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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo principal investigar e analisar os custos em função 

da rentabilidade na empresa Biscoitos Nany Ltda Me, localizada no município de 

Peritiba/SC. Em outras palavras, o trabalho de pesquisa pretende identificar os fatores 

que interferem na saúde financeira da empresa, tendo como foco a gestão de custos e 

processos de gerenciamento de custos. Para se chegar ao objetivo foram coletados e 

investigados documentos em poder da contabilidade assim como materiais e dados 

fornecido pela própria empresa e os fatores que interferem no perfeito funcionamento da 

área. A partir da análise dos dados, busca-se desenvolver estratégias e soluções de 

aperfeiçoamento, a fim de apresentar uma proposta de melhoria para a empresa. Uma 

das principais contestações foram o gerenciamento e atualização do custo do produto 

para a comercialização, associado ao preço de compra da matéria prima.  

 

Palavras-chave: Gestão de custos; Análise de rentabilidade. 
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ABSTRACT 
 

 

This monograph aims to investigate and analyze the costs depending on company 

profitability Biscoitos Nany Ltda Me, localized in Peritiba SC. In other words, the 

research aims to identify the factors affecting the company's financial health, with a 

focus on cost management and cost management processes. To reach the goal were 

collected and investigated documents held by the accounting as well as materials and 

data supplied by the company and the factors that interfere with the smooth operation of 

the area. From the data analysis, we seek to develop strategies and solutions for 

improvement in order to submit a proposal for improvement for the company. One of 

the main challenges were the management and updating of the product cost for the 

marketing associated with the purchase price of the raw material. 

 

Key-words: cost management, profitability analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A análise de custos em função da rentabilidade consiste na comparação dos 

diversos resultados que podem ser apresentados por um empreendimento. Significa que 

os vários níveis de produção devem ser estudados e comparados. Para ser detectada uma 

alternativa viável, ou a que for mais conveniente, ou seja, rentável para a empresa. 

Com o advento da globalização, as organizações, inseridas em um ambiente 

econômico de mercado caracterizado por uma concorrência acirrada, necessitam 

direcionar suas atenções ao planejamento e controle dos custos, já que vêm sofrendo 

grandes transformações nas características dos seus negócios, sendo influenciadas 

diretamente nas condições de competitividade deste mercado. Nesse ambiente, o recurso 

da informação segura e confiável adquire conotações de cunho estratégico e 

operacional. 

A empresa esta inserida em um mercado bastante competitivo, o Brasil ocupa a 

posição de segundo maior produtor mundial de biscoitos, atrás apenas dos Estados 

Unidos, com consumo médio anual de 6,2 kg por habitante, este mercado deve crescer 

3% em volume no ano de 2013. 

O estudo deste projeto será focado nos dois produtos de maior venda e por 

consequência de maior faturamento: Bolachão de mel com cobertura sabor chocolate 

200g e Bolachão de mel com cobertura sabor chocolate branco 200g 

Nesse contexto, o eficaz processo de gestão de custos passa, necessariamente, 

pela eficiência e eficácia das atividades de planejamento, execução e controle. As 

empresas buscam a redução de custos e o aumento da produtividade, onde, o sistema de 

custos é apontado como uma ferramenta capaz de oferecer informações relativas à 

estrutura de custos, principalmente em organizações industriais e prestadoras de 

serviços.  

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Com o constante avanço da tecnologia, o número de clientes cada vez mais 

exigentes, e a necessidade de defender sua posição no mercado, as empresas estão 

buscando novas estratégias que agreguem ao produto qualidade com menor custo. 

Nesse sentido, a gestão financeira é fundamental para qualquer empresa. 
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Planejar o custo x volume x rentabilidade é muito importante para a empresa, a 

fim de atender a necessidade dos seus clientes e as suas próprias necessidades. Desse 

modo, tem-se o seguinte problema de pesquisa. Quais os recursos de gestão financeira 

que a fábrica de Biscoitos Nany esta utilizando e como vem sendo realizada para 

conseguir identificar custos, formação de preço e margem de rentabilidade? 

 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Contribuir com a gestão da empresa, auxiliando a mesma em suas tomadas de 

decisões, através da obtenção de um sistema de custos confiável, levando em 

consideração a rentabilidade de cada produto, buscando assim maximizar o valor do 

negócio. 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Realizar o estudo na fábrica de Biscoitos Nany com as duas embalagens mais 

vendidas, buscando seu custo e fazendo as devidas análises administrativa e financeira 

sobre sua rentabilidade. 

