormente, o conceito do Target 
Costing surgiu nas empresas japonesas a partir de uma necessi-
dade mercadológica e competitiva, não tendo, assim, uma origem 
“acadêmica”, mas muitos autores e obras passaram a abordar o tema 
e auxiliaram na sua disseminação, entendimento e desenvolvimento.

No livro de Ferreira (1997, p. 27), o autor comenta que Sakurai 
define o Target Costing como “[...] um processo estratégico de 
gerenciamento de custos para reduzir os custos totais, nos estágios 
de planejamento e de desenho do produto”.

Nesse sentido, visando melhorar o entendimento, Sakurai afirma 
que o Custeio-Alvo é um processo estratégico de gerenciamento de 
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custos utilizado para reduzir os custos totais nos estágios de planeja-
mento e de desenho do produto, necessitando dos esforços de várias 
áreas da empresa, tais como: marketing, produção e contabilidade.

De forma mais descritiva, podemos dizer que, utilizando o Sistema 
de Custo Meta, a empresa terá de projetar seu produto de maneira que 
satisfaça as necessidades dos clientes e possa ser fabricado dentro de 
seu custo-alvo, ou seja, dentro de um custo máximo.

Esse custo máximo deve considerar que o preço é estabelecido 
a partir de quanto o consumidor está disposto a pagar e deve atender 
a todos os critérios de custos e margem de lucro. Nesse sistema de 
custeio, o preço de mercado é que determina quanto o produto deve 
custar, ao contrário dos sistemas de custeio tradicionais em que o 
custo determina o preço. 

2.6.2 Objetivos e características determinados no target costing

Dentro dos conceitos estabelecidos pelo Target Costing, são de-
terminadas algumas motivações ou metas empresariais básicas para 
sua implementação:

• Reduzir os custos de novos produtos de maneira que o nível 
de lucro requerido possa ser garantido, ao mesmo tempo que 
os novos produtos satisfaçam os níveis de qualidade, tempo de 
entrega e preço exigidos pelo mercado.

• Motivar todos os funcionários a alcançar o lucro-alvo durante 
o desenvolvimento de novos produtos, tornando o custo-alvo 
uma atividade de administração do lucro por toda a empresa.

Segundo o Target Costing, essas condições devem ser buscadas 
por meio do gerenciamento dos custos, visando a sustentação das 
características do produto com a otimização de seu custo e a ma-
nutenção do resultado da empresa.

Para que essas metas sejam alcançadas é necessário o estabe-
lecimento de alguns objetivos e características que fazem parte da 
ferramenta. Informamos que são cinco os principais objetivos que 
constituem o sistema:

a) Promoção da mudança na visão de formação do preço de 
venda; b) empenho na busca pela harmonia entre todos os setores 
da empresa; c) análise dos custos como um todo; d) otimização do 
custo do produto, de forma que este não perca qualidade; e ) alcance 
do lucro meta esperado, tornando a obtenção do custo-meta uma 
atividade de administração do lucro por toda a empresa.
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2.6.3 Os fundamentos e princípios do custo meta

2.7 Os procedimentos necessários para a implantação do target costing

É necessário informar que o Target Costing possui na sua com-
posição outros objetivos, que contribuem para seu desenvolvimento; 
citamos apenas aqueles considerados de maior relevância.

Queremos dizer que além dos aspectos da Engenharia de 
Valor, o Custo Meta ou Target Costing possui alguns fundamentos 
básicos, como:

a) A sobrevivência da empresa é garantida pelo lucro.

b) A definição do custo ocorre antes do início do processo pro-
dutivo, de forma que todas as decisões devem ser tomadas 
durante a fase de projeto do produto.

c) A competição é o fator determinante na definição do custo.

Nesse contexto, o Target Costing possui ainda alguns princípios 
básicos para sua aplicação:

a) Os custos são guiados pelo preço, ou seja, o sistema esta-
belece que não sejam os custos que determinarão o preço 
de venda.

b) A empresa deve ter enfoque no consumidor, ou seja, a voz do 
consumidor move todo o processo. 

c) Enfoque no projeto: os custos de um produto são determina-
dos no projeto e, depois do início do processo produtivo eles 
não podem mais ser evitados.

d) Envolvimento da empresa como um todo: toda a empresa é 
responsável pelo alcance do lucro alvo, mediante obtenção 
do custo alvo. 

e) Orientação para o custo do ciclo de vida: não se pode limitar 
a análise dos custos apenas ao seu estágio de produção. 

f) Envolvimento da cadeia de valor: por se tratar de um processo 
de gerenciamento estratégico, o sistema deve se preocupar 
em estabelecer parcerias com os diversos elementos da cadeia 
de valor, para alcançar a vantagem competitiva e, consequen-
temente, o lucro esperado.

Vamos ver que, além dos fundamentos e princípios básicos do Tar-
get Costing, a empresa deve considerar como condição básica para o 
sistema funcionar a necessidade de mudar a sua cultura organizacional.
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Segundo Crepaldi (2008, p. 262-263), “Os potenciais exigem uma 
mudança de foco, distanciando-nos do custo do produto e concen-
trando-nos na capacidade total da organização e em sua lucratividade”. 

Além dessa condição de suma importância para a implantação do 
Target Costing, a empresa deverá ainda passar por um processo de 
quatro etapas principais: 

1a Etapa: será quando a empresa irá definir o produto que vai fab-
ricar e comercializar. 

2a Etapa: deve ser identificada a margem de lucro e o preço meta, 
para que possa permitir a recuperação dos custos de investimentos e 
desenvolvimento do projeto. 

3a Etapa: a empresa deverá envolver o preço meta por unidade e o 
lucro operacional meta por unidade, ou seja, irá realizar a dinâmica de 
custo associada a decisões sobre a capacidade gerada. Determinando, 
no entanto, o custo máximo de produção a ser atingido. 

4a Etapa: deverá utilizar a engenharia de valor para alcançar o custo 
meta, ou seja, agir em relação à oportunidade de produção, unindo 
equipes de desempenho, engenharia e produção para então produzir 
com o custeio reduzido.

2.8 Utilizando a XChaves para fazer breve exemplo

Vamos novamente utilizar XChaves. Digamos que ela apresen-
tasse os seguintes dados e resultados em um período apurado:

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 2.11 | Dados do período

Quadro 2.12 | Determinando o custo unitário do produto (ct)

Qp_Quantidade produzida no período 5.000                  
Qv_Quantidade vendida no período 4.000                  
Pv_Preço de Venda R$ 230,00 por unidade

Matéria prima R$ 60,00 por unidade
Mão de obra direta R$ 45,00 por unidade
Custos Indiretos variáveis R$ 20,00 por unidade
Custos Fixos R$ 250.000,00
Despesas de vendas variáveis R$ 100.000,00
Despesas de venda fixas R$ 90.000,00
Despesas de administrativas fixas R$ 85.000,00

Empresa XChaves 
Produto: Chave TODAPORTA 

a) Dados do período

R$ 60,00
(+) R$ 45,00
(+) R$ 20,00

ct (=) R$ 125,00 por unidade

b) Determinando o custo unitário do produto (ct) :



U2 - Sistemas de acumulação de custos e métodos de custeio 83

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 2.13 | Determinando o Custo total da Produção Acabada (CTPA)

Quadro 2.14 | Demonstrando os Resultados do Período

5.000                  Qp_Quantidade produzida no período
(x) R$ 125,00 por unidade

CTPA  (=)  R$ 625.000,00

c) Determinando o Custo total da Produção Acabada (CTPA) :

a) Receita total (Pv x Qv) R$ 230,00 (x) 4.000     R$ 920.000,00

b) (-) CPV_Custo do Produto vendido (Ct x Qv) R$ 125,00 (x) 4.000     R$ 500.000,00

c) Lucro Bruto (a - b) R$ 420.000,00

d) Despesas Operacionais

d1) Despesas de vendas variáveis R$ 100.000,00

e) (-) Margem de Contribuição R$ 320.000,00

d2) (-) Despesas de venda fixas R$ 90.000,00
d3) (-) Despesas de administrativas fixas R$ 85.000,00

f) (-) Custos Fixos R$ 250.000,00

e) (=) Lucro Operacional -R$ 105.000,00

d) Demonstrando os Resultados do Período

Suponhamos que, até determinado momento, a empresa dis-
putava somente com outras duas o mercado em que atua, mas 
essa situação foi alterada bruscamente com a entrada de novos 
concorrentes, e o mercado em que a empresa XChaves atuava tor-
nou-se mais competitivo, fazendo com que a empresa tomasse 
algumas decisões. O preço de seu principal produto era, no passado, 
R$ 260,00, e a XChaves, devido à concorrência, baixou para R$ 230,00, 
o que era impraticável, pois comprometeu sua saúde financeira e estava 
inviabilizando o sua existência. A empresa pesquisou alternativas para 
sair da difícil situação e encontrou no Target Costing sua saída para 
competitividade.

Para efeito de simples análise, simulamos, nos quadros a seguir, 
por meio do sistema de custeio variável, que a empresa ainda usa em 
conjunto com o Target Costing a modificação ocorrida nos custos da 
empresa após implementar o custo meta. Nos quadros, temos a nova 
situação da XChaves:
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Qp_Quantidade produzida no período 5.500                  
Qv_Quantidade vendida no período 5.200                  
Pv_Preço de Venda R$ 200,00 por unidade

Matéria prima R$ 45,00 por unidade
Mão de obra direta R$ 45,00 por unidade
Custos Indiretos variáveis R$ 15,00 por unidade
Custos Fixos R$ 200.000,00
Despesas de vendas variáveis R$ 80.000,00
Despesas de venda fixas R$ 80.000,00
Despesas de administrativas fixas R$ 75.000,00

Empresa XChaves 
Produto: Chave TODAPORTA 

a) Dados do período

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 2.15 | Dados do período

Quadro 2.16 | Determinando o custo unitário do produto (ct)

Quadro 2.17 | Determinando o Custo total da Produção Acabada (CTPA)

Quadro 2.18 | Demonstrando os Resultados do Período

R$ 45,00
(+) R$ 45,00
(+) R$ 15,00

ct (=) R$ 105,00 por unidade

b) Determinando o custo unitário do produto (ct) :

5.500                  Qp_Quantidade produzida no período
(x) R$ 105,00 por unidade

CTPA  (=)  R$ 577.500,00

c) Determinando o Custo total da Produção Acabada (CTPA) :

a) Receita total (Pv x Qv) R$ 200,00 (x) 5.200     R$ 1.040.000,00

b) (-) CPV_Custo do Produto vendido (Ct x Qv) R$ 105,00 (x) 5.200     R$ 546.000,00

c) Lucro Bruto (a - b) R$ 494.000,00

d) Despesas Operacionais

d1) Despesas de vendas variáveis R$ 80.000,00

e) (-) Margem de Contribuição R$ 414.000,00

d2) (-) Despesas de venda fixas R$ 80.000,00
d3) (-) Despesas de administrativas fixas R$ 75.000,00

f) (-) Custos Fixos R$ 200.000,00

e) (=) Lucro Operacional R$ 59.000,00

d) Demonstrando os Resultados do Período

Relatamos que, após a utilização dos conceitos e implementação 
do Target Costing, a XChaves conseguiu reduzir todos os custos 
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de suas etapas de produção e comercialização, inclusive custos 
estruturais. Embora tenha reduzido o preço do seu produto de R$ 
230,00 para R$ 200,00, visando adaptação ao mercado, conseguiu 
aumentar seus lucros e a quantidade de vendas. Assim, com base no 
exemplo, podemos verificar que o Sistema do Custeio Meta pode ser 
uma boa ferramenta para ser usada em mercados competitivos, e 
que, dentro de suas propostas, está a de pensar de maneira diferente 
para os custos da empresa. 

Para Martins (2010, p. 167): 

O uso do antigo RKW ou do moderno ABC ajudam no 
processo de fixação do preço de venda quando de 
monopólio ou de oligopólio. Num mercado competitivo 
eles falham, assim como o Custeio por Absorção. Num 
mercado concorrencial é muito comum o contrário: a 
partir do preço de mercado chega-se ao target costing.

Questão para reflexão

Qual é a grande dificuldade de implementação do Target Consting 
nas Empresas brasileiras? O Target costing é um sistema de custos 
ou preço?

Para saber mais

Sabia que a Engenharia de Valor contribuiu muito para a abordagem 
do Target Costing? Veja em: <http://reducaocustos.blogspot.com.
br/2011/08/reducao-de-custos-eav-engenharia-e.html>. Acesso 
em: 25 mar. 2014.

Atividades de aprendizagem

1. Uma indústria de confecções relacionou os seguintes custos durante um 
mês de produção:

Produtos

Itens Produto A Produto B Produto C Total

Matéria-prima 150.000 270.000 280.000 700.000

M.O.Direta 44.000 94.000 42.000 180.000

M.O. Indireta 36.000

Depreciação 7.000
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Manutenção 14.000

Total 937.000

Sabe-se que os custos com (MO) Mão de Obra Indireta utilizam como 
base de rateio a própria Mão de Obra Direta. Os custos com Depreciação 
e Manutenção utilizam como base de rateio o consumo de Matéria-prima. 
Qual é o total de custos do Produto B utilizando o custeio por absorção?
a) R$ 468.500
b) R$ 414.600

2. Em um período específico, uma empresa apurou uma receita total de R$ 
10.000,00. Com um total de custos variáveis de R$ 2.000,00 e despesas 
variáveis de R$ 1.500,00. Qual a margem de contribuição total da empresa?
a) R$ 8.000
b) R$ 6.500
c) R$ 8.500

c) R$ 207.300
d) R$ 390.900

e) R$ 338.800

d) R$ 10.000
e) R$ 3.500

Fique ligado

Chegamos ao final de nossa unidade. Agora, sabemos que existem 
dois sistemas de acumulação de custos, por Ordem de Produção e 
por Ordem de Processo. Sabemos da existência de vários sistemas 
para apuração de custos, todos com conceitos e propostas, às vezes, 
semelhantes e outras, muito diferentes. Sabemos também que o 
mundo passa por grandes modificações, e, com o advento de nova 
tecnologia, Internet e globalização, pessoas, países e empresas nunca 
tiveram tanta facilidade de se relacionarem e atuarem em qualquer 
parte e mercado. Dessa forma, o que vemos é uma crescente com-
petição, que vai de qualidade a preços. Sobreviver a esse ambiente 
levará as empresas, a cada dia, a entender melhor seus custos, alterar 
os meios de produção e exigir novos modelos que possibilitem a 
tomada de decisão e sua sobrevivência.

Para concluir o estudo da unidade

Para aprofundar seus conhecimentos, leia nosso material, procure 
refazer os exemplos e realizar a leitura dos materiais indicados em nossas 
referências bibliográficas. O site <http://www.cenofisco.com.br> 
possui materiais muito interessantes, inclusive um exemplo do custo 
ABC. A fixação dos conhecimentos nesta área passa pela leitura 
e prática de suas aplicações, assim, os exercícios são de grande 
relevância para fixação e desenvolvimento. O livro de Martins (2010), 
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Contabilidade de custos, possui vários exemplos, aproveite! A troca 
de experiências entre acadêmicos também é uma forma muito rica 
para adquirir conhecimento: faça network com seus colegas de 
faculdade e em sites especializados.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Entre as possibilidades de adoção de um sistema de custeio que 
uma empresa pode escolher, existe um sistema de custeio utilizado 
para fins gerenciais, embora somente os gastos variáveis de produção 
e de comercialização do produto ou serviço devam ser considerados no 
custeamento da produção. Estamos falando sistema de custeio:
a) Variável
b) Meta

2. Como forma de apropriação de custos, o Sistema de Custeio Baseado 
em Atividades (ABC) tem se destacado por suas características específicas. 
Acerca dessas especificidades, não é correto dizer que:
a) O Sistema ABC, entre outras características é uma metodologia de custeio 
que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio 
arbitrário dos custos indiretos.
b) De acordo com o ABC, a empresa realiza atividades, que são agrupadas 
em funções, depois em processos, que dão origem aos produtos.
c) O ABC apresenta uma metodologia de custeio desenvolvida com o 
objetivo de atribuir, aos produtos ou serviços, todos os custos e despesas 
incorridas no período específico.
d) O ABC possibilita a análise de custos sobre dois pontos de vista: a visão 
econômica do custeio e a visão de aperfeiçoamento de processos.
e) Por meio do Sistema ABC, primeiro levanta-se as atividades das áreas de 
administração e vendas, depois, definem-se os direcionadores de custos das 
atividades que levam o custo das atividades para os produtos.

3. Entre os Sistemas de Custeio estudados, encontramos um sistema cuja 
proposta é a realização de um planejamento de lucros e gerenciamento de 
custos, direcionado pelo preço, em que sua principal vantagem é que o esse 
planejamento será conduzido pela visão de mercado em que a redução de 
custos é baseada em esforços de projeto do processo e produto, com ênfase 
orientada por informação do cliente. Estamos nos referindo ao Sistema de 
Custeio:
a) Por Absorção
b) RKW
c) Variável

c) Absorção
d) Indireto

e) RKW

d) ABC
e) Meta
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4. Analisando as informações a seguir, podemos afirmar que se trata de qual 
Sistema de Custeio?
“Este Sistema de Custeio é aceito na apuração de impostos e considera 
tanto custos diretos quanto indiretos na distribuição aos produtos, sendo 
que esses terão o custo total de fabricação (custos fabris). Ressalta-se que, 
enquanto permanecerem em estoques, todos os custos estarão no ativo da 
empresa e, quando forem vendidos, todos os custos serão considerados no 
resultado da empresa”.
a) Meta
b) RKW

5. A empresa ProdMeu possui os produtos listados na tabela a seguir: esta 
gostaria de saber qual o lucro por produto. Utilize-se do sistema de Custeio 
Variável e calcule a Margem de contribuição por produto e a margem geral 
da empresa no período:

Assinale abaixo a opção que possua a resposta correta:
a) Margem: A = 80.000,00; B = 150.000,00; C = 500.000,00 e Total 
765.000,00.
b) Margem: A = 80.000,00; B = 150.000,00; C = 500.000,00 e Total 
730.000,00.
c) Margem: A = 10.000,00; B =  30.000,00; C =  80.000,00 e Total 
750.000,00.
D) Margem: A = 80.000,00; B = 150.000,00; C = 500.000,00 e Total 
750.000,00.
e) Margem: A = 10.000,00; B =  30.000,00; C =  80.000,00 e Total 
120.000,00.

c) Absorção
d) Variável

e) ABC

PRODUTOS PROD. A PROD. B PROD. C TOTAIS

RECEITAS 90.000 180.000 580.000 850.000

CUSTOS PROD. A PROD. B PROD. C TOTAIS

MAT.-PRIMA 50.000 100.000 150.000 300.000

M-O DIRETA 30.000 50.000 350.000 430.000

M-O INDIRETA       20.000

DEPRECIAÇÃO       5.000

MANUTENÇÃO DI       10.000

TOTAIS       765.000
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Unidade 3

Target costing, ABC 
(Activity Based Costing) e 
direcionadores de custos 
(cost drivers)

Nesta unidade, estaremos focados em conhecer e 
entender objetivamente dois métodos de custeio considerados 
estratégicos: Target Costing e método ABC — Activity Based 
Costing. Para tanto, estudaremos como surgiram, qual é a 
sua definição, seus objetivos e sua aplicabilidade. Ao final 
desta etapa de estudos você será capaz de: conceituar Target 
Costing e reconhecer suas principais características, verificar 
as diferenças de enfoques do Target Costing, os métodos 
considerados tradicionais, identificar a aplicabilidade do Target 
Costing no atual cenário de alta competitividade, conceituar 
o método ABC — Activity Based Costing e reconhecer suas 
principais características e objetivos, e conhecer o conceito de 
direcionadores de custos e sua importância para o método ABC.

Objetivos de aprendizagem

Tem como foco o tema do Target Costing, sua origem, seus conceitos e 

procedimentos de determinação.

Seção 1 | Origem, conceitos e procedimentos para a determinação do 
target costing

Nesta seção será abordado o sistema Activity-Based Costing (ABC).

Seção 2 | Método de custeio baseado em atividades: ABC — Activity 
Based Costing

Nesta seção, estaremos focados em conhecer e entender como 

funcionam esses elementos tão importantes dentro do sistema ABC.

Seção 3 | Direcionadores de custos (cost drivers)

Jurandir Domingues Júnior



Introdução à unidade
O alto grau de competitividade registrado em mercados de todo o 

globo é hoje fonte de preocupação para empresas de todos os portes, 
independentemente de sua localização, grau de profissionalização, 
amplitude de suas atividades (mercado nacional e/ou internacional), 
constituição jurídica (Ltda. ou S/A). Em termos econômicos, o papel 
das empresas, como produtoras de bens e serviços, é comercializar 
seus produtos a um preço que atenda suas expectativas de lucro e/
ou retorno e ainda atenda os desejos e/ou necessidades dos clien-
tes a um preço compatível com sua capacidade de pagamento ou 
restrição orçamentária.

Um ponto-chave para todas essas organizações, nos tempos de 
hoje, é: os preços são determinados basicamente pelas interações 
de mercado. Quando o consumidor age de forma racional, passa a 
estabelecer parâmetros de preço, de qualidade, de concepção tec-
nológica, versatilidade, prazo de entrega, atendimento de pós-venda, 
entre outros. Apesar da existência de grandes oligopólios e de muitos 
monopólios, o que leva alguns dos estudiosos — principalmente os 
ligados à contabilidade e administração — a discordar de que o preço 
é determinado pelo mercado, boa parte dos mercados é formada por 
um grande número de competidores que tem a capacidade de ofertar 
produtos similares a preços mais competitivos.

Esta competitividade tem origem nas significativas transformações 
socioeconômicas no pós-guerra, dentre as quais podemos destacar: 
o processo de globalização, acelerado desenvolvimento tecnológico 
— levando a significativo progresso tecnológico na área de manufatura 
conhecido como automação —, surgimento de modernas ferramentas 
de informação e comunicação (por exemplo, internet), ampliação e 
modernização das modalidades de transporte (hoje um tema con-
hecido como LOGÍSTICA) e criação de blocos econômicos. Para as 
organizações, dois dos aspectos mais contundentes que envolvem 
todo este processo de mudanças são a redução do ciclo de vida dos 
produtos e serviços e seu alto grau de diversificação.

Neste contexto de competitividade, o target costing e o Activ-
ity-Based Costing (ABC) surgiram como ferramentas estratégicas 
modernas para determinar e gerenciar o custo do produto, já que os 
métodos tradicionais de contabilidade de custos, também conhecidos 
como métodos de custeio, baseados somente em custos incorridos, 
passam a não atender as necessidades dos gestores em enfrentar 
mercados tão competitivos.



Seção 1
Origem, conceitos e procedimentos para a 
determinação do target costing
Introdução à seção

Seguindo o pensamento de Scarpin (2000), antes de entrar no tema 
propriamente dito como foco desta primeira seção, é bom fazermos 
algumas diferenciações entre os termos empregados aqui:

• Tradução de Target cost: custo-meta ou alvo. É um dos com-
ponentes e objetivo principal do Target costing.

• Tradução de Target costing: trata-se do sistema ou método de 
custeamento do custeio-meta ou alvo.

• Tradução de Genka Kikaku: planejamento de custos.

Como podemos perceber, o termo em japonês — terra natal 
desta ferramenta estratégica, como veremos mais à frente — acabou 
ocidentalizado (do japonês para o inglês, francês, espanhol e alemão, e 
depois ainda para o português), gerando é claro algumas controvérsias.

No âmbito desta unidade, vamos manter os significados acima 
para evitar distorções.

Com essas considerações podemos seguir adiante.

Para enfrentar mercados cada vez mais competitivos, as organi-
zações modernas precisam se cercar de ferramentas de gestão que 
forneçam alto grau de confiabilidade na tomada de decisão.

Dentre os inúmeros processos que envolvem a produção de bens 
e serviços, principalmente em larga escala, está a questão do gerenci-
amento de custos. Claramente, o objetivo é chegar a um patamar que 
permita a obtenção de resultados, por parte da organização, atendendo 
ao cliente no quesito de preço de venda. 

Aqui, portanto, a questão do preço é central para o sucesso da 
organização.

Neste contexto, o surgimento do target costing veio diretamente 
ao encontro das necessidades das organizações, no que tange a com-
petição nos mercados, atingindo seus objetivos de resultado. Nosso 
primeiro passo é identificar a origem dessa ferramenta.
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1.1 Origem

O contexto histórico que levou à criação desta ferramenta é bas-
tante interessante de se abordar, pois compreende um período de 
grandes mudanças na estrutura produtiva, principalmente nas indústrias 
de transformação.

Os diversos autores que abordam este tema apontam que, mesmo 
tendo sua gênese na década de 1960, a utilização do target costing 
como ferramenta estratégica para gerenciamento de custos começou 
a ser empregada com mais intensidade nos anos 1980, principalmente 
na Alemanha (SCARPIN, 2000).

O target costing é um invento da escola japonesa de gestão de 
empresas. Apesar de aparentemente nova, esta ferramenta tem sua 
origem na década de 1960, na oportunidade, criada pelos japoneses. 
Tal história é descrita na sequência do trabalho por SCARPIN (2000, p. 
49) conforme estudo da literatura existente. O target costing, ou Genka 
Kikaku em japonês, tem como “registro de nascimento” o ano de 1965, 
ano em que a Toyota originalmente criou a ferramenta que mais tarde 
revolucionaria a indústria japonesa. 

Sendo assim, cabe ressaltar que o target costing não tem base 
científica, ou seja, não foi criado nos meios acadêmicos, sendo, por 
consequência, desenvolvido nos meios empresariais por empresas 
como: NEC, Sony, Nissan, Sharp e principalmente a Toyota, a criadora 
original do target costing.

A criação do target costing foi motivada em resposta à grande 
proliferação de produtos industriais e de consumo das empresas 
ocidentais. Proliferação esta que estava superlotando os mercados 
asiáticos. Paralelamente a esta realidade, as empresas japonesas es-
tavam enfrentando uma verdadeira escassez de recursos e de pessoal 
capacitado necessário para o desenvolvimento de novos conceitos 
e técnicas que constituíam requisitos essenciais para o aumento da 
competitividade em termos de qualidade, custo e produtividade.

Os japoneses acreditavam que a análise multifuncional utilizada 
pelos ocidentais para a manufatura fosse a solução, pois confiavam 
que era muito mais vantajosa a combinação entre profissionais de 
planejamento, marketing, engenharia, finanças, compras e produção 
em equipes integradas. Tais equipes teriam competência para ex-
aminar novos métodos e técnicas de projeto e desenvolvimento de 
novos produtos, e fariam a integração entre a alta administração e a 
linha de produção.
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1.2 Conceito

Para tanto, estava criada a ferramenta que revolucionaria a in-
dústria japonesa: o target costing. Um sistema dinâmico de gestão 
de custos e planejamento de lucros, baseado na ideia americana 
de Engenharia de Valor (ou Análise de Valor), desenvolvida durante 
a Segunda Guerra Mundial, e que consistia na pesquisa de novos 
materiais, com custos mais baixos e grande disponibilidade, que pu-
dessem substituir outros mais raros e de custo mais elevado durante 
os anos de guerra.

Apesar de ter sua criação no ano de 1965, somente na década de 
1980 é que o Target Costing ganhou notoriedade, chegando a Europa 
(Alemanha) e quase que simultaneamente aos Estados Unidos, com os 
principais autores japoneses do tema escrevendo suas obras em inglês. 

Três são as razões apontadas para esta defasagem entre a 
criação do Target Costing e a sua expansão para o ocidente: (1) 
A atenção dispensada ao sistema de manufatura japonês just-in-
time, que dominou a indústria nas décadas de 1970 e 1980, deix-
ando para trás o target costing; (2) muitas companhias japonesas 
nas décadas de 1970 e 1980, e ainda nos dias atuais, estão aperfei- 
çoando seus sistemas de target costing, o que fez com que ele não 
fosse muito divulgado; e (3) o target costing é baseado pesadamente 
em atividades de desenvolvimento de novos produtos, o que normal-
mente é tratado com grande sigilo pelas empresas japonesas. 

Ainda versando sobre a propagação do target costing, cabe 
ressaltar que, na atualidade, existem vários nomes da literatura 
relacionados ao tema, principalmente nos Estados Unidos, Japão, 
Alemanha, entre outros.

Uma revisão sucinta da literatura que nos apoia para esta seção: 
Howell (1993), Sakurai (1997), Monden (1999), Souza, Batocchio e 
Rocha (1999), Scarpin (2000), nos permite identificar de maneira clara 
os principais conceitos a respeito dessa ferramenta. O Quadro 3.1 foi 
elaborado com os elementos expostos no pensamento dos autores 
citados acima e reúne algumas dessas diversas abordagens do conceito 
de target costing.
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Conceito Autor Ano

Target costing é construído com um conjunto de instrumentos de 
planejamento, gerência e controle de custos, que são centrados pri-
meiramente nos estágios iniciais de projetos de produto e processo 
de modo a influenciar a estrutura de custos resultantes de orien-
tações dirigidas pelo mercado. O processo de target costing requer 
uma coordenação de orientação de custos e todas as funções rela-
cionadas ao produto.

Howell (p. 3) 1993

Um processo estratégico de gerenciamento de custos para redu-
zir os custos totais, nos estágios de planejamento e de desenho 
do produto.

Sakurai
(p. 52)

1997

Um sistema de planejamento de lucro e gerenciamento de custo 
que é guiado pelo preço, focalizado no cliente, centrado no pro-
jeto e que envolve diversas áreas da empresa. Target costing inicia 
o gerenciamento de custos no estágio inicial do desenvolvimento 
do produto e é aplicado durante o ciclo de vida do produto por um 
envolvimento ativo de toda a cadeia de valor.

Ansari et al 
apud Scarpin 
(2000, p. 55)

1997

O target costing é o ponto de encontro entre o mercado e as com-
petências internas da empresa — entre valor e custo — e que inclui 
tanto ferramentas técnicas de apuração como métodos de gestão 
de custos.

Galindo 
(p. 6) apud 
Scarpin 
(2000, p. 54)

1998

Target costing consiste de uma metodologia integrada de apuração 
de custo com característica estratégica de redução de custo do pro-
duto desde a sua fase de concepção até a sua pós-venda. É um 
processo para assegurar que produtos e serviços sejam projetados 
de tal forma que uma empresa possa vendê-los a um preço mais 
acessível e ainda resultar em um lucro mais justo.

Souza, 
Batocchio e 
Rocha (p. 2)

1999

O custo-alvo incorpora a administração do lucro em toda empresa 
durante a etapa de desenvolvimento do produto. Especificamente, 
esses esforços em toda empresa incluem (1) planejar produtos que 
tenham a qualidade de agradar ao consumidor, (2) determinar os 
custos-alvo (inclusive custo de financiamento-alvo) para que o novo 
produto gere o lucro-alvo necessário a médio ou longo prazos, da-
das as condições de mercado correntes, e (3) promover maneiras 
de fazer com que o projeto do produto atinja os custos-alvo, ao 
mesmo tempo em que satisfaça as necessidades do consumidor 
por qualidade e pronta-entrega.

Monden 
(p. 27)

1999

De uma maneira bem simples, podemos dizer que o target costing 
é um modelo de gerenciamento de lucros e custos, desenvolvido 
principalmente para novos produtos (ou produtos que terão seu 
projeto alterado) visando trazê-los para uma situação de mercado, 
ou seja, o produto passa a ter um preço de mercado competitivo, 
proporcionando um retorno do investimento durante todo o seu 
ciclo de vida a um custo aceitável (custo-alvo), determinado pelo 
seu preço de venda.

Scarpin
(p. 55) 2000

A visão integrada de todos os que participam, desde a origem dos 
recursos básicos até o consumidor final.

Martins (p. 
225)

2003

Dos conceitos de Target costing apresentados acima, podemos 
identificar, com muita clareza, os seguintes pontos em comum:

Fonte: Do autor (2014).

Quadro 3.1 | Conceitos de target costing
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• É um sistema de custeio fortemente atrelado à estratégia 
empresarial.

• Tem foco no planejamento.

• Tem foco na competitividade.

• Seu emprego se dá para novos produtos ou produtos que sof-
rerão alterações de projeto.

• Visa fornecer as organizações parâmetros ideais de resultado/
lucro. 

• Pressupõe uma visão sistêmica.

1.3 Comparação entre o target costing e o método tradicional

Uma forma de ampliarmos nossos conhecimentos sobre a ampli-
tude e a aplicabilidade desta ferramenta é compará-la com o método 
tradicional de determinação de custos.

Leia-se aqui, como uma visão tradicional ou consagrada de apu-
ração de custos os seguintes métodos: Custeio pleno ou integral, 
Custeio por Absorção, Custeio Direto ou Variável. Outro ponto que 
vale ressaltar é que a aplicação de métodos tradicionais não denota 
erro por parte da organização ou de seus gestores, ou seja, em muitos 
casos, o emprego de ferramentas consagradas de custeio é o ideal 
para a organização. Vamos analisar o quadro proposto por Scarpin 
(2000) como forma de interpretar o enfoque dito tradicional versus 
uma ferramenta considerada mais adequada para os novos desafios 
do ambiente das organizações.

Target costing Abordagem tradicional de custos

O preço determina o custo O custo determina o preço

Começa com um preço de mercado (ou preço-al-
vo de venda) e uma margem de lucro planejada 
para depois estabelecer um custo permissível (ou 
custo-alvo)

Estima um custo de produção, 
depois acrescenta uma margem 
de lucro desejada para então se 
obter um preço de venda

Planejamento de custos é guiado pelo mercado 
competitivo

As considerações do mercado 
não são consideradas no planeja-
mento de custos

Reduções de custos são feitas antes que os custos 
cheguem ao seu limite aceitável

Reduções de custos são feitas 
depois que os custos são incorri-
dos além do limite aceitável

O projeto (de produtos e processos) é a chave para 
redução de custos

Perdas e ineficiências são o foco 
da redução de custos

A redução de custos é guiada pelos desejos e ansei-
os do consumidor

A redução de custos não é dirigi-
da aos clientes

Custos são gerenciados por equipes multifuncionais 
(toda a empresa)

Os custos são monitorados ape-
nas pelos contadores

Quadro 3.2 Comparação entre os sistemas de target costing e abordagem tradicional 
de custos
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Fornecedores são envolvidos no conceito e no 
projeto do produto

Os fornecedores são envolvidos 
apenas na fase de produção 
(depois do projeto pronto)

Minimiza o custo de propriedade para o consumidor
Minimiza apenas o preço pago 
pelo consumidor

Envolve toda a cadeia de valor no planejamento de 
custos

Pouco ou nenhum envolvimento 
da cadeia de valor no planeja-
mento de custos

Fonte: Scarpin (2000, p. 75).

As informações expostas acima nos ajudam a melhor visualizar os 
aspectos que diferenciam o target costing dos métodos que consid-
eramos tradicionais:

• Princípio fundamental: no target costing, a gestão de custos é 
norteada pelo preço, isto é, o preço de venda define que nível 
de custos a organização deve incorrer.

• Claramente a ferramenta está focada no mercado (cliente): 
colabora para a determinação de uma equidade entre os dese-
jos do consumidor — preço, qualidade, etc. — e o objetivo da 
empresa de maximização de seu lucro pelo gerenciamento 
de custos. 

• Horizonte de tempo: o enfoque do target costing é claramente 
para o longo prazo, já que considera as interações entre os 
diversos elementos — clientes, fornecedores, etc. — de um 
mercado dinâmico.

• Proatividade: adotar o target costing significa planejar os custos 
antes do lançamento de um novo produto no mercado e na 
remodelação de um produto já lançado. Em outras palavras, agir 
proativamente, de forma planejada, observando as condições 
de mercado.

• Visão sistêmica: a visão do todo não no que tange aos processos 
internos da organização, mas também considerando a cadeia de 
valor, fornecedores, distribuidores, prestadores de serviços etc.

Para saber mais

Conheça um caso prático que envolve o emprego do target costing 
para a formação do preço de venda: <http://www.revistaiic.org/
articulos/num5/articulo10_esp.pdf>.
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1.4 Objetivos do target costing

1.5 Procedimentos para a determinação do target costing

Basicamente, os autores que embasaram nossos estudos até aqui 
são os mesmos que elencam os objetivos da ferramenta.