 

 

1.2.2 Objetivo específico 

 

- Apurar todos os custos envolvidos no processo de produção; 

- Apurar a rentabilidade auferida sobre o preço de venda, tanto para atacado 

quanto para o varejo. 

- Avaliar os dados obtidos e verificar a possibilidade de sugestão de melhorias 

no processo de gerenciamento de custos visando à melhoria das margens de 

rentabilidade. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Conhecer os custos é imprescindível para uma boa formação de preço de venda 

e para um bom planejamento orçamentário. A administração de custos visa organizar, 

tabular e conferir diversos indicadores que servem como informações e estratégias para 

que a empresa possa tomar a melhor decisão. Com o constante avanço da tecnologia, o 

número de competidores e clientes cada vez mais exigentes, e a necessidade de defender 

sua posição no mercado, as empresas estão buscando novas estratégias que agreguem ao 

produto qualidade com menor custo. 

A produção é um processo organizado que utiliza insumos e os transforma em 

bens, juntamente com a finalidade operacional da empresa industrial que é transformar 

matérias-primas em produtos acabados e colocá-los à disposição de seus distribuidores 

ou representantes comerciais, que após o processo da venda irão deixar o produto à 

disposição dos consumidores. Obtém-se assim, no final da linha de produção o 

consumidor satisfeito, principalmente através de um produto de alta qualidade e bom 

preço. 

A empresa Biscoitos Nany Ltda possui carência enorme em estipular suas 

rentabilidades a partir do levantamento de seus custos. Sua gestão é familiar existindo 

alguns empecilhos devido à localização do escritório que fica localizado no município 

de Tapejara, estado do Rio Grande do Sul, dificultando assim todo o acompanhamento 

do cotidiano da empresa o que por consequência, acaba impactando diretamente em seu 

setor produtivo e também na analise da rentabilidade de seus produtos e da empresa 

como um todo. 

É importante que a empresa Biscoitos Nany padronize sua gestão financeira em 

relação a seus gastos e custos, obtendo com maior clareza a real margem obtida de cada 

produto e principalmente dos que fazem parte deste estudo, pela sua importância dentro 

do faturamento da empresa, tendo controle através de planilhas ou aperfeiçoando o uso 

dos programas em andamento na área administrativa da empresa. 

As pequenas empresas possuem algumas peculiaridades em relação à gestão 

dos seus recursos, dispondo geralmente de um volume reduzido de recursos, financeiros 

aplicados em capital de giro, sentindo-se assim obrigados a praticar preços e prazos nem 

sempre mais indicados. Além disso, convivem com a realidade da inexistência ou 

deficiência de pessoal especializado para oferecer projeções de cenários financeiros, 

devido ao alto custo de tais profissionais. 
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Por outro lado, o fato de ser uma pequena empresa, facilitará o acesso às 

informações, pois é de interesse da mesma a realização deste estudo, que contribuirá 

para a melhoria de seus processos organizacionais e gerenciais. Para o acadêmico a 

construção deste estudo será sinônimo de aprendizado e obtenção de novos 

conhecimentos na área, que poderão ser repassados e servir de contribuição para a 

empresa estudada e também para o meio acadêmico. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Definição dos procedimentos técnicos, das modalidades e atividades, assim 

como, dos métodos que serão utilizados em decorrência do estudo. 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza: este trabalho caracteriza-se como teórico e empírico, pois 

não possui pesquisa de campo, as análises são feitas em cima de dados secundários, ou 

seja, os que já foram tabulados, ordenados e às vezes até analisados para outros 

propósitos. 

Quanto ao tratamento dos dados: sobre a abordagem é uma pesquisa qualitativa 

porque se trata de caráter exploratório, pois estimulam os entrevistados a pensar e falar 

livremente sobre o tema em questão ou conceito. 

 

 

2.1.2 Estudo de caso  

 

Este método é caracterizado por ser um estudo intensivo. No método do estudo 

de caso, leva-se em consideração, principalmente, a compreensão, como um todo, do 

assunto investigado. Todos os aspectos do caso são investigados. Quanto o estudo é 

intensivo, podem até aparecer relações que, de outra forma, não seriam descobertas 

(FACHIN, 2005, p, 45). 

O estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação 

especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos 

nos diversos fatores do estudo. 