Na visão de Monden (1999, p. 27-28), esta ferramenta possui dois 
objetivos intrínsecos:

Aqui, novamente surgem à tona aspectos que já observamos 
quando verificamos o conceito da ferramenta: novos produtos, visão 
sistêmica (“por toda empresa”) e lucro.

O pensamento de Sakurai (1997, p. 55) sobre os objetivos dessa 
ferramenta segue basicamente a mesma linha do autor anterior, 
porém acrescenta a questão de planejamento, além de reforçar uma 
visão sistêmica:

1. Reduzir os custos de novos produtos de maneira que o 
nível de lucro requerido possa ser garantido, ao mesmo 
tempo em que os novos produtos satisfazem (sic) os 
níveis de qualidade, tempo de entrega e preço exigidos 
pelo mercado. 2. Motivar os funcionários a alcançar o 
lucro-alvo durante o desenvolvimento de novos produtos 
tornando o custo-alvo uma atividade de administração 
do lucro por toda empresa.

1. Reduzir o custo, reduzindo os custos totais (incluindo 
custos de produção, de marketing e de usuário), 
mantendo, ao mesmo tempo, alta qualidade. 2. 
Planejar estrategicamente os lucros, formulando planos 
estratégicos de lucros e integrando informação de 
marketing com fatores de engenharia e de produção.

Na visão de Sakurai (1997, p. 58), pode-se identificar três passos 
para o procedimento de target costing:

Passo 1: Planejar novos produtos concentrando-se na satisfação 
do cliente. Passo 2: Determinar o custo-meta em conformidade com a 
política estratégica da empresa, e viabilizá-lo em custos factíveis. Passo 
3: Atingir o custo-meta usando engenharia de valor ou outras técnicas 
de redução de custos.

Vamos abordar cada um desses passos.
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1.5.1 Planejar novos produtos concentrando-se na satisfação do cliente

O processo de lançamento de novos produtos está intimamente 
conectado a estudos (pesquisas) de mercado que apontam as neces-
sidades e aspirações dos clientes. 

Segundo Hansen (2002, p. 27), o planejamento de um novo pro-
duto e a definição do seu custo-alvo é um processo composto de sete 
fases; cada uma destas fases é explicada a seguir:

• Pesquisa de mercado: Fornece informações sobre necessidades 
e anseios dos consumidores; define o mercado e o nicho de 
produtos que a empresa pretende explorar.

• Análise da competitividade do mercado: Fornece informações 
a respeito dos produtos concorrentes, como os consumidores 
avaliam esses produtos e como os concorrentes reagirão ao 
lançamento de novos produtos.

• Definição do produto e do nicho de consumidores: Baseado 
na pesquisa de mercado e conhecendo a competitividade do 
setor, determina-se qual produto será produzido e para qual 
nicho de consumidores será direcionado.

• Captação dos desejos e necessidade dos consumidores: Pres-
supõe colher informações dos consumidores que orientem o 
desenvolvimento de novos produtos.

• Definição das características do produto: Uma vez conhecidas 
as necessidades dos consumidores, são definidas as característi-
cas do produto bem como o seu nível de desempenho para 
atender essas necessidades.

• Preço de mercado: Representa o preço que os consumidores 
estariam dispostos a pagar.

• Margem desejada: É o retorno econômico esperado do pro-
duto. Pode ser a margem de contribuição, a margem bruta 
ou margem operacional, dependendo do método de custeio 
utilizado, e pode ser expressa tanto em valores absolutos como 
em percentual sobre as vendas.

• Custo máximo admissível: É a diferença entre o preço de 
mercado e a margem desejada. Deve ser comparado com o 
custo estimado e a diferença entre ambos, que é o custo alvo, 
representa o valor que deverá ser ajustado antes que o produto 
entre no processo de produção.
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1.5.2 Determinar o custo-meta de conformidade com a política estratégica da 
empresa, e viabilizá-lo em custos factíveis

1.5.3 Atingir o custo-meta usando engenharia de valor ou outras técnicas de 
redução de custos

Partindo da premissa que o método do target costing considera 
como base para a determinação do target cost, o preço de mercado, 
Scarpin (2000, p. 77) aponta que esse segundo passo pode ser sub-
dividido em:

A ferramenta apontada por Scarpin (2000) como a mais utilizada, 
ou seja, dominante nos sistemas target costing, é a Engenharia de Valor.

Sakurai (1997, p. 64) define a Engenharia de Valor como “um 
método para manter a pesquisa sistemática sobre cada função do 
produto ou do serviço a fim de se descobrir como atingir as funções 
necessárias com o menor custo total”.

Aplicar essa ferramenta significa, mais precisamente, buscar con-
stantemente melhorias nas mais diversas etapas que compõem o 
projeto do produto. Essas melhorias são concretamente exemplificadas 
como a utilização de novos materiais e/ou componentes que desem-
penham a mesma função, mantendo as características originais do pro-

1) Planejamento de vendas e objetivos de lucro da 
empresa como um todo;
2) Estruturação do mix de produtos;
3) A empresa define o produto ou linha de produtos que 
pretende comercializar e tenta, por meio da análise do 
mercado e da concorrência, definir qual o valor que esse 
mercado está disposto a pagar pelo produto em causa. 
O valor assim assumido passa a constituir o preço-alvo 
de venda.
4) Nesta fase são definidas as margens de comercialização 
que se pretende obter, tendo em atenção não só a margem 
de lucro da empresa, como a margem de lucro que o 
varejo normalmente pratica naquele tipo de produto. 
A margem de lucro que a empresa define como a ideal 
para si, tendo em consideração a recuperação dos custos 
de investimento do projeto, chama-se normalmente 
margem de lucro-alvo ou margem de lucro desejada;
5) Pela diferença entre aqueles dois valores — preço-alvo 
de venda e margem alvo de lucro — a empresa determina 
o custo máximo que o produto pode ter e que lhe permita 
manter a margem de lucro pretendida.
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jeto e gerando ainda redução de custos; ou ainda o desenvolvimento 
de um novo processo produtivo tornando-o mais ágil ou buscando 
novas tecnologias para aumentar a competitividade no mercado. 

Nesse sentido, Cogan (1999, p. 106) evidencia que a engenharia 
de valor pode ser entendida como “a técnica que focaliza determi-
nado nível de tarefas ou atividades a fim de determinar se cada uma 
delas agrega valor ao consumidor (eficácia), e isso ocorrendo, se a 
mesma pode ser realizada com menor custo (eficiência)”.

Para saber mais

Para saber mais: Dentre algumas empresas que utilizam o método de 
target costing nos mercados globais temos: Nissan, FORD, General 
Eletric, Toyota, NEC, Honda, Goodyear.

Questão para reflexão

Analisando o cotidiano dos mercados de consumo no Brasil, você 
consegue imaginar quando uma organização consegue impor ao 
mercado o preço de seus produtos e ou serviços?

Atividades de aprendizagem

1. Com base nas diferentes definições de target costing apontadas no decor-
rer desta seção, aponte alguns motivos que levam os diversos autores de 
classificá-la como estratégica. 

2. O target costing pode ser definido como um método integrado de gestão 
de custos que busca proporcionar às organizações uma redução de custo 
do produto, desde a sua fase de concepção até o pós-venda. Dentro do 
cenário de competição das organizações nos diversos mercados, aponte 
qual é o princípio fundamental que norteia essa ferramenta considera 
estratégica para as organizações.
( ) Custos indiretos
( ) Custos diretos
( ) Preço
( ) Margem de contribuição
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Seção 2
 Método de custeio baseado em atividades: ABC 
— Activity Based Costing
Introdução à seção

Como vimos anteriormente, a literatura que aborda o tema de 
determinação de custo dentro das atividades operacionais das organi-
zações usualmente classifica os métodos como tradicionais e estratégi-
cos (Howell, 1993; Sakurai, 1997; Monden, 1999; Souza, Batocchio e 
Rocha, 1999; Scarpin, 2000). 

O custeio ABC, também chamado de Contabilidade por Atividades, 
surgiu “em meados da década de [19]80 com o objetivo de suprir a 
necessidade de informações precisas sobre o custo da necessidade de 
recursos de produtos, serviços, clientes e canais específicos” (KAPLAN 
e COOPER, 1998, p.15).

Outro fato é que existe também uma dicotomia quando o tema 
abordado é particularmente o método ABC: alguns autores defendem 
a ideia de que esse método é apenas uma evolução dos métodos 
tradicionais, inclusive classificando-o como tal (MARTINS, 2003); 
outros o consideram um método estratégico (SOUZA, BATOCCHIO 
e ROCHA, 1999).

Martins (2003, p. 87) argumenta que o Custeio Baseado em 
Atividades “é uma metodologia de custeio que procura reduzir 
sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos 
custos indiretos”.

Por sua vez Souza, Batocchio e Rocha (1999, p. 8) apontam que:

Constitui-se de uma ferramenta que analisa os processos 
da empresa para o entendimento de todas atividades 
relacionadas com tais processos, e as tarefas incluídas 
dentro destas atividades. Ao realizar tal análise, a 
empresa está buscando a melhoria de sua eficiência e 
oportunidades para melhorias de processos, eliminação 
de desperdícios, custos, esperas e problemas relacionados 
à qualidade dos produtos.

Claramente, este último ponto de vista mostra uma ferramenta 
muito mais ampla, que considera a organização como um todo 
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interdependente, não sendo possível reduzir a visão dos processos a 
meramente apurar os custos, isto é, envolve todo o esforço voltado 
para a qualidade e a eficiência de processos.

Considerando esse ponto de vista, a premissa básica dessa fer-
ramenta pode ser assim entendida: identificar de forma clara todas 
as atividades envolvidas em um determinado processo de produção 
e atribuir custos a estas atividades, já que, no final, essas atividades é 
que proporcionaram produtos. Eller (2000, p. 82), sistematiza esse 
pensamento desta forma: “[...] o Custeio Baseado em Atividades parte 
da premissa de que as diversas atividades desenvolvidas geram custos 
e que os produtos consomem essas atividades”.

Na visão de Khoury e Ancelevicz (2000, p. 40), esta ferramenta 
tem “como principais objetivos: a) obter informação mais acurada dos 
custos dos produtos produzidos e/ou serviços prestados; b) identificar 
os custos relativos das atividades e as razões de essas atividades serem 
empreendidas”. Trata-se, portanto de um enfoque bastante diferenciado 
dos métodos tradicionais, e, a nosso ver, pode sim ser entendido como 
uma ferramenta estratégica para a tomada de decisão por parte dos 
gestores. 

Baseamos esta condição de ferramenta estratégica considerando 
o posicionamento dos seguintes autores:

 Garrison e Noreen (2001, p. 223) argumentam que: “[...] o custeio 
baseado em atividades (ABC — activity-based costing) é um método 
de custeio projetado para municiar os gerentes com informações de 
custo, para decisões estratégicas ou de outra natureza, que poten-
cialmente afetem a capacidade e, por conseguinte, os custos fixos”. 

E para Crepaldi (2010, p. 322), “[...] o sistema de custo denominado 
ABC propicia uma avaliação mais precisa dos custos das atividades 
e dos processos, favorecendo a sua redução por meio de aprimo-
ramentos contínuos e descontínuos, preenchendo, assim, o vazio 
representado pela distorção dos rateios volumétricos pregados pela 
tradicional contabilidade de custos”.

E finalmente, no entendimento de Ching (2001, p. 39), “[...] o ABC 
descreve a forma como uma empresa emprega tempo e recursos para 
atingir determinados objetivos”.

No caso do target costing, o advento do método ABC também 
está intimamente ligado ao avanço tecnológico, que, por sua vez, 
proporcionou que uma grande variedade de produtos e serviços fosse 
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colocada à disposição dos consumidores. A evolução dessa ferramenta 
também está associada aos seguintes fatores:

a) a prática da contabilidade gerencial está divorciada das 
necessidades financeiras; b) a insatisfação com os dados 
de custos, apurados pelos sistemas tradicionais que 
distorcem os custos dos produtos/serviços, atribuindo 
custos indiretos aos produtos, de acordo com bases de 
rateio arbitrárias (geralmente horas de mão de obra direta, 
horas-máquina ou custo de material). Os sistemas 
tradicionais foram desenhados para épocas anteriores, 
quando a mão de obra direta e os materiais eram os fatores 
de produção determinantes, a tecnologia era estável e 
as despesas indiretas apresentavam valores pequenos 
em relação aos custos totais; c) competitividade, ou 
seja, o mercado está cada vez mais competitivo, sendo 
necessários sistemas de custos gerenciais que gerem 
informações para melhoria nos processos; d) a busca pela 
excelência empresarial (KAPLAN; COOPER, 1998, p. 75).

Vamos conhecer essa ferramenta?

2.1 Conceito de custeio baseado em atividades

Na introdução desta seção nos referimos por diversas vezes ao 
termo ATIVIDADES. Mas o que seriam estas ATIVIDADES? Nakagawa 
(2001, p. 42) conceitua atividade “[...] como um processo que combina, 
de forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu 
ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos”.

Podemos tomar com um exemplo de atividades, o processo pro-
dutivo genérico de uma organização industrial que compreende, entre 
as diversas atividades: compras de insumos e/ou produtos acabados, 
recebimento de insumos e/ou produtos acabados, estocagem de insu-
mos e/ou produtos acabados, comercialização de produtos acabados, 
transformação de insumos em produtos industrializados, controle de 
qualidade, etc. Brimson (1996, p. 27) complementa:

Uma atividade descreve o que uma empresa faz — a 
forma como o tempo é gasto e os produtos do processo. 
A principal função de uma atividade é converter recursos 
(material, mão de obra e tecnologia) em produtos e 
serviços. A contabilidade por atividades identifica as 
atividades desenvolvidas em uma empresa e determina 
seu custo e desempenho (tempo e qualidade).
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Após termos delimitado claramente o que se entende por atividade, 
podemos retomar a conceituação do sistema ABC.

Crepaldi (2004, p. 221) apresenta o custeio por atividades da se-
guinte forma:

Esse método assemelha-se ao método de custeio por 
absorção. Naquele, porém, não há utilização de critérios 
de rateio. Assim, o método ABC leva em consideração no 
cálculo do gasto unitário dos produtos tantos os custos 
diretos quanto os custos indiretos e, em alguns casos, as 
despesas. Para tanto, utilizam-se direcionadores, em vez 
da departamentalização usada no método por absorção.

Esse método analisa o comportamento dos custos por 
atividade, e estabelece relações entre as atividades e o 
consumo de recursos, independentemente de fronteiras 
departamentais, permitindo a identificação dos fatores 
que levam a instituição ou empresa a incorrer em custos 
em seus processos de oferta de produtos e serviços e de 
atendimento a mercados e clientes.

O custeio baseado em atividades é um método de 
custeio em que os custos inicialmente são atribuídos a 
atividades e depois aos produtos, com base no consumo 
de atividades pelos produtos. Uma atividade é uma tarefa 
discreta que uma organização realiza para fabricar ou 
entregar um produto ou serviço. O custeio baseado 
em atividades baseia-se no conceito de que produtos 
consomem atividades e atividades consomem recursos.

Em outras palavras, o método ABC é mais criterioso, na visão de 
muitos autores, exatamente por evitar um rateio sem critério dos custos 
indiretos, para tanto, foca-se nas atividades que serão desenvolvidas 
na fabricação de produtos e serviços, considerando a empresa como 
um todo.

Wernke (2004, p. 23) amplia ainda mais nossa visão desse método, 
considerando, não só a empresa como um todo: “[...] independente-
mente de fronteiras departamentais”, mas também a amplitude: “[...] 
em seus processos de oferta de produtos e serviços e de atendimento 
a mercados e clientes”.

Maher (2001, p. 280) apresenta os elementos básicos do método 
em questão:
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A definição de Mauss e Costi (2006, p. 2) reforça ainda mais os 
elementos dessa metodologia, definindo-a como:

O Activity Based Costing ou Custeio Baseado em 
Atividades (ABC) é um método de custeio que tem como 
objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas 
em uma empresa (tanto industrial como de serviços ou 
comercial), utilizando direcionadores para alocar as 
despesas e custos indiretos de uma forma mais realista 
aos produtos e serviços. O ABC parte do princípio de que 
não é o produto ou serviço que consome recursos, e sim, 
os recursos são consumidos pelas atividades e estas, por 
sua vez, são consumidas pelos produtos ou serviços.

A questão dos “direcionadores” será abordada na próxima seção.

Considerando a definição anterior, podemos estabelecer as se-
guintes relações:

• Recursos ⇒ Referem-se a o que foi gasto. Exemplo: energia 
elétrica, matérias-primas, salários etc.

• Atividades ⇒ Referem-se a onde foi gasto. Exemplo: produção, 
vendas, atendimento, manutenção, recursos humanos etc.

• Objetos de custos ⇒ Referem-se a para que foi gasto. Exemplo: 
produtos, serviços, linhas de produtos, clientes e processos.

É possível deduzir por essa definição que o foco desta ferramenta 
é, portanto, os CUSTOS INDIRETOS, ou seja, determinar de forma mais 
efetiva esses gastos.

A principal característica desse sistema de custeio é descrita da 
seguinte forma por Brimson (1996, p. 27): “a abordagem da con-
tabilidade por atividades para gerenciamento de custos divide uma 
empresa em atividades”. 

A Figura 3.1 ilustra a estrutura geral do método de custeio por ativ-
idades, segundo a concepção de Garrison e Noreen (2001):

Fonte: Adaptada de Garrison e Noreen (2001).

Figura 3.1 | Estrutura do modelo de custeio por atividades
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2.2 Fundamentos do custeio ABC

Antes de ver essas etapas, vamos nos basear no pensamento 
de Khoury e Ancelevicz (2000) para compreender melhor no que o 
custeio por atividades pode contribuir para a obtenção de custos mais 
apurados. Esses autores se utilizam do esquema a seguir para apontar 
a principal fonte de divergências quando se utiliza o sistema tradicional 
de apuração de custos.

Fonte: Khoury e Ancelevicz (2000, p. 58).

Figura 3.2 | Fluxo de custos no sistema tradicional de custos

Khoury e Ancelevicz (2000, p. 57-58) descrevem assim o método 
tradicional:

Primeiramente, os custos indiretos são distribuídos e 
acumulados em centros de custos e, posteriormente, são 
realocados por meio de rateios dos centros de custos 
aos produtos e serviços. A alocação dos custos indiretos 
no primeiro estágio é bastante acurada, já que os custos 
normalmente têm uma relação direta com os centros de 
custos. O segundo estágio é o que pode apresentar uma 
considerável distorção, pois a alocação dos custos dos centros 
de custos aos produtos e serviços é realizada utilizando-
se, como medida de rateio, direcionadores de custos, tais 
como: horas de mão de obra direta, horas/máquina, custo da 
matéria-prima e outros. Como muitos custos indiretos não 
são utilizados pelos produtos e serviços na proporção direta 
do volume de produção e dada a diminuição da proporção da 
mão de obra direta nos processos modernos de fabricação, 
o Sistema Tradicional de Custos acaba fornecendo medidas 
de custos distorcidas em relação aos custos realmente 
consumidos pelos produtos e serviços.
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Fonte: Khoury e Ancelevicz (2000, p. 59).

Figura 3.3 | Fluxo de custos no sistema de custeio ABC

Já para o custeio por atividades, Khoury e Ancelevicz (2000) 
empregam o esquema ilustrado pela Figura 3.3.

Nota-se que no sistema de custeio ABC, os custos diretos são ap-
ropriados diretamente aos produtos e/ou serviços, enquanto os custos 
indiretos são primeiramente alocados às atividades para posteriormente 
serem apropriados aos objetos de custos, que podem ser produtos, 
serviços, linhas de produtos, clientes e processos.

Um exemplo hipotético desse método está ilustrado na Figura 3.4.
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Figura 3.4 | Comparação entre o método tradicional e o método ABC

Fonte: Do autor (2014).

2.3 Objetivos do custeio por atividades

Os diversos autores que abordam esse tema, dentre eles: Khoury 
e Ancelevicz (2000); Martins (2003); Souza, Batocchio e Rocha (1999); 
e Souza (2006); apontam que os principais objetivos do custeio por 
atividades são:
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• Diminuir ou extinguir, se possível, custos que agregam pouco 
ou quase nenhum valor aos objetos de custos.

• Ampliar a eficiência e a eficácia das atividades que agregam valor 
aos objetos de custos.

• Identificar as origens dos problemas e solucioná-los, já que um 
nível excessivo de custos pode significar que deficiências existem 
em diversas atividades.

• Remover distorções causadas por falhas na interpretação das 
relações entre causas e efeitos, levando a alocações errôneas 
de custos.

2.4 Etapas do custeio por atividades

Considerando as definições do custeio por atividades, o passo 
seguinte é entender sua mecânica de funcionamento, isto é, qual é a 
metodologia — distribuída em etapas — que deve ser empregada na 
utilização deste método.

Cada autor que aborda este tema tem uma visão das diversas 
etapas que compõem o método, ou seja, o número de etapas pode 
variar de autor para autor. 

Vamos considerar aqui a visão de seus idealizadores Cooper e 
Kaplan (1998), que apontam as seguintes etapas: 1) mapeamento 
das atividades; 2) cálculo do custo de cada atividade; 3) identificação 
dos produtos e/ou serviços; 4) seleção dos geradores de custos da 
atividade.

• Etapa 1: Trata-se do mapeamento das as atividades relevantes 
dentro de cada departamento, que, segundo Kaplan e Cooper 
(1998, p. 109), consiste em:

Desenvolver o dicionário de atividades (identificação 
das atividades): no desenvolvimento de um sistema 
ABC, a organização identifica inicialmente as atividades 
executadas, as quais são descritas por verbos e seus objetos 
associados: programar produção, transferir materiais, 
comprar materiais, lançar novos produtos, melhorar 
produtos já existentes, entre outros. Essa identificação 
gera um dicionário que permite o relacionamento e a 
definição de cada atividade executada.
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O número de atividades mapeadas está diretamente ligado à com-
plexidade dos processos dentro de cada organização.

• Etapa 2: Trata-se de proceder com o cálculo do custo de cada 
atividade, ou seja, determinar o montante de gastos de cada uma 
das atividades. Os custos mapeados nesta etapa são os custos 
indiretos, pois os custos diretos são agregados diretamente aos 
objetos de custos.

Com relação a estas duas etapas e o papel dos gestores nas orga-
nizações, Maher (2001, p. 280) argumenta que:

Se os administradores querem que seus produtos sejam 
competitivos, é bom que eles conheçam (1) as atividades 
realizadas para fabricar os produtos ou prestar os serviços 
e (2) os custos dessas atividades. Para reduzir o custo de 
um produto, os administradores provavelmente terão 
que alterar as atividades que o produto consome.

• Etapa 3: Enquanto o papel da Etapa 1 é mapear as atividades, 
a Etapa 3 tem como foco os objetos de custos, isto é, elencar 
os produtos, serviços, linhas de produtos, clientes e processos. 
Kaplan e Cooper (1998, p. 109) destacam a importância desta 
etapa argumentando que “esta é a etapa mais importante, visto 
que deve identificar os produtos, serviços e clientes, o que per-
mite tornar as atividades mais eficientes e calcular a adequada 
remuneração da organização”. 

• Etapa 4: A última etapa consiste em selecionar o fato gerador 
de custos das atividades para os objetos de custos. Para Kaplan 
e Cooper (1998, p. 109), “a ligação entre atividade e objetos de 
custos, como produtos, serviços e clientes, é feita por meio de 
geradores de custo da atividade. Um gerador de custo da ativi-
dade é uma medida quantitativa do resultado de uma atividade”.

2.5 Vantagens e desvantagens do custeio por atividades

Os métodos de custeio baseados em atividades, como abordado 
anteriormente, consistem em uma metodologia de apuração de 
custos que permite identificar o consumo de recursos nas atividades 
e processos existentes no processo operacional das organizações. 

O principal benefício deste método é fornecer informações de 
qualidade para a tomada de decisão, estando assim intimamente 
conectado à estratégia de atuação da organização no mercado con-



U3 - Target costing, ABC (Activity Based Costing) e direcionadores de custos (cost drivers) 113

sumidor. Possibilita identificar, por um lado, as atividades que, além 
de agregarem valor aos produtos e serviços, podem ser interpretadas 
como ponto de excelência no processo produtivo da empresa; e, por 
outro, permite mapear as atividades consideradas como pontos fracos 
para que sejam devidamente reestruturadas.

Além disso, a literatura aponta como vantagens:

1. Identifica as atividades que agregam valor (ou não) e a 
pertinência dos recursos consumidos por elas.
2. Melhora a atribuição dos custos aos produtos pela 
eliminação das distorções propiciadas pelo custeio 
tradicional (absorção), atribuindo a elas os custos 
efetivamente incorridos.
3. Permite uma melhor gestão da rentabilidade individual 
de cada produto (ou cliente) e sua contribuição para o 
negócio (WERNKE, 2005, p. 40).

1. A utilização de direcionadores de recursos não 
elimina totalmente a arbitrariedade atribuída aos rateios 
efetuados no Custo por Absorção.
2. Os custos indiretos, em sua maioria, são de natureza 
fixa. Ao apurar o custo por unidade, o ABC modifica o 
comportamento do elemento de custo.
3. Dificuldade na implantação de forma detalhada ou 
quando a empresa utilizar muitas atividades ou processo. 
(WERNKE, 2005, p. 42).

Por outro lado possui algumas desvantagens, são elas:

Como conclusão, podemos perceber que o método de custeio 
por atividades não é um simples sistema de apuração e posterior 
totalização de custos com o intuito de gerar os relatórios intrínsecos à 
contabilidade (balanços patrimoniais e demonstrações de resultados).

Na verdade, é um método que tem como principal objetivo fornecer 
informações de qualidade aos gestores, para que eles possam analisar 
e monitorar, dentro de suas atividades operacionais, como os recursos 
necessários a fabricação de bens e/ou serviços estão sendo consumidos. 

Procedendo dessa forma, os gestores também têm a possibilidade 
de identificar as atividades mais importantes dentro de um processo 
mais amplo de geração de bens e/ou serviços destinados a satisfazer 
os consumidores.
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Para saber mais

As atividades operacionais podem ser entendidas como um conjunto 
de ações, similares e/ou complementares, que tem um objetivo 
comum — gerar produtos/serviços — podendo ser detalhadas ou 
subdivididas, considerando sua importância para uma determinada 
área ou para toda a organização.

Questão para reflexão

Na sua concepção, o que significa agregar valor a um determinado 
produto e/ou serviço? O método de custeio por atividades pode 
agregar valor aos produtos e serviços das organizações?

Atividades de aprendizagem

1. Muitos autores consideram que o método ABC é mais criterioso frente aos 
métodos tradicionais por evitar um rateio sem critério dos custos indiretos. 
Para isso, este método emprega como enfoque dividir uma empresa em: 
( ) Atividades.
( ) Departamentos.
( ) Setores.
( ) Processos.

2. O custeio pelo método ABC — Activity Based Costing também é 
considerado por muitos autores como uma ferramenta estratégica de 
gestão de custos. Sua premissa básica é que são as atividades desenvolvidas 
em uma empresa que consomem recursos. Desta forma, na visão desse 
método, os custos que podem ser apropriados diretamente aos produtos e/
ou serviços são os:
( ) Custos incorridos.
( ) Custos invisíveis.
( ) Custos indiretos.
( ) Custos diretos.
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Seção 3
Direcionadores de custos (cost drivers)

Introdução à seção

3.1 Conceito e aplicabilidade de cost drivers

Para encerrar nossa abordagem sobre o método ABC, precisa-
mos interpretar com certa profundidade o conceito de direciona-
dores de custo.

Vimos na seção anterior que o método de custeio denominado 
ABC está baseado numa premissa de atribuir custos às atividades que, 
por sua vez, gerarão os produtos.

Para que esse método obtenha sucesso nas mais diversas apli-
cações no mundo real é necessário que sua sistemática contemple 
um elemento que direcione corretamente os custos, tanto para os 
recursos como para as atividades. 

Segundo Martins (2003, p. 96), para atribuir custos às atividades e 
aos produtos, o método de custeio ABC utiliza-se de direcionadores: 
“direcionador de custos é o fator que determina o custo de uma 
atividade. Como as atividades exigem recursos para serem realizadas, 
deduz-se que o direcionador é a verdadeira causa dos seus custos”.

Esse pode, então, ser considerado o grande diferencial do método 
ABC em relação aos demais, isto é, a metodologia empregada para pro-
porcionar a associação dos custos indiretos de produção aos produtos.

Vamos conhecer esse elemento tão importante mais de perto?

A seguir, vamos orientar nosso aprendizado empregando conceitos 
já consagrados apresentados por diversos autores, buscando sempre 
clarificar nossas ideias e facilitar nosso entendimento.

Segundo Nakagawa (1994, p. 74) “o direcionador ou cost driver é 
uma transação que determina a quantidade de trabalho (não a duração) 
e, através dela, o custo de uma atividade”.

Wernke (2005, p. 36) complementa o pensamento anterior de-
finindo o cost driver como: “um critério utilizado para representar a 
forma de consumo dos recursos pelas atividades e, também, como 
tais atividades são requeridas pelos produtos fabricados ou serviços 
executados”.
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Dessa forma, esses critérios que servirão para associar os gastos 
às atividades, terão de ser definidos, de forma precisa, por meio de um 
esforço conjunto efetuado pelas áreas consumidoras de recursos e 
com os gestores do sistema de custeio ABC dentro da empresa.

Basicamente, o cost driver é um índice/proporção que associará 
determinados custos a uma determinada atividade ou a outros objetos 
de custos, sendo usualmente expressos em termos percentuais, com 
soma total igual a sua totalidade, isto é, 100%. 

Os diversos autores que abordam esse tema costumam citar, como 
exemplos de direcionadores de custos mais empregados usualmente 
pelas organizações empresariais: homem-hora; horas de máquina; 
quantidade de refugo; número de colaboradores; quantidade de atendi-
mentos/reclamações; quantidade de documentos contábeis emitidos; 
quantidade de peças empregadas ou adquiridas de terceiros; mão de 
obra empregada; quantidade de material transportado; comissões rece-
bidas; consumos históricos; número de lotes de fabricação, número de 
pedidos de clientes, coeficientes técnicos de produção; área ocupada; 
tempo de set-up de máquina.

Martins (2003, p. 96) ensina ainda que “[...] há que se distinguir 
dois tipos de direcionador: o direcionador de custos de recursos e os 
direcionadores de custos de atividades”.

O citado autor continua afirmando que “[...] o primeiro identifica a 
maneira como as atividades consomem recursos e serve para custear 
as atividades”. Afirma ainda que “[...] o segundo identifica a maneira 
como os produtos consomem atividades, e serve para custear pro-
dutos”, também denominados aqui objetos (MARTINS, 2003, p. 96).

Wernke (2005, p. 36) nos ajuda a compreender de forma mais 
clara essa classificação, argumentando que estes elementos “[...] são 
usados para alocar os gastos mensais (como salários, depreciações, 
manutenção, energia elétrica etc.) às diversas atividades, com o objetivo 
de medir a quantidade de recursos consumidos em cada uma”. 

Sendo assim, no que tange ao primeiro estágio, é apurado o 
quanto cada recurso é consumido ao se desempenhar uma deter-
minada atividade.

Wernke (2005) completa a sequência, detalhando que o direcio-
nador de atividades, também chamado de direcionador de segundo 
estágio, tem por objetivo apropriar os custos das atividades aos objetos 
de custo, que podem ser: os produtos fabricados, os serviços prestados, 
atendimento a clientes, processos etc.
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Vamos utilizar o exemplo hipotético apresentado por Mauss e Costi 
(2006, p. 4) para ilustrar essas definições.

Fonte: Mauss e Costi (2006, p. 4).

Figura 3.5 | Esquema básico do ABC com a determinação dos cost-drivers

Na visão desses autores, o esquema pode ser resumido da seguinte 
forma: “primeiro alocam-se os gastos indiretos às atividades através dos 
direcionadores de custos de recursos e, logo em seguida, com o uso 
dos direcionadores de custos das atividades, pode-se alocar os custos 
das atividades aos produtos” (MAUSS; COSTI, 2006, p. 4).

Por fim, como conclusão sobre os temas: sistema de custeio ABC 
e do cost driver, podemos perceber que sua mais importante con-
tribuição para os gestores é a de gerar informações consistentes para 
o processo de tomada de decisões, por meio de uma metodologia que 
previne que os custos indiretos sejam alocados diretamente aos objetos 
de custos — produtos, processos, serviços etc. — sem considerar como 
foram gerados e qual sua contribuição para a determinação do custo 
total (MAUSS; COSTI, 2006).

Para saber mais

Esse artigo científico apresenta de uma forma bastante didática uma 
proposta de um modelo para seleção de direcionadores de custo, 
inclusive estabelecendo critérios para o andamento deste processo: 
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1999_A0202.PDF>.
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Questão para reflexão

Em sua visão de futuro gestor, é possível empregar simultaneamente 
na mesma organização as ferramentas estratégicas que conhecemos 
nesta unidade?

Atividades de aprendizagem

1. Qual é o papel de um direcionador de custo — cost driver — dentro do 
sistema de custeio por atividade?

2. Autores, como Martins (2003) e Wernke (2005), que abordam o tema 
de direcionadores de custo, costumam classificá-los em dois tipos de 
direcionadores. O tipo de direcionador que é empregado para custear as 
atividades as atividades é chamado de:
( ) Direcionador intermediário
( ) Direcionador de segundo estágio

Fique ligado

Nesta unidade, tivemos a oportunidade de conhecer duas ferramentas 
consideradas estratégicas para a gestão de custos de uma organização: 
Target Costing e método ABC — Activity Based Costing. Entre os 
diversos assuntos abordados tivemos a oportunidade de entender o 
contexto de mercado que provocou o surgimento destas ferramentas, 
sua definição, quais são os objetivos e aplicabilidade dos dois métodos 
e que benefícios podem gerar para as organizações que os empregam 
no seu processo de gestão de custos. 

Para concluir o estudo da unidade

Caro acadêmico, como você pode perceber, ao longo desta 
unidade, a gestão de custos é um tema bastante interessante, embora 
bastante complexo e que requer toda a atenção! As organizações que 
buscam ter sucesso e se manter competitivas nos mercados onde 
atuam precisam empregar métodos condizentes com os desafios 
enfrentados. Por sua vez, os gestores dessas organizações precisam 
dominar as ferramentas estratégicas para extrair delas o máximo 
de benefícios. Por isso, é muito importante que você continue a 
aprimorar e aprofundar seus conhecimentos por meio de muito 
estudo e empenho, utilizando, para isso, as referências bibliográficas 
disponíveis nesta unidade.

( ) Direcionados de custos diretos
( ) Direcionador de primeiro estágio
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. As significativas mudanças tecnológicas do pós-guerra influenciaram 
os processos produtivos de empresas de diversas partes do mundo, com 
destaque para os EUA e o Japão. Neste novo cenário, surgiu o target 
costing. Com relação a esta ferramenta, analise as sentenças a seguir:
I. O Target Costing não está focado no cliente, mas nos processos internos, 
para determinar o preço de venda.
II. O Target Costing surgiu a partir de amplos estudos científicos promovidos 
pelas universidades japonesas.
III. O Target Costing foi baseado no conceito de Engenharia de Valor, uma 
ideia americana.
IV. O Target Costing foi desenvolvido originalmente para atender a 
necessidade dos setores de serviços.
Agora assinale a alternativa CORRETA:
( ) Somente a sentença II está correta.
( ) As sentenças I e III estão corretas. 
( ) As sentenças II e IV estão corretas.
( ) Somente a alternativa III está correta.

2. O target costing, em termos gerais, é reconhecido como uma ferramenta 
estratégica de determinação de custos que tem por finalidade permitir que 
as organizações que atuam em mercados de alta competitividade possam 
ter sucesso no lançamento de novos produtos. Diante disso, analise as 
alternativas e assinale a que apresenta CORRETAMENTE duas características 
dessa ferramenta:
( ) Visão sistêmica e foco no cliente.
( ) Foco nos custos incorridos e visão sistêmica.
( ) Foco na estratégia empresarial e foco apenas na produção.
( ) Foco em novos produtos e foco nos custos incorridos.

3. Segundo os diversos autores abordados nesta unidade, pode-se perceber 
que o método de custeio por atividades trouxe um novo enfoque para a 
contabilidade de custos. Com relação a esse novo enfoque analise as 
sentenças a seguir:
I. Passa a dividir a empresa pelas atividades necessárias para a geração de 
produtos e/ou serviços, não considerando mais a departamentalização 
dos custos.
II. Seu principal foco são os custos diretos.
III. A apropriação por centros de custo é parte deste novo enfoque.
IV. Passou a considerar que são as atividades que consumem os recursos e 
não mais os produtos e serviços gerados pela organização.
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Agora assinale a alternativa CORRETA:
( ) Apenas a sentença II está correta.
( ) As sentenças I e IV estão corretas. 
( ) As sentenças I e III estão corretas.
( ) Somente a sentença IV está correta.

4. O custeio pelo método ABC — Activity Based Costing, também é consid-
erado por muitos autores como uma ferramenta estratégica de gestão de 
custos. Sua premissa básica é que são as atividades desenvolvidas em uma 
empresa que consome recursos. Considerando esta premissa, analise as al-
ternativas a seguir e assinale a que corresponde CORRETAMENTE o foco 
principal desta ferramenta.
( ) Custos incorridos.
( ) Custos invisíveis.
( ) Custos diretos.
( ) Custos indiretos.

5. Os direcionadores de custo são definidos por Wernke (2005, p. 36) 
como: “um direcionador de custos pode ser conceituado como um critério 
utilizado para representar a forma de consumo dos recursos pelas atividades 
e, também, como tais atividades são requeridas pelos produtos fabricados 
ou serviços executados”. Com relação aos direcionadores de custos, analise 
as sentenças a seguir:
I. Os direcionadores de primeiro estágio estão relacionados aos custos das 
atividades.
II. Os direcionadores de custos servem para classificar os custos diretos que 
serão apropriados diretamente aos objetos de custo.
III. Os direcionadores de segundo estágio estão relacionados à apropriação 
dos custos das atividades aos objetos de custo (produtos, serviços, clientes, 
processos etc.)
IV. Os direcionadores de custos estão relacionados apenas ao consumo 
de recursos.
Agora assinale a alternativa CORRETA:
( ) Apenas a sentença III está correta.
( ) As sentenças II e IV estão corretas. 
( ) As sentenças I e IV estão corretas.
( ) Somente a sentença IV está correta.
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Unidade 4

Sistemas de custeio e aspectos 
da gestão de custos

• Conhecer os conceitos e a classificação dos gastos 
industriais.

• Identificar o que são custos diretos e indiretos, fixos e 
variáveis e sua aplicação no processo industrial.

• Conhecer os aspectos conceituais e operacionais do 
Sistema de Custeio Variável.

• Identificar as características e os aspectos legais e fiscais 
do método de custeio variável.

• Estudar a sistemática do Sistema ABC — Activity Based 
Costing (Custeio Baseado em Atividades).

• Identificar os direcionadores de custos e a forma como 
podem contribuir para a gestão das atividades que agre-
gam ou não valor aos produtos e serviços da empresa.

• Estudar a contribuição do Custeio Meta (Target Costing) 
na gestão dos custos da empresa e alcançar o custo 
alvo necessário.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, estudaremos a definição de custos e despesas e a diferença de 

aplicação desses no setor industrial e no setor administrativo de uma empresa, 

para que se possa identificar os custos da produção e as despesas operacionais.

Seção 1 | Conceitos e classificação dos gastos

Valdecir Knuth



Nesta seção, estudaremos as diferenças entre custos variáveis e custos fixos. 

Os custos variáveis mantêm relação direta com o volume de produção, isto é, 

quanto mais a empresa produz, mais gasta. Já os custos fixos não têm relação 

com a produção, eles existem independentemente de a empresa produzir ou 

não. Além disso, estudaremos também como se formam os preços de venda 

dos produtos e os diversos aspectos relacionados com essa formação de preços 

de acordo com o mercado.

Seção 2 | Aspectos comportamentais dos gastos e formação de preço de 
venda

Esta seção abordará o método de custeio variável, em que observaremos 

a sua aplicabilidade para fins gerenciais, como a apuração da margem de 

contribuição da empresa. Também estudaremos o método de custeio ABC 

que permite identificar os direcionadores de custos das atividades e, por final, o 

custeio meta, que permite identificar as atividades que agregam ou não valor e, 

assim, atingir o custo alvo do produto.

Seção 3 | Métodos de custeio variável, custeio baseado em atividades — 
ABC e custo meta (target costing — TC)



Introdução à unidade
Nesta unidade, veremos a importância das informações produzidas 

pela contabilidade com o uso na Gestão de Custos.

Vamos conhecer as diferenças entre os métodos de Custeio 
Variável, Custeio ABC (Activity Based Costing) e Custeio Meta (Target 
Costing).

Sobre o Custeio Variável, serão estudadas as condições necessárias 
para a apuração do custo por esse método. Quanto ao Custeio ABC, 
veremos que todos os gastos da empresa são gerados apenas se exist-
irem atividades na empresa, e, se existirem atividades que não agregam 
valor, os mesmos deverão ser eliminados. Já o Custeio Meta possibilita, 
a partir do Custeio Baseado em Atividades, planejar o custo almejado.

Também serão estudados os diferentes tipos de preços de venda 
existentes no mercado e as variáveis que compõem o Preço de Venda 
dos produtos na empresa. 
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Seção 1

Conceitos e classificação dos gastos
Introdução à seção

1.1 Conceituação e classificação

Nesta seção, estudaremos os conceitos e classificação dos gastos 
industriais. Esses gastos são oriundos do processo de produção, que é 
um conjunto de atividades para transformar bens em novos produtos, 
podendo ser denominados de custos, despesas e demais gastos para 
a manutenção do sistema produtivo da empresa. 

Os custos são aqueles gastos efetuados para produzir algum 
produto até deixá-lo em condições de vendas. Já as Despesas são 
necessárias para a manutenção das atividades da empresa e para a 
formação dos preços de vendas, embora não tenham relação com o 
processo industrial de produção. Além disso, existem alguns tipos de 
gastos que podem estar ou não relacionados ao sistema de produção.

Com certeza, você já se questionou sobre tudo o que é gasto nas 
empresas industriais para produzir algo. 

Será que este gasto é CUSTO? Se sua resposta for SIM, você está 
certo, pois as empresas incorrem em diversos tipos de gastos que 
são necessários para deixar seus produtos em condições de vendas. 
Mas não podemos esquecer que fabricar algum produto não envolve 
apenas o processo de produção e os custos necessários para essas 
atividades. Além das atividades produtivas, é preciso controlar atividades 
administrativas, como as cobranças de duplicatas, as contas a pagar 
dos fornecedores e as demais contas necessárias para a aquisição de 
insumos. Não podemos esquecer os gastos com folha de pagamento 
e encargos sociais, já que que existem outros departamentos, como o 
de Vendas, o Financeiro e o Contábil, além do de Produção. Observe a 
figura a seguir. De maneira bastante simplificada, podemos visualizar as 
diferenças entre as áreas de Produção e as áreas de Administração. São 
duas coisas bastante distintas, porém necessárias para a manutenção 
das atividades de uma empresa e do seu desenvolvimento. 
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Fonte: Do autor (2014).

Figura 4.1 | Diferença entre setor industrial e setor administrativo

Questão para reflexão

Você já parou para imaginar como se dividem as atividades 
administrativas e de produção? Tente “olhar” uma empresa “de cima, 
sem o teto”, como se fosse um layout e busque identificar cada área 
da empresa.

Para saber mais

Lembre-se de que o setor industrial é o local em que se fabricam 
os produtos, e o setor administrativo é onde está localizado o 
administrador e todo o seu pessoal de apoio, que contribui para o 
controle e acompanhamento de todas as atividades da empresa.

Setor Industrial → Processo Produtivo.

Setor Administrativo → Processo de Administração da Empresa.

Isso é importante para compreender porque existem as diferenças 
entre custos e despesas.

1.2 Custos

Você sabe o que significa custos? Para Crepaldi (1998, p. 56), os 
“[...] custos são gastos (ou sacrifícios econômicos) relacionados com 
a transformação de ativos (exemplo: consumo de matéria-prima ou 
pagamento de salários)”. 

De acordo com o autor, podemos entender que os custos são os 
gastos atribuídos na transformação e produção de novos bens, utili-
zando os bens materiais da empresa como a matéria-prima e demais 
componentes necessários ao processo industrial para transformar e/
ou criar outros tipos de bens materiais.
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Para saber mais

No processo industrial, utilizam-se determinados bens para 
transformar novos bens!

Vamos verificar outro conceito apresentado pelo mesmo autor. 
Conforme Crepaldi (1998, p. 57), “CUSTO: Gasto relativo à bem ou 
serviço utilizado na produção de outros bens e serviços, são todos 
os gastos relativos à atividade de produção”. Portanto, podemos 
concluir que:

a) Custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na pro-
dução de outros bens ou serviços. São insumos de bens de 
capitais ou serviços efetuados para execução e transformação 
de determinados objetos em novos produtos. 

b) Custos são insumos de capitais, bens ou serviços efetuados 
para consecução de determinados objetivos. Esses insumos 
assumem, em primeiro lugar, uma expressão física e se tra-
duzem, posteriormente, pela expressão monetária. Assim, o 
custo de um bem ou serviço é a expressão monetária dos in-
sumos físicos realizados na obtenção daquele bem ou serviço, 
considerando-se o total retorno dos capitais empregados em 
termos de reposição.

c) Custo é o consumo de um fator de produção medido em 
termos monetários para a obtenção de um produto, de um 
serviço ou de uma atividade que poderá, ou não, gerar renda. 

Para saber mais

Atividade de produção → atividades de transformação de bens 
materiais e recursos humanos em outros tipos de bens materiais.

Esses recursos utilizados para a transformação e/ou criação de 
novos produtos podem ser denominados da seguinte maneira:

• salários do pessoal da produção;

• matéria-prima utilizada no processo produtivo;

• combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas da fábrica;

• aluguéis e seguros do prédio da fábrica;
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• depreciação dos equipamentos da fábrica, que são utilizados 
no processo industrial de produção;

• gastos com manutenção das máquinas da fábrica (que são 
utilizados no processo industrial de produção).

Observe, na figura a seguir, uma ilustração de como se processam e 
transformam os insumos (materiais e matéria-prima) em novos produtos.

Fonte: Do autor (2014).

Figura 4.2 | Insumos utilizados na produção

De acordo com a figura anterior, o resultado desse processo 
industrial é a oferta dos produtos prontos ao mercado consumidor. 
Então, entende-se que os insumos e demais recursos são utilizados 
no processo industrial para a geração e transformação de novos pro-
dutos que abastecerão o mercado consumidor. Martins (2000a, p. 25) 
defende que:

O Custo é também um gasto, só que reconhecido como 
tal, isto é, como custo, no momento da utilização dos 
fatores de produção (bens e serviços), para a fabricação 
de um produto ou execução de um serviço. Exemplo: 
a matéria-prima foi um gasto em sua aquisição que 
imediatamente se tornou em investimento, e assim foi 
durante o tempo de sua Estocagem; no momento de sua 
utilização na fabricação de um bem, surge o Custo da 
matéria-prima como parte integrante do bem elaborado. 
Este, por sua vez, é de novo um investimento, já que fica 
ativado até sua venda. 

Para saber mais

CUSTO → Gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de 
outros bens ou serviços.

Vejamos o exemplo a seguir:

A aquisição de uma máquina é considerada um gasto. Quando for 
efetuado o pagamento, ela é considerada um desembolso; quando 
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for registrado conforme a nota fiscal, ela é considerada um investi-
mento permanente; e quando começa a sua depreciação e a sua 
manutenção, ela é considerada um custo integrante dos produtos 
fabricados. Essa classificação se aplica a todos os materiais e insumos 
que a empresa adquire.

1.3 Despesas

Já aprendemos o que são custos, agora vamos estudar as DESPE-
SAS. Mas, o que são as DESPESAS?

As despesas possuem a conotação ou o mesmo entendimento de 
custos, podendo muitas vezes se confundir. Porém, os custos são os 
gastos que compõem um produto e as despesas são todos os gastos 
necessários para a empresa obter receitas. São os esforços que a em-
presa tem para fazer a “máquina” girar.

De acordo com Martins (2000a, p. 26), as despesas são “bem 
ou serviço consumidos direta ou indiretamente para a obtenção 
de receitas”.

Imaginamos que a empresa teve determinados gastos para fabricar 
um produto. Esses gastos são chamados de CUSTO DE PRODUÇÃO, 
conforme vimos no item 1.2 desta seção.

A partir do instante em que esses produtos estão prontos para a 
venda, é preciso que a empresa incorra em outros gastos para fazer 
com que os produtos cheguem até o mercado consumidor (con-
sumidor final). Esses gastos poderão ser os salários dos vendedores, 
encargos sociais desses salários, comissões sobre vendas, entre outros.

Para saber mais

CUSTOS → São os gastos para a empresa criar ou fabricar os produtos.

DESPESAS → São os gastos envolvidos no esforço para a geração de 
receitas.

Então, podemos compreender que a comissão do vendedor e os 
impostos, por exemplo, são gastos que se tornam imediatamente des-
pesas, pois incidem assim que a empresa faturar os produtos vendidos. 

Logo, se for realizado um faturamento (um esforço de venda), 
ocorrerão despesas com impostos sobre as vendas e despesas com 
a comissão do vendedor.
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Para saber mais

As contas a pagar referem-se às aquisições das matérias-primas 
para a produção e a outras necessidades para a manutenção 
da empresa, e as Contas a Receber referem-se ao controle das 
cobranças das vendas.

As atividades do Setor Administrativo servem para controlar as 
atividades necessárias do Setor de produção, como os controles de 
Contas a Pagar e a Receber da empresa.

As despesas são itens que reduzem o Patrimônio e que têm a 
característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de 
receitas. Todas as empresas possuem despesas que são decorrentes 
da geração de receitas, enquanto os gastos decorrentes da produção 
de bens e serviços são chamados de custos. 

Vamos imaginar um equipamento usado na fábrica para a pro-
dução de um item. Inicialmente, é considerado um investimento, 
sendo, posteriormente, considerado um custo, tornando-se despesa 
na fase de venda do produto. Logo, todas as despesas são ou foram 
gastos. Então, os valores dos gastos desse equipamento utilizado na 
fábrica, que aqui podem ser chamados de depreciação, são consid-
erados custos. 

Porém, existem gastos que, em alguns casos, não se transformam 
em despesas. Como exemplo, citamos os terrenos que não são de-
preciados ou que se transformam somente quando sua própria venda 
se efetivar.

Questão para reflexão

Tente imaginar você comprando um computador para a sua casa.

Ao utilizar o computador, você acaba “gastando” esse bem, ou, se não o 
utilizar, o mesmo também perde valor por obsolescência tecnológica.

Dessa forma, o que é a depreciação?

Para saber mais

DEPRECIAÇÃO → São os gastos com o uso do bem. Se a empresa 
utilizar um bem, ele acaba gastando seu potencial tecnológico e 
perdendo valor ao longo de um determinado tempo.
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DESPESA → É a valorização monetária do consumo de recursos 
realizada para a obtenção de receitas ou de algum benefício. As 
despesas estão relacionadas com a administração e a comercialização. 
É um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a 
obtenção de receitas e não se relaciona à produção.

Atividades de aprendizagem

1. Qual é a diferença entre o Setor Industrial e o Setor Administrativo?

2. Explique com suas palavras o que é atividade de produção.
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Seção 2
Aspectos comportamentais dos gastos e 
formação de preço de venda
Introdução à seção

2.1 Aspectos comportamentais

Os custos podem ser Diretos quando são identificados e consid-
erados diretamente no consumo e aplicação dos produtos, ou seja, 
quando têm sua composição consumida diretamente na criação ou 
produção de um novo bem. 

Mas podem ser Indiretos quando, mesmo sendo identificados no 
processo industrial, de produção, não têm uma relação direta com esse 
processo de fabricação e transformação da matéria-prima. 

Dessa maneira, não fazem parte da composição do produto final, 
mas fazem parte do processo industrial. Podemos dizer que os custos 
existem e são necessários para a fábrica funcionar, mas não farão parte 
do componente final. 

São custos variáveis aqueles gastos que dependem do volume 
de produção. Quanto mais a empresa produz, mais componentes 
de matéria-prima deverão ser consumidos. Os custos fixos, por outro 
lado, não variam de acordo com o volume de produção. Imagine 
que uma empresa possui um departamento chamado de Supervisão 
Industrial ou Gerência Industrial. Nas atividades desse departamento, 
que possuem relação apenas com as atividades de controle e geren-
ciamento da produção, existirão gastos que independem da existência 
de produção ou não. Por essa característica comportamental, eles são 
tratados como custos fixos.

Com todos os custos apurados, podemos estudar e aprender 
como apurar o preço de venda e conhecer quais os principais impactos 
que existem em relação aos gastos variáveis na sua formação.

Vamos explicar mais detalhadamente essas diferenças no decorrer 
desta seção. Vamos lá!

Vamos analisar os aspectos comportamentais dos custos. Inicia-
remos pelos Custos Variáveis ou Diretos.
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2.1.1 Custos variáveis ou diretos

Custos Variáveis ou Diretos são aqueles que mantêm sua relação 
direta com o volume de produção ou serviço. Podem ser facilmente 
quantificados e identificados aos produtos ou serviços e valorizados 
com relativa facilidade, não necessitando de critérios de rateios para 
serem alocados aos produtos. Entende-se que são todos os materi-
ais utilizados no processo de transformação para a obtenção de um 
produto novo.

Sobre esse assunto, Crepaldi (1998, p. 59) contribui dizendo que 
os custos diretos:

São os que podem ser diretamente (sem rateio) 
apropriados aos produtos, bastando existir uma 
medida de consumo (quilos, horas de mão de obra 
ou de máquina, quantidade de força consumida etc). 
Em geral, identificam-se com os produtos e variam 
proporcionalmente à quantidade produzida.

Ou seja, são aqueles que podem ser apropriados diretamente aos 
produtos fabricados, porque há uma medida objetiva de seu consumo 
de fabricação.

É possível, então, afirmar que o material direto é um dos fatores 
principais na formação do custo do produto? Sim, o material, ou 
matéria-prima, é o único elemento concreto que pode ser fisicamente 
reconhecido no produto acabado, uma vez que todos os demais custos 
(mão de obra direta e gastos indiretos) são alocados no produto apenas 
como componentes financeiros.

Temos os seguintes exemplos: materiais diretos e mão de 
obra direta.

• Os materiais diretos são compostos por matérias-primas, mate-
rial de embalagem, componentes e outros materiais necessários 
à industrialização, ao acabamento e à apresentação final do 
produto acabado. Isso envolve todo o material necessário para 
que o produto fique pronto para ser comercializado pelo con-
sumidor final.

• A mão de obra direta é o trabalho dos funcionários aplicados 
diretamente na confecção do produto ou na prestação de 
serviços. O custo de mão de obra compõe-se dos salários, en-
cargos sociais e provisões para férias e décimo terceiro.
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Para saber mais

Para saber mais

Enquanto os custos fixos ou indiretos permanecem constantes, 
independente da quantidade produzida, os custos diretos ou variáveis 
têm relação direta com a produção, pois, se não produzir nenhuma 
unidade, o custo direto não existirá.

Custo Fixo: Existe, produzindo ou não.

Custo Variável: Existe proporcionalmente ao volume de produção.

Custos Variáveis ou Diretos

São aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos, 
bastando existir uma medida de consumo (quilograma de materiais 
consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão de obra utilizadas 
e, até mesmo, quantidade de energia elétrica consumida).

2.1.1.1 Principais características dos custos variáveis ou diretos

As principais características dos custos variáveis ou diretos em um 
processo industrial são as seguintes:

• Seu valor total varia na proporção direta do volume de produção. 
Se utilizar 100 gramas para cada unidade produzida, simulando 
com 10 unidades em produção, o consumo será de 1.000 
gramas ou 1 quilo de matéria-prima para esse produto.

• O valor é constante por unidade produzida, independente 
da quantidade produzida. O custo de 100 unidades de peso 
(gramas ou quilos) para cada unidade produzida será sempre 
o mesmo por unidade, independente de quantas unidades 
forem produzidas. Exemplificando: Se um produto consome 
R$ 50,00 de matéria-prima para cada unidade de produção e 
a empresa produzir 100 unidades, o consumo total será de R$ 
5.000,00, mas o custo por unidade de matéria-prima contin-
uará em R$ 50,00.

• A alocação dos produtos ou centros de custos é normalmente 
feita de forma direta, sem necessidade de utilização de critérios 
de rateios. Continuando no exemplo do consumo da matéria-
prima, o custo das 100 unidades de matéria-prima será sempre 
calculado como uma unidade por produto finalizado.
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Podemos dizer também que são aqueles que se identificam e são 
apropriados diretamente ao produto e variam proporcionalmente à 
quantidade produzida, sendo possível conhecer exatamente quanto 
cada produto utiliza de custo, existindo uma medida de consumo.

2.1.2 Despesas variáveis ou diretas

2.1.3 Custos fixos ou indiretos

É importante conhecer as despesas variáveis ou diretas, apesar 
de não possuírem relação com o sistema de produção. As despesas 
variáveis ou diretas são aquelas que podem ser facilmente quantificadas 
(identificadas em valor) e apropriadas em relação às receitas de vendas 
dos produtos e/ou venda de prestação de serviços.

Em outras palavras, variam proporcionalmente ao volume das re-
ceitas. Exemplo: impostos e comissões sobre as vendas, fretes e seguros.

As características são idênticas aos custos variáveis. O que muda 
é que seu valor não varia conforme a quantidade produzida, mas de 
acordo com a quantidade vendida. Se não houver faturamento, não 
haverá o gasto, como os impostos e comissões sobre as vendas; por 
outro lado, quanto mais a empresa faturar, mais paga em impostos e 
comissões sobre vendas.

Os custos fixos ou indiretos são aqueles custos que permanecem 
constantes em determinada capacidade instalada de produção, in-
dependente do volume de produção. Consequentemente, não são 
identificados como custos de produção do período, mas como custos 
de um período de produção. 

Como esse tipo de custo não é identificável ao produto, não há 
uma medida objetiva de consumo, existindo a necessidade de distribuir 
o custo através de rateio que é, na maioria das vezes, decisão arbitrária. 

São exemplos de Custos Indiretos: o aluguel, o material de con-
sumo geral da fábrica e o salário dos encarregados.

Segundo Crepaldi (1998, p. 59), os custos fixos ou indiretos “[...] 
são os que, para serem incorporados aos produtos, necessitam da 
utilização de algum critério de rateio”.
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Para saber mais

Para saber mais

Para saber mais

O Custo de um período de produção pode ser a depreciação de uma 
máquina industrial ou o salário da administração da fábrica. Isso quer 
dizer que esses dois tipos de custos existirão na empresa, havendo 
ou não produção durante o mesmo período. Por esse motivo, ele 
se chama Fixo (sempre vai existir) e Indireto (pois não é aplicado 
diretamente no produto).

Pense, por exemplo, que existe uma empresa com um determinado 
valor mensal do aluguel do prédio ou galpão da fábrica durante um 
período contratual. Nesse caso, não importa se a empresa produzirá 
1.000 ou 1.200 unidades/mês de determinado produto naquele local, 
o valor do aluguel será o mesmo, conforme o contrato. 

Critério de rateio significa adotar uma forma de “dividir” esses 
custos fixos por quantidade de volume de produção, ou horas totais 
disponíveis dos funcionários contratados pela fábrica, ou peso total 
do volume de produção realizada, dentre outras formas possíveis.

Questão para reflexão

Você sabia que o custo fixo ou indireto independe do volume de 
produção?

Esses custos necessitam da utilização de algum critério de rateio 
ou distribuição para sua alocação aos produtos, pois não podem 
ser apropriados de forma direta nas unidades específicas, ordens de 
serviços ou produtos e serviços executados. 

O Custo Indireto de Fabricação — CIF — é todo o custo que não 
pode ser identificado facilmente com uma unidade de produto. 

Um custo é considerado indireto quando não pode ser identifi-
cado diretamente aos seus portadores finais, isto é, aos objetivos que 
consomem os recursos ou às atividades que geraram esses custos. 
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2.1.3.1 Principais características dos custos fixos ou indiretos

2.1.4 Despesas fixas ou indiretas

Vamos verificar as principais características dos custos fixos ou 
indiretos, que são as seguintes: 

• O valor total permanece constante dentro de determinado in-
tervalo de volume de produção. Se a produção for zero, o gasto 
existe; se a produção for de 1.000 unidades, o valor do gasto 
continuará sendo o mesmo.

• O valor por unidade produzida varia à medida da variação no 
volume de produção, por se tratar de um valor fixo total diluído 
por uma quantidade maior ou menor de produção. Supondo 
que os custos fixos ou indiretos totalizam R$ 10.000,00 e em um 
determinado período a empresa produz 1.000 unidades, o custo 
fixo ou indireto unitário será de R$ 10,00, mas, se, no próximo 
período, a empresa produzir 900 unidades, o custo indireto 
unitário será de R$ 11,11. Em outras palavras, o valor do custo 
fixo ou indireto por unidade será maior ou menor conforme o 
volume de produção.

• Sua alocação para os departamentos ou centros de custos ne-
cessita, na maioria das vezes, de critérios de rateios determinados 
pela administração. Essa alocação (critérios de rateio) pode ser 
efetuada de diversas formas. Vejamos dois exemplos: podemos 
dividir o valor da fatura da água pelo número de colaboradores e 
o valor da fatura da Internet pode ser dividido pela quantidade de 
usuários. Esses critérios devem ser definidos pela administração 
e variam de uma empresa para outra, procurando-se utilizar o 
que melhor se adapta para a realidade da empresa.

Para saber mais

Uma característica que pode facilitar o trabalho de diferenciar os custos 
fixos ou indiretos dos custos variáveis ou diretos é a necessidade da 
empresa industrial de adotar qualquer forma de rateio dos produtos.

É importante conhecermos o que são as Despesas Fixas ou Indire-
tas, apesar de não haver relação com o sistema de produção, pois são 
aquelas despesas que permanecem constantes dentro de determinada 
faixa de atividades geradoras de receitas, independente do volume de 
vendas de produtos da empresa industrial. 
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São gastos que não podem ser identificados precisamente com 
as receitas geradas. Geralmente, são considerados como despesas do 
período e não são distribuídos por tipo de receita. 

Podemos citar como exemplo as despesas administrativas, as 
despesas financeiras e outras despesas, como imposto de renda, 
contribuição social, aluguéis, seguros, salários e encargos sociais, 
alimentação, transporte, telefone e Internet. 

Questão para reflexão

Questão para reflexão

Você já parou para pensar por que existem diferenças entre CUSTOS 
e DESPESAS? O que os diferencia?

Muitas vezes as empresas não estipulam os preços de venda apenas 
nos seus custos.

E como isso é feito? Será que as mudanças nos gostos e preferências 
dos consumidores modificam a estrutura dos preços?

2.2 Preços de venda

Muitas vezes nos questionamos sobre como formar os preços de 
venda, mas, além de “calcular” a margem de lucro, devemos tomar 
alguns cuidados com o tipo de mercado, a sazonalidade, as datas 
especiais, dentre outras situações.

O preço está associado ao processo de tomada de decisões 
estratégicas da empresa, porque seus resultados financeiros são par-
cialmente dependentes do preço praticado no mercado.

Do ponto de vista estratégico, o preço é uma variável tão impor-
tante para a empresa, que, para formá-los, deve-se procurar analisar 
quem são os consumidores dos seus produtos. É relevante sempre 
atentar à adaptação e às inovações para poder se tornar uma empresa 
cada vez mais sólida e competitiva. 

A empresa deve analisar quem são seus concorrentes, como agem 
no mercado, a influência da política econômica no mercado e, obvia-
mente, os custos, a mão de obra e a tecnologia utilizada para que um 
determinado produto possa chegar ao consumidor. 
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Ainda na teoria econômica, encontramos os conceitos de elastici-
dade da procura e elasticidade da oferta. Aumentando ou diminuindo o 
preço de um produto, que reações teremos por parte dos empresários 
e consumidores às quantidades ofertadas e consumidas?

2.2.1 Política de preços

2.2.1.1 Formação do preço de venda

Com certeza, o preço ainda é um fator de decisão de compra. Por 
isso, a empresa deve ter clareza em relação ao seu objetivo quando 
determina o preço de venda de um produto. A importância da política 
de preços se faz necessária principalmente em situações como:

• a empresa vai estabelecer pela primeira vez o preço do produto 
num determinado mercado;

• a concorrência ameaça os novos negócios da empresa com 
preços e prazo agressivos (abaixo da tabela normal);

• a demanda das indústrias se relaciona diretamente com os 
preços praticados;

• os objetivos da empresa se ligam ao retorno do investimento e 
ao retorno sobre vendas;

• os objetivos de lucratividade e de participação de mercado 
exigem uma política flexível de preços. 

É importante estabelecer uma política de preço que proporcione 
à empresa um retorno financeiro adequado, pois o mesmo deverá 
cobrir todos os custos e despesas da empresa.

O preço ideal de venda é aquele que cobre os custos do produto 
ou serviço e ainda proporciona o retorno desejado pela empresa. Em 
um mercado competitivo, os preços são formados pela lei da oferta 
e procura. Então, dado um determinado nível de preço no mercado 
para seu produto ou serviço, a empresa avalia se seu preço ideal de 
venda é compatível com aquele vigente no mercado.

A metodologia dominante de formação de preços consiste na 
aplicação de um percentual (mark-up) sobre o custo do produto ou 
serviço. Veremos mais adiante o conceito de mark-up.

O percentual de mark-up é geralmente aplicado sem um embasa-
mento mais profundo. Pode ser o percentual usado pela empresa líder 
do setor de mercado ou aquele escolhido pelo administrador com 
base na tradição. 
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2.2.1.2 Erros na formação do preço de venda

2.2.1.3 A equação do preço de venda

A formação de preços pode ser definida como o processo de 
apuração do custo econômico da indústria. 

Define-se custo econômico como a soma de todos os materiais 
envolvidos no processo de produção de bens e serviços, incluindo 
o custo oportunidade do capital investido (os ganhos almejados 
pelos sócios).

O método de formação de preço, com base no mark-up sobre o 
custo, difere daquele baseado no conceito de custo econômico. O 
primeiro consiste na apuração do custo de produção ou operação, 
sobre o qual é aplicado o percentual de mark-up desejado.

No cálculo do custo de produção ou operação, há uma distorção 
causada pelo uso da depreciação linear, que é praticamente um pro-
cedimento de uso bastante generalizado — embora existam outras 
distorções importantes, como é caso do tratamento dispensado aos 
custos indiretos.

Formar o preço de venda é uma tarefa simples, porém, exige 
conhecimento, técnico. Praticar preços de forma aleatória é um risco, 
pois o concorrente pode estabelecer estratégia de preço compet-
itivo e, em médio prazo, aplicando margem de lucro menor, obter 
melhores resultados. 

Para saber mais

O preço de venda de uma mercadoria pode ser definido com base em 
três procedimentos:

• Baseado na concorrência, quando se busca conhecer o valor 
praticado por outras empresas e aplica-se um diferencial para 
mais ou para menos.

• Baseado em dados técnicos, opção em que a empresa levanta 
informações sobre o custo de aquisição da mercadoria, os 
impostos incidentes sobre o preço de venda, as despesas 
comerciais, as despesas financeiras etc., e define o lucro que 
deseja obter.

• Aleatório, quando a empresa define seu preço com base 
em estimativas de lucros, sempre considerando a melhor 
rentabilidade possível.
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Dessas três opções, é recomendado a definição do preço de 
venda com base em dados técnicos, porque é a maneira mais segura 
e correta. As demais alternativas podem causar complicações, pois 
dependem do contexto mercadológico de cada empresa.

Para muitos empresários, calcular o preço de venda de uma 
mercadoria é um desafio constante por envolver fatores complexos, 
como a concorrência. A ausência de critério técnico é a pior maneira 
de se definir preço.

2.2.2 Comportamento competitivo de preços

2.2.2.1 Posição da empresa dentro do comportamento competitivo

Existem inúmeros tipos de comportamento competitivo, cada 
qual com suas características peculiares, sendo que todas as empresas 
necessariamente se enquadram em um deles.

Embora sejam várias essas características diferenciadoras, duas 
delas merecem especial destaque, como definitivas em termos de 
identificação do comportamento competitivo, que são:

• número e tamanho das empresas que operam no mercado;

• número e tamanho dos consumidores.

Em função das combinações entre esses elementos, surgem os 
inúmeros tipos de comportamento competitivo, cujos extremos estão 
estabelecidos, de um lado pela concorrência perfeita, de outro, pelo 
monopólio absoluto.

A identificação do tipo de comportamento competitivo dentro do 
qual a empresa atua é, pois, muito importante por ocasião do estabe-
lecimento do preço de um produto, mercadoria ou serviço.

Uma vez identificado o tipo de comportamento competitivo, cabe 
à empresa avaliar seu posicionamento dentro dele. Esse posiciona-
mento determinará sua estratégia em termos de preço.

• CLIENTES: Ao estabelecer ou alterar preços, as empresas se 
preocupam com as reações dos seus clientes. Os clientes po-
dem diminuir o consumo ou, até mesmo, deixar de consumir 
o produto. Podem passar a fabricar o produto ou adquirir um 
produto substituto.

• CUSTOS: Para produzir um produto, as empresas incorrem em 
uma série de gastos. O empresário espera recuperar todos os 
gastos que efetuou e, ainda, obter algum lucro.



U4 - Sistemas de custeio e aspectos da gestão de custos 143

2.2.2.2 Formação de preços dentro do comportamento competitivo

2.2.2.2 Formação de preços dentro do comportamento competitivo

A estrutura de custos existente constitui um fator decisivo na 
formação do preço de venda de um produto, mercadoria ou serviço. 
Normalmente, o custo tende a funcionar como um parâmetro que 
estabelece o limite inferior do preço de venda. O produto ou serviço 
precisa cobrir os custos e despesas e obter uma margem de lucro no 
mínimo satisfatória. 

Segundo Garrison e Noreen (2001, p. 613), “[...] a abordagem co-
mum é acrescentar uma margem ao custo (mark-up). A margem de 
um produto é a diferença entre o seu preço de venda e o custo”.

Muitas empresas costumam confundir, na prática, o mark-up com 
o lucro sobre a venda. O mark-up é um índice que é adicionado aos 
custos e despesas de uma organização, formando o preço de venda. 

Segundo Padoveze (2009, p. 424), “[...] o conceito de mark-up, 
que traduzimos como multiplicador sobre os custos, é uma metod-
ologia para se calcularem preços de venda de forma rápida, a partir 
do custo por absorção de cada produto”.

Nesse sentido, o autor afirma que o mark-up utilizado será es-
truturado conforme a incidência de impostos, as despesas variáveis 
de venda, a inclusão das despesas operacionais e o lucro desejado 
na venda, observadas as circunstâncias e interesses mercadológicos 
e financeiros, as experiências passadas, tudo combinado de forma 
equilibrada para que a empresa consiga atingir seus objetivos. 

O preço de venda de um produto ou serviço nada mais é do que 
a soma de duas parcelas: custo de aquisição e lucro desejado; ou, em 
formato matemático:

Preço de Venda = Custo + Lucro

Historicamente, os preços foram formados adicionando-se o lucro 
aos custos, ou, como no atual paradigma, num mundo que cada vez 
mais caminha para uma competição perfeita, o preço é determinado 
pelo mercado.

É a partir do preço de venda que a empresa cobre seus custos e 
despesas e pode obter o lucro almejado, entre outras coisas, para re-
investimentos que tornem a empresa ainda mais competitiva e eficaz 
no alcance de seus objetivos. 
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Atualmente, a formação dos preços tem sido um ponto cada vez 
mais importante dentro das organizações, pois os clientes estão mais 
exigentes quanto aos produtos ou serviços que desejam adquirir. Nesse 
sentido, é preciso oferecer produtos e/ou serviços de qualidade a um 
preço que os clientes estejam dispostos a pagar. 

Como os preços normalmente partem dos consumidores, em vista 
das oportunidades de escolha que eles têm devido a uma razoável 
concorrência de mercado, as empresas não podem simplesmente 
montar seus preços com suas boas margens de lucro. 

Diante desses fatos, as empresas, para serem competitivas, pre-
cisam procurar reduzir seus custos de produção e aplicar ferramentas 
de controle constantemente para serem bem sucedidas no alcance 
dos seus objetivos. 

Para redução desses custos, exige-se um entrosamento estreito 
com os fornecedores e uma eliminação de gastos desnecessários.

2.2.4 Determinação do preço

2.2.4.1 Como os preços são formados

Todas as empresas que visam lucro (e muitas que não visam) en-
frentam a tarefa de determinar o preço de seus produtos ou serviços. 

Os preços têm diferentes nomes: tarifas, anuidades, aluguéis, 
avaliações e o simples preço.

Há algumas décadas, o preço era a mais importante decisão 
isolada do especialista na área de marketing, pois determinava o valor 
de seu produto aos olhos do cliente e em relação aos produtos do 
concorrente. 

É um problema quando uma empresa deve determinar o preço 
pela primeira vez. Isso acontece quando a empresa desenvolve ou 
adquire um produto novo, quando introduz seu produto regular em um 
novo canal de distribuição ou área geográfica, ou quando entra regu-
larmente em concorrências públicas para novos contratos de trabalho. 

A determinação de preço é um problema quando as circunstâncias 
levam a empresa a considerar a possibilidade de uma alteração. Isso 
acontece quando a empresa começa a duvidar se o seu preço está 
ou não correto em relação à demanda e aos custos. 

Quando a empresa vai ofertar um produto ou serviço para um 
cliente, há um pressuposto básico de que este produto ou serviço será 
utilizado para suprir uma necessidade. 
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2.2.4.1.1 Estratégias de preços distintos

É fundamental, dessa forma, que o produto ou serviço que a 
empresa está oferecendo efetivamente possa corresponder às neces-
sidades do cliente. 

Por essa necessidade suprida, o cliente estará disposto a pagar uma 
determinada quantia de recursos, denominada preço.

Dessa definição básica pode-se tirar uma conclusão importante: 
na verdade, quem estabelece o preço do produto ou serviço não é a 
empresa, e sim o cliente. 

Entender isso é fundamental, pois muda o conceito que se tem 
de que a empresa é quem faz o preço.

O que ocorre na prática é que o cliente “percebe um valor” no 
produto ou serviço que a empresa está oferecendo: se este “valor per-
cebido” for maior que o preço estabelecido, os clientes irão comprar 
o produto, certamente gerando bons volumes de venda.

Para analisarmos a formação de preço de um produto ou serviço, 
é importante conhecermos o tipo de mercado em que a empresa 
atua, ou seja, se existe concorrência pura, domínio total de mercado, 
número reduzido de concorrentes etc.

Geralmente, nos mercados em que há várias empresas oferecendo 
produtos semelhantes, o preço tenderá a ser menor do que seria se 
não houvesse competidores.

Vamos buscar em Crepaldi (1998) e Cogan (2002) as definições 
para estratégias de preços distintos.

A estratégia de preços distintos ou variáveis é aquela em que 
diferentes preços são aplicados a diferentes compradores para o 
mesmo produto.

a) Desconto em um segundo mercado: consiste na venda de um 
produto a um preço em um mercado principal, com preço re-
duzido em um segmento secundário de mercado (usualmente 
através de descontos). Isso frequentemente envolve excesso 
de inventário ou de capacidade de produção.

b) Desnatação: envolve a fixação de um preço relativamente alto, 
muitas vezes, no início de vida do produto. O preço é então 
sistematicamente reduzido à medida que o tempo passa. 
Produtos tecnológicos são, muitas vezes, precipitados dessa 
forma. Essa estratégia se aplica principalmente quando o pro-
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duto é inovador e os consumidores estão em dúvida quanto 
ao seu real valor.

c)   Desconto periódico ou aleatório: é a estratégia de preços em 
que os descontos são oferecidos ocasionalmente e de forma 
não previsível.

2.2.4.1.2 Estratégias de preços competitivos

Vamos buscar em Crepaldi (1998) e Cogan (2002) as definições 
para estratégias de preços competitivos.

a) Igualando a estratégia de competição: ocorre quando uma 
organização estabelece preços iguais aos de seus competi-
dores. Muitas empresas escolhem essa estratégia para evitar a 
competição de redução de preços.

b) Cotar por baixo do preço da competição: consiste em es-
tabelecer preços em níveis inferiores aos dos competidores. 
Enfatiza o oferecimento do menor preço dentre as alternativas 
disponíveis (por exemplo, a maioria das lojas de desconto fo-
caliza o corte para baixo dos preços das lojas tradicionais de 
varejo). A esperança é de que volumes elevados com baixas 
margens se mostrarão mais rentáveis.

c) Líderes de preços e seguidores: organizações com grandes 
fatias de mercado e de capacidade de produção (líderes) de-
terminam o nível de preço. Outras organizações mais fracas 
no mesmo ramo de atuação irão segui-los (seguidores).

d) Preço de penetração: isso é feito disponibilizando um preço 
baixo introdutório com a intenção de estabelecer o produto 
rapidamente no mercado. A lógica envolvida é a de que com 
o baixo preço rapidamente se conseguirá grande participação 
no mercado e seus compradores permanecerão leais ao seu 
produto, quando, mais tarde, o preço for aumentado.

e) Preço predatório: certos preços são estabelecidos por 
tradições. Esses preços costumeiros tendem a permanecerem 
imutáveis por um longo período de tempo (preço do cafezinho, 
preço do jornal). Nesse caso, a demanda é elástica acima do 
preço tradicional e inelástica abaixo dele. Um aumento acima 
do preço de percepção tradicional conduz a uma grande 
redução nas vendas. 
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f) Estratégias de precificação por linhas de produtos: objetiva 
maximizar os lucros para o total dos produtos da linha, e não, 
propriamente, obter o maior lucro possível para um determi-
nado item de uma linha de produtos.

g) Preço cativo: essa é a estratégia na qual um produto básico, 
tal como um aparelho de barbear, é precificado por baixo, mas 
os lucros dos produtos associados necessários para o funcio-
namento do produto básico (lâminas de barbear) compensam 
a falta de lucro no produto básico.

h) Preço isca e preço líder: preço isca é o método de atração de 
clientes pelo oferecimento para vendas de itens de baixo preço 
com a intenção de vender os produtos mais caros. Disponibili-
zam-se os produtos mais baratos, mas utilizam-se métodos de 
vendas para transferir os clientes para os produtos mais caros.

Atividades de aprendizagem

1. O que são os custos variáveis ou diretos?

2. Qual é o único elemento concreto que pode ser fisicamente reconhecido 
no produto acabado?

3. Quais são os demais custos que são alocados no produto apenas como 
componentes financeiros?
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Seção 3
Métodos de custeio variável, custeio baseado em 
atividades — ABC e custo meta (target costing — TC)
Introdução à seção

3.1 Método de custeio direto ou variável

3.1.1 Aspectos conceituais

Nesta seção, conheceremos os métodos de Custeio Variável, ABC 
e Custo Meta.

Um sistema de custeio estabelece critérios para que, de acordo 
com o sistema adotado, determinados gastos possam ou não fazer 
parte dos custos de produção. Assim, é preciso que o gestor inter-
essado nas informações fornecidas pela Contabilidade de Custos 
considere qual é o sistema de custeio adotado pela empresa e quais 
os efeitos sobre a composição dos custos de produção. E, princi-
palmente, obedecer aos critérios legais para o cumprimento fiscal.

Para saber mais

Então, CUSTEIO significa método de aplicação dos custos. 

O autor Martins (2000a, p. 41) destaca os custeios mais difundidos 
na literatura especializada: “[...] Custeio por Absorção, Custeio Direto, 
Custeio Padrão, ABC, RKW etc.”.

Neste método, serão estudados os aspectos conceituais, a met-
odologia de apresentação do sistema de custeio direto ou variável e a 
forma de apropriação dos custos variáveis.

O sistema de custeio direto ou variável parte do pressuposto de 
que é possível separar os custos em fixos e variáveis. 

Então, todos os custos variáveis são incluídos no custo do produto 
e, por sua vez, os fixos são considerados despesas do período e não 
fazem parte do custo do produto. 

Os custos e as despesas indiretas fixas não devem ser incluídos 
no estoque e no custo dos produtos vendidos. Eles são considerados 
despesas do período e lançados diretamente na demonstração de 
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Para saber mais

Para saber mais

Os gastos com comissões de vendedores e os gastos variáveis das 
vendas são na realidade gastos que não estão relacionados com a 
produção, porque as vendas não estão relacionadas com a produção. 
O setor de Vendas é considerado um departamento de apoio na 
empresa e não é produtivo. 

O Custo Direto incide DIRETAMENTE na fabricação dos produtos da 
empresa industrial.

resultados, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Para 
a produção, são considerados apenas os gastos variáveis como:

• matéria-prima;

• mão de obra direta de fábrica;

• energia elétrica das máquinas industriais;

• gastos com comissões de vendedores;

• gastos variáveis das vendas, entre outros.

O autor Leone (2000, p. 327) diz que:

[...] os custos variáveis de fabricação são debitados aos 
custos dos produtos fabricados e aos produtos que 
permanecem no final do período em elaboração. Os 
custos fixos de fabricação não são apropriados; eles são 
postos diante das receitas e rendas do período.

Desse modo, o custo dos produtos vendidos, os estoques finais de 
produtos em elaboração e os produtos acabados conterão somente 
custos variáveis. Esse é também conhecido como sistema de custeio 
direto, visto que os custos variáveis são diretos.

O custeio direto tem um impacto diferente sobre os lucros, se 
comparado ao custeio por absorção, porque nele os gastos fixos de 
fabricação são interpretados como custos periódicos debitados ime-
diatamente da receita, e não como custos do produto, aplicados às 
unidades produzidas.

Os defensores do custeio direto afirmam que a parte fixa das des-
pesas indiretas de fabricação é mais relacionada com a capacidade de 
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produzir do que com a produção de unidades específicas. No entanto, 
os adversários do custeio direto afirmam que os estoques devem conter 
o componente de custo fixo, porque tanto os custos fixos como os 
custos variáveis são necessários à produção de mercadorias; e ambos 
são incluídos nos estoques. 

Para reforçarmos esse pensamento, a contribuição de Crepaldi 
(1998, p. 111) é importante, pois salienta que:

Custeio Variável (também conhecido como Custeio 
Direto) é um tipo de custeamento que consiste em 
considerar como custo de produção do período apenas 
os Custos Variáveis incorridos. Os Custos Fixos, pelo 
fato de existirem mesmo que não haja produção, não 
são considerados como custo de produção e sim como 
despesas, sendo encerradas diretamente como resultado 
do período.

Para saber mais

Lógica do CUSTEIO DIRETO → Se há produção, há custo; se não 
houver produção, também não existirá custo.

No próximo item, identificaremos a metodologia do Sistema de 
Custeio Variável.

3.1.2  Metodologia de apresentação do sistema de custeio direto ou variável

Pelo Sistema de Custeio Variável ou Direto, os custos dos produtos 
vendidos, os estoques finais de produtos em elaboração e os produtos 
acabados conterão somente CUSTOS VARIÁVEIS DIRETOS.

Por esse sistema de custeio não atender aos princípios fundamen-
tais de contabilidade, ele não é aceito pelas autoridades fiscais. A sua 
utilização está limitada apenas para uso de informações gerenciais, 
como o cálculo do ponto de equilíbrio.

Para saber mais

Os princípios contábeis e a legislação do Imposto de Renda 
determinam a utilização do custeio por absorção. Assim, o custeio 
direto é adotado para fins gerenciais e processos decisórios, pois 
permite a produção de informações importantes, como a Margem de 
contribuição e o Ponto de equilíbrio.
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3.2 Método de custeio ABC — Activity Based Costing

Nas últimas décadas, com a evolução da industrialização e o sur-
gimento da globalização, as empresas se empenharam na busca da 
“excelência empresarial”. Um dos maiores problemas enfrentados pelas 
empresas na área de custos é o da apropriação dos custos indiretos 
de fabricação por produto, devido à dimensão desses custos e à falta 
de técnicas adequadas para sua gestão.

Esses custos indiretos cresceram significativamente com as novas 
tecnologias de produção e com a substituição da mão de obra direta 
pela robotização (automatização industrial).

O custeio ABC (Activity Based Costing) veio para contribuir no 
reconhecimento dos custos indiretos na forma da identificação das 
atividades inerentes à produção.

É imprescindível que a administração das empresas busque apoio 
nos relatórios por ela produzidos para tomar decisões com segurança. 
Para que se consiga trabalhar seu potencial, tornando-a menos arbi-
trária e mais confiável, um passo importante seria a transformação da 
gestão estratégica de custos, sendo que o método de custeio ABC 
— Custeio Baseado em Atividades — contribui para um ótimo ponto 
de partida.

O custeio baseado em atividades — ABC — tem se apresentado, 
então, como método de custeio dos produtos e serviços, e como 
ferramenta para o processo gerencial, em virtude da sistemática que 
utiliza o seu potencial informativo de suporte no processo decisório.

Quanto ao surgimento do custeio ABC, Nakagawa (1994, p. 41-42) 
explica que:

Segundo alguns autores, o ABC já era conhecido e 
usado por contadores em 1800 e início de 1900. Outros 
registros históricos mostram que o ABC já era bastante 
conhecido e usado na década dos anos 60.
[...]
No Brasil, os estudos e pesquisas sobre o ABC tiveram 
início em 1989, no Departamento de Contabilidade e 
Atuária da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da USP, onde esta matéria é lecionada 
tanto no nível de graduação como de pós-graduação.
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O custeio ABC, apesar de ser um método que existe há muito 
tempo, é moderno até hoje, por custear os produtos por atividades 
e rastrear os recursos por meio de direcionadores de custos, que 
consideram as atividades desenvolvidas na fabricação dos bens ou 
produção dos serviços, na administração geral da empresa, nas vendas, 
dentre outras.

No entender de Leone (2000, p. 256), vários são os fatores que 
levaram as empresas a optarem por este sistema:

• A evolução da tecnologia alterou a composição dos 
custos dos fatores de produção, tornando os custos 
indiretos mais significativos que os custos da mão de 
obra direta;

• a competição global determinou mudanças nos 
processos de produção e, conseqüentemente, nos 
modelos de administração;

• a gerência necessitou de informações mais precisas 
quanto à redução de custos; às atividades que não 
acrescentam valor aos produtos e à determinação 
dos custos;

• a multiplicidade de produtos diferentes e a 
diversidade de clientes;

• o amplo uso de computadores eletrônicos, que veio 
facilitar o controle automático da produção, a própria 
mudança nos processos operacionais e análises das 
atividades e seu custeamento.

Os custos indiretos foram aumentando em substituição dos custos 
diretos, em função das inovações tecnológicas. É por isso que há a 
necessidade de se ter uma nova visão na gestão dos negócios, pois 
esses gastos influenciam diretamente no resultado da empresa. 

3.2.1 Características do custeio abc

A principal característica do método de custeio ABC está relacio-
nada com as atividades, pois parte-se do pressuposto de que as ativ-
idades consomem recursos e os produtos fabricados ou os serviços 
prestados consomem atividades. Os direcionadores de custos formam 
a base para a apropriação dos valores monetários que serão consum-
idos pelos produtos.

Martins (2000b, p. 112) explica que “[...] o ABC é uma ferramenta 
que permite melhor visualização dos custos através da análise das 
atividades executadas dentro da empresa e suas respectivas relações 
com os produtos”.
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Brimson (1996, p. 27) esclarece que, através do custeio ABC, a em-
presa é separada por atividades e as mesmas podem ser gerenciadas 
para a identificação daquelas que agregam ou não valor:

A abordagem da contabilidade por atividades para 
gerenciamento de custos divide uma empresa em 
atividades. Uma atividade descreve o que uma empresa 
faz — a forma como o tempo é gasto e os produtos 
do processo. A principal função de uma atividade é 
converter recursos (material, mão de obra e tecnologia) 
em produtos/serviços. A contabilidade por atividades 
identifica as atividades desenvolvidas em uma empresa e 
determina seu custo e desempenho (tempo e qualidade).

Segundo os autores, as atividades são um conjunto de tarefas 
relacionadas, constituídas por uma combinação de matéria-prima, 
de processos, de tecnologia, de métodos e de ambiente que geram 
determinado produto, ou seja, custear os objetos de custos a partir 
da relação do custo das atividades feita através dos direcionadores 
de custos.

Entende-se que o custeio baseado em atividades (ABC) não é um 
método de acumulação de custos para fins contábeis, ou seja, não 
apura custos de produtos e serviços para a elaboração de balanços 
e demonstração de resultado, mas gerencialmente contribui para a 
identificação das atividades geradoras dos produtos.

Falk (2001, p. 100) explica que “[...] no sistema ABC, as despesas 
ou gastos deveriam ser separados em contas individuais e relaciona-
dos ao nível das atividades do centro de custos onde os recursos são 
consumidos”.

De acordo com a Figura 4.3, observa-se o dimensionamento dos 
recursos e atividades:

Fonte: Falk (2001, p. 101).

Figura 4.3 Visão tradicional de custos
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Na visão de custos, por meio do sistema de custeio ABC, pode-se 
obter a seguinte situação: os serviços ou produtos consomem as 
atividades geradoras desses produtos, que, por sua vez, consomem 
os recursos. Na Figura 4.4 é possível visualizar essa relação entre os 
produtos e serviços com as respectivas atividades que consomem 
esses recursos.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Serviços ou produtos 

Consomem atividades 

Consomem recursos 

Fonte: Falk (2001, p. 101).

Figura 4.3 Visão tradicional de custos

Seguindo esse raciocínio, buscou-se em demais autores outras 
contribuições; dessa forma, Nakagawa (1994, p. 30) enfatiza:

Idealmente, todos os custos deveriam ser diretamente 
apropriados às atividades e aos produtos, mas, à medida 
que as tecnologias evoluem, cada vez mais os custos 
vão tornando-se indiretos. Neste contexto, o ABC é um 
facilitador para a apropriação direta dos custos indiretos 
e o “rateio” deve ser usado só em última instância.

Também Maher (2001, p. 280) afirma que “[...] o custeio baseado em 
atividades é um método de custeio em que os custos inicialmente são 
atribuídos a atividades e depois aos produtos, com base no consumo 
de atividades pelos produtos”.

Assim, no método de custeio ABC, as atividades se tornam o foco 
para o cálculo e controle dos custos, pois os recursos são apropria-
dos às diversas atividades que compõem os principais processos de 
produção da empresa (centros de atividades).
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Dessa forma, o método de custeio ABC, segundo Nakagawa 
(1994, p. 62):

[...] é uma ferramenta que auxilia os gerentes a descobrirem 
as rotas do consumo dos recursos da empresa, busca-se, 
na realidade, colocar à sua frente uma informação muito 
importante para suas decisões. Baseado nas próprias 
atividades e produtos que os gerentes conhecem muito 
bem, o ABC mostra-lhes com clareza e transparência os 
custos dessas atividades e produtos. 

Esse método fornece base precisa dos custos da empresa, e, assim 
sendo, facilita a visualização dos mesmos aos gestores e usuários das 
informações.

O custeio ABC apresenta as vias — direcionadores — por onde os 
recursos estão sendo consumidos, de modo que os gestores poderão 
analisar se o gasto é ou não é necessário.

3.2.2 Fundamentos do custeio abc e conceitos de atividade

Os fundamentos do custeio ABC estão relacionados ao uso da 
apropriação dos custos aos produtos, serviços e clientes. No fluxo da 
produção fluem os recursos para as atividades e estas para os produtos, 
serviços e clientes através dos direcionadores de custos.

Para Brimson (1996, p. 27), o custeio ABC se fundamenta nas 
seguintes ações:

• Identifica as atividades da empresa.
• Determina o custo e o desempenho da atividade. O 

desempenho é medido pelo custo unitário, tempo de 
execução da atividade e qualidade da produção.

• Determina a produção da atividade. Uma medida 
(produção) da atividade é o fator pelo qual o custo 
de um processo varia de forma mais direta.

• Relaciona os custos da atividade aos objetivos de 
custo. Os custos das atividades são relacionados 
aos objetivos de custo, como produtos, processos e 
ordens, baseados no consumo da atividade [...].

Os recursos são as bases dos custos, que compreendem agrupa-
mentos isolados e homogêneos dos custos existentes, que represen-
tam a função semelhante ou, no caso de pessoas, que têm um perfil 
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de trabalho semelhante. O custeio ABC desenha um mapa de gastos 
relativos a recursos, às atividades e geradores de custo da atividade 
para relacionar o custo da atividade a objetos.

Em uma empresa, a atividade descreve o que ela faz, a forma 
de como o tempo é gasto e o produto consumido no processo. 
Distribui de forma adequada recursos em centros de atividades que 
consomem recursos.

Nakagawa (1994, p. 7) explica a sistemática dos recursos e atividades:

[...] o conceito de atividades consumindo recursos e de 
produtos consumindo atividades é fundamental para 
uma visualização de como o sistema de operações se 
desenvolve e o que e como adiciona valor no sistema 
produtivo, o que acaba por tornar as operações mais 
eficientes e a empresa mais competitiva a longo prazo.

 “As atividades representam o que é feito em uma empresa” (BRIM-
SON, 1996, p. 65).

Entende-se, com isso, que atividade é um conjunto de tarefas 
ordenadas e combinadas, cujo fim é agregar valor a um objeto medi-
ante a aplicação dos recursos durante a execução de seus processos.

Dessa forma, as atividades são os resultados da combinação de 
recursos como pessoal, tecnologia, materiais e ocupação, tendo como 
finalidade dar origem a um produto ou à prestação de um serviço.

3.2.3 Direcionadores de custos (cost drivers)

Após o detalhamento das atividades, é necessário conhecer os 
fatores que influenciam as mesmas, ou seja, aqueles que se direcionam 
para as atividades e são chamados direcionadores de custos.

O elo entre atividades e objetos de custos, como produtos, serviços 
e clientes, é realizado por meio de geradores de custos das atividades.

Para Maher (2001, p. 282), “[...] um direcionador de custos causa, 
‘direciona’, os custos de uma atividade. O direcionador de custos da 
compra de materiais, por exemplo, pode ser a quantidade de pedidos”.

Então, se pode dizer que um direcionador de custo é o que de-
termina a ocorrência de uma atividade, constituindo-se na verdadeira 
causa dos custos.

Sobre direcionador de custos, Martins (2000b, p. 103) afirma que:
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3.3 Custeio meta (target costing)

Direcionador de custos é o fator que determina a ocorrência 
de uma atividade. Como as atividades exigem recursos 
para serem realizadas, deduz-se que o direcionador é a 
verdadeira causa dos custos. Portanto, o direcionador 
de custos deve refletir a causa básica da atividade e, 
consequentemente, da existência de seus custos. 

Martins (2000b, p. 104) enfatiza que existem dois tipos de direcio-
nadores de custos: “[...] os de primeiro estágio, chamados de ‘direciona-
dores de recursos’ e os de segundo estágio, chamados ‘direcionadores 
de atividades’”.

Através dos Direcionadores de Recursos, alocam-se custos e 
despesas às atividades, identificando a maneira como essas atividades 
consomem recursos e servem para custeá-las. 

Deve-se ter muito cuidado ao adotar os direcionadores de custos, 
pois são eles que proporcionam a intensidade de consumo de recursos 
e consumo de atividades da empresa. Os direcionadores deverão ex-
pressar a causa básica do evento e ter relação lógica com as atividades.

A relação comercial ocorre no momento em que o consumi-
dor procura um produto que satisfaça determinadas condições de 
funcionamento, como qualidade, validade e desempenho, por um 
preço que ele considere justo a ser pago pelo benefício que o pro-
duto proporciona. O fornecedor, por sua vez, busca atender o maior 
número possível de necessidades do consumidor a um preço que 
cubra o seu custo e lhe proporcione o lucro suficiente para contentar 
o investidor, que espera receber uma remuneração no mínimo su-
perior àquela que o banco lhe pagaria se tivesse aplicado em algum 
produto desse gênero.

Diante de um preço máximo que o consumidor pode pagar e 
sobre o qual as empresas não podem influenciar, obtém-se a inversão 
na forma de determinação do preço de venda. A empresa, para se 
manter no mercado, é obrigada a encontrar o custo máximo que pode 
incorrer em um produto ou serviço, considerando-se que o mercado 
define o preço de venda e os gestores determinam a margem de lucro 
ou rentabilidade esperada. Esse processo foi denominado de Target 
Costing ou Custo Alvo ou Custo Meta.
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3.3.1 Conceitos

O Custo Meta inicia o gerenciamento de custos no estágio inicial 
do desenvolvimento do produto e é aplicado durante o ciclo de vida 
do mesmo por um envolvimento ativo de toda a cadeia de valor.

Quanto ao termo meta, Iudícibus e Marion (2001, p. 129) definem 
como “(1) especificação e quantificação física dos objetivos estabele-
cidos. (2) São os resultados que se pretende obter com a realização 
de cada programa”. 

Portanto, o Custeio Meta é um processo de gerenciamento es-
tratégico de custos e planejamento de lucros desenvolvido na fase de 
projeto de novos produtos ou produtos reprojetados, que se baseiam 
nos preços de vendas estabelecidos pelo mercado, visando à satisfação 
do cliente, envolvendo todas as estruturas organizacionais da empresa, 
considerando todo o ciclo de vida do produto e envolvendo toda a 
cadeia de valor.

De acordo com Garrison e Noreen (2001, p. 617), “[...] a companhia 
já sabe qual será o preço e o problema é desenvolver um produto que 
possa ser comercializado de modo lucrativo a esse preço”.

Nakagawa (1993, p. 48), que trata sobre custeio meta, diz que:

Este custo representa o custo baseado no mercado, que 
é calculado a partir do preço de venda necessário para se 
obter uma predeterminada participação no mercado. Em 
setores industriais competitivos, o preço de venda de um 
produto é estabelecido independentemente do seu custo 
inicial [...]. 

Nesse novo paradigma não se cogita da determinação do 
custo unitário total como condicionante para a fixação 
do preço de venda. Ao contrário usa-se o preço de venda 

Dessa forma, nas empresas de costura de vestuário já é sabido 
o preço com antecedência, ou seja, ao contratar-se os serviços de 
facções de costura, as empresas têxteis negociam um determinado 
lote de produção, de um determinado modelo de vestuário a deter-
minado preço.

O que se encontra mencionado no parágrafo anterior tem 
fundamento com o sistema de custo meta, pois, conforme Cogan 
(2002, p. 95):
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para determinar o custo que o mercado irá admitir. 
Segundo Peter Drucker, o preço conduz aos custos em 
oposição ao conceito anterior do custo levar ao preço.

Definido o preço, será realizada a costura do vestuário e, dessa 
forma, todo o ciclo produtivo deverá encontrar-se em consonância 
para absorver os custos de maneira que não venha a prejudicar a rent-
abilidade da empresa facção de costura.

Corrobora Nascimento (1989, p. 24-28) que:

O mercado é o grande responsável pela fixação dos 
preços, e não os custos em obtenção do produto. [...] 
é muito mais provável que uma empresa analise seus 
custos e suas despesas para verificar se é viável trabalhar 
com um produto, cujo preço o mercado influencia 
marcantemente, ou mesmo fixa, do que ela determinar o 
preço em função daqueles custos ou despesas.
[...] 
A gestão de preços abrange não apenas a fixação do preço 
de venda do produto quando do seu lançamento, mas 
também e, principalmente, a administração do mesmo ao 
longo da sua vida, de modo que ele, conjuntamente com 
os demais produtos, permita à empresa atingir os seus 
objetivos mercadológicos e de lucratividade.

Conforme o exposto, o preço tem relação com a oferta e a de-
manda. Os preços praticados entre as empresas têxteis contratantes 
dos serviços das empresas de costura de vestuário praticamente 
são uma “imposição” do próprio mercado. Se o preço está sendo 
“empurrado” para baixo pelo próprio mercado consumidor, isso se 
reflete na cadeia produtiva, que deverá ser planejada para adequar o 
processo produtivo conforme os custos incorridos e atingir o preço-
alvo de mercado.

Silva (1999, p. 24) explica que “[...] desta forma, o custo meta apli-
ca-se como uma forma interessante de inter-relacionamento das várias 
empresas pertencentes a uma mesma cadeia de valor”.

De acordo com o autor, seu conceito se aplica às empresas de 
costura de vestuário, pois, na cadeia produtiva, os fornecedores das 
mercadorias são as corporações têxteis e, na contratação dos serviços, 
as empresas de costura de vestuário exercem o papel de fornecedores 
de serviços.



U4 - Sistemas de custeio e aspectos da gestão de custos160

Conforme Sakurai (1997, p. 55), “[...] o objetivo principal do cus-
to-meta é reduzir os custos totais, mantendo alta qualidade”. 

É importante observar que neste método o foco é o custo do 
produto (ou ciclo produtivo), pois, segundo Garrison e Norren (2001, 
p. 216-217):

[...] nossa exposição partiu do pressuposto de que o 
produto já tinha se desenvolvido e custeado e estava 
pronto para ser comercializado [...]. Mesmo nessa 
situação, em que a seqüência normal de eventos está 
invertida, o custo ainda é um fator vital.

Tomar decisões em uma empresa sem planejamento 
significa participar de um jogo e esperar que todas as 
variáveis que posam impactar a decisão, embora não 
conhecidas e analisadas, se comportem favoravelmente.

No sistema de custo meta, a premissa é planejar um produto desde 
sua fase inicial. A partir do projeto desse produto, é possível identificar 
todos os possíveis custos incorridos para a sua fabricação e, de acordo 
com as tendências do mercado (em absorver este produto ou não), 
planejar os seus custos para que possam ser “pagos” pela margem 
necessária de acordo com o preço de venda do mercado.

Esse é um processo em que se deve analisar os detalhes das 
etapas da produção, pois para o custo-meta os detalhes das etapas 
produtivas têm fundamental importância para a sua implantação. Cor-
robora Moreira (2002, p. 37), “[...] a organização se destaca em razão 
do domínio de detalhes”.

Com o custeio meta, busca-se adequar os custos da empresa de 
costura de vestuário de modo que, ao planejar a produção, é possível 
identificar atividades ou fatores que induzem ao não cumprimento 
dessa adequação dos custos.

Desse modo, através do planejamento da produção, identificam-se 
as atividades que contribuem para a adequação dos custos, não com-
prometendo a qualidade do serviço prestado na produção das peças. 

Sobre planejamento, Vieira (1991, p. 96) diz que:

A empresa do ramo de costura de vestuário, para efetivar a implan-
tação do custo-meta, necessita realizar um processo de planejamento 
nas suas atividades produtivas e verificar de que forma o mesmo con-
tribui para a melhoria no processo.
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Garrison e Norren (2001, p. 617) esclarecem que:

Custo-meta é o processo de determinação do custo 
máximo admissível de um novo produto, seguido 
do desenvolvimento de um protótipo que possa ser 
lucrativamente construído pra esse custo máximo.

O sistema de custeio-meta é plenamente aplicável apenas em 
empresas ou instituições que permitam a sua continuidade através do 
lucro obtido em seus negócios. 

De acordo com esse método, a definição do custo ocorre antes 
do início do processo produtivo, devendo todas as decisões serem 
tomadas durante a fase de projeto do produto, não devendo mais 
ocorrer variação significativa na composição dos custos no momento 
em que é iniciada a fase produtiva. 

Mas, na condição de ser aplicado em empresas, não mais terá 
importância o planejamento do produto, pois o seu esboço já foi 
estabelecido através da empresa contratante. Dessa forma, pode-se 
planejar o processo produtivo através do sistema de custo-meta com 
o método de custeio ABC, identificando as atividades geradoras.

Segundo Nitchie (1960, p. 337), “[...] o custeamento e o estabe-
lecimento de preços de vendas ou produtos e a sua mensuração ou 
medida dos lucros, ainda são um propósito primordial de um sistema 
de custos”.

O método de custeio ABC permite identificar as atividades ger-
adoras dos produtos. Em uma análise mais profunda desse método 
com o Custeio Meta, é possível planejar as atividades geradoras dos 
produtos e identificar, através do ciclo produtivo, a melhor forma de 
atingir o custo-meta, sem comprometer a rentabilidade do produto, 
pois os preços contratados para a produção de determinado lote de 
peças para costura são determinados no momento da contratação do 
fornecimento dos materiais.

No que se refere ao relacionamento com o ambiente externo, o 
custeio-meta interage respondendo às necessidades do mercado e 
do consumidor.

Através da abordagem tradicional de custos, inicialmente, as em-
presas preocupavam-se com o seu lucro (atendendo em primeiro 
lugar, as suas necessidades) e depois com o custo e formação do 
preço de venda. 
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Pereira (2003, p. 78) coloca que, no processo tradicional de custeio, 
“[...] após conhecer-se todo custo a ser alocado aos produtos determi-
na-se o lucro com o qual a empresa deseja operacionalizar e finalmente 
o preço de venda”.

Questão para reflexão

Tente imaginar você em um estabelecimento comercial, verifique 
que um determinado produto está sendo vendido por um alto 
preço (o preço muito alto pelo benefício gerado). Se a empresa não 
conseguir vender esse produto por este motivo, o que ela fará? Será 
que a empresa deveria rever alguns componentes que podem ser 
substituídos para reduzir o custo da produção? 

Atividades de aprendizagem

1. Em sua opinião, o que significa CUSTEIO?

2. Qual é a finalidade da utilização do Sistema de Custeio Direto?

Fique ligado

Nesta unidade estudamos que:

• Os custos são os gastos atribuídos para a transformação dos 
Ativos da empresa, ou seja, a utilização dos bens materiais para 
criar ou transformar outros tipos de bens materiais.

• Enquanto os Custos são os Gastos que compõem um pro-
duto, as Despesas são todos os gastos necessários para a 
empresa obter receitas. Podemos dizer que DESPESAS são 
os esforços necessários para fazer a “máquina girar”, isto é, a 
empresa funcionar.

• Os custos variáveis ou diretos são aqueles que podem ser 
quantificados e identificados aos produtos ou serviços e valori-
zados com relativa facilidade e, dessa forma, não necessitam de 
critérios de rateios para serem alocados aos produtos. 

• Os materiais diretos são compostos por matérias-primas, 
material de embalagem, componentes e outros materiais 
necessários à produção, ao acabamento e à apresentação final 
do produto acabado, ou seja, todo material necessário para 
que o produto funcione.
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• Os custos fixos ou indiretos são aqueles que permanecem 
constantes dentro de determinada capacidade instalada, inde-
pendente do volume de produção. Consequentemente, não 
são identificados como custos de produção do período, mas 
como custos de um período de produção. 

• O preço está associado ao processo de tomada de decisões 
estratégicas da empresa, porque seus resultados financeiros 
são parcialmente dependentes do preço praticado no mercado.

• O preço ideal de venda é aquele que cobre os custos do produto 
ou serviço e ainda proporciona o retorno desejado pela empresa. 

• O custeio direto parte do pressuposto que é possível separar 
os custos em fixos e variáveis, e que todos os custos variáveis 
são incluídos no custo do produto, sendo que os fixos são 
considerados despesas do período e não fazem parte do custo 
do produto. 

• Estudamos o que é o Sistema de Custeio ABC — Activity Based 
Costing — e como se identificam os direcionadores de custos.

• Oportunizamos para você os estudos do Custeio Meta e obser-
vamos qual sua aplicação no mercado.

Para concluir o estudo da unidade

Caro estudante!

Você estudou, nesta unidade, a importância das informações 
produzidas pela contabilidade, especificamente na Gestão de Custos, 
como os tipos de sistemas de custeio e a formação do preço de venda. 

Sobre o Custeio Variável, vimos como é composto e a forma 
utilizada para identificar os custos atribuídos a produção. No Custeio 
ABC — Activity Based Costing — apresentamos os direcionadores de 
custos e como eles podem contribuir para a identificação de produtos 
que agregam ou não valor aos produtos. Estudamos também que, 
com um bom planejamento das atividades de custos baseados em 
atividades, é possível planejarmos o custo meta e mantermos a 
rentabilidade da empresa.

E, por fim, sobre a formação do preço de venda, você estudou 
quais são os tipos de preços de vendas existentes, suas diferenças 
e aplicabilidades.

Não esqueça, você pode acessar sites que abordam esses temas 
e oportunize novas pesquisas.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Explique com suas palavras o que é Custo.

2. Explique com suas palavras o que é Despesa.

3. O que são as despesas fixas ou indiretas?

4. Qual é o Preço Ideal de Vendas?

5. Segundo Padoveze, qual é o conceito de mark-up?
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