 

 

2.1.3 Seleção da população e amostra 

 

Na pesquisa é identificada população e amostra, pelo fato de colher 

informações no escritório e na contabilidade da empresa e informações com o gestor 
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imediato, pelo responsável da produção e alguns funcionários de chão de fábrica, a fim 

de colher informações sobre o funcionamento da empresa de cada setor. Os dados e os 

resultados da pesquisa dentro dos contextos trabalhados neste projeto são do ramo 

alimentício na empresa Biscoitos Nany Ltda empresa localizada na cidade de Peritiba, 

estado de Santa Catarina, atuante no ramo alimentício e fabricante de diversos tipos de 

biscoitos de mel. A empresa possui sua gestão familiar. Além de produção com marca 

própria, produz também para outra marca terceirizada, Jota Jota Comércio de Alimentos 

Ltda, localizada na cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, objetivando assim 

maximização de sua produção. Buscar-se-á confirmar qual o produto mais rentável para 

a mesma. 

 

 

2.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa de coleta de dados foi efetuada através da documentação direta, na 

empresa nas áreas de produção, administrativa, e estoque. Foram analisados 

documentos em poder da contabilidade e também no escritório da empresa localizado 

em Tapejara, no estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

2.2.1 Entrevista 

 

Entrevista realizada na empresa com o responsável geral. Realizada a 

entrevista de modo informal que é a menos estruturada por parecer uma conversação, 

mas se diferencia por ter o objetivo básico de coletar dados.  

Na conversa entre o pesquisador e o sujeito pesquisado há uma maior 

flexibilidade para ambas as partes, pois podem ter oportunidades de observar atitudes, 

reações e condutas durante a entrevista. 

 

 

2.2.2 Observação  

 

A observação é o instrumento básico de coleta de dados, sendo importante para 

a construção de qualquer conhecimento. A observação pode ser realizada na vida real, 
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no próprio local onde o evento ocorre em um ambiente normal e cotidiano, registrando-

se os dados à medida que forem ocorrendo. 

Segundo Fachin (2005, p. 39), a observação, sob alguns aspectos, é 

imprescindível em qualquer estagio da pesquisa, pois ela tanto pode filiar-se a outras 

técnicas de coleta de dados como pode ser empregada de forma independente ou 

exclusiva. 

 

 

2.3 UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

A coleta através de dados impressos como arquivos e históricos, diários e 

pastas de documentos. Para Gil (1995, p. 158) as fontes escritas na maioria das vezes 

são muito ricas e ajudam o pesquisador a não perder tanto tempo na hora da busca de 

material em campo, sabendo que em algumas circunstâncias só é possível à investigação 

social através de documentos. 

 

 

2.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Segundo Diehl e Tatim (2004, p. 82), análise e interpretação dos dados é a 

necessidade de organizar os dados coletados para que eles possam ser interpretados pelo 

pesquisador. Podem ser resumidas nas seguintes etapas: 

“Seleção”: consiste na verificação detalhada dos dados coletados a fim de 

detectar falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas e incompletas, no 

caso deste estudo é muito importante à comparação dos dados coletados intangíveis 

com a documentação física. 

“Classificação”: consiste na ordenação dos dados, de acordo com determinado 

critério, os quais orientam sua divisão em classes ou categorias.  

“Codificação”: no uso do método qualitativo, atribui-se um nome conceitual às 

categorias, o qual deve relacionar-se ao que os dados representam no contexto de 

pesquisa. 

“Representação”: apresentação dos dados de forma que se facilite o processo 

de inter-relação entre eles e sua relação com a hipótese ou a pergunta da pesquisa. 
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3 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

3.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A empresa Biscoitos Nany Ltda ME, existe no mercado há aproximadamente 

oito anos, mas faz seis anos, desde 2007, que a família Tamagno a assumiu. Ela está 

situada na cidade de Peritiba, na Rodovia SC 462, pavilhão 03 – Linha Gaúcha, no 

estado de Santa Catarina.  

A empresa atualmente possui vinte e seis funcionários que trabalham 

regularmente no turno do dia, porém quando existe uma demanda maior a empresa pode 

prolongar suas atividades no turno da noite.  

O transporte dos colaboradores é realizado através de veículo próprio. Este 

passa pegá-los para irem até o local de trabalho e também os leva de volta para suas 

residências.  

A empresa não possui um setor de custos. As vendas são feitas por vendedores 

e representantes externos em supermercados grandes e pequenos, além de atacados, 

abrangendo, principalmente, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outros.  Em março de 2012 realizou-se uma reunião 

com um representante da Jordânia (país do Oriente Médio), onde nesta ocasião foram 

apresentados os produtos fabricados. No mês de julho de 2012 foram liberadas as 

negociações internacionais, com perspectiva inicial de se negociar R$ 50.000,00 em 

exportações dos produtos da empresa e R$ 25.000,00 para importações, nos dias atuais 

a empresa esta focada em reestruturar a forma organizacional, portanto ainda não esta 

exportando. 

São fabricados: pão de mel com cobertura de chocolate branco, ao leite e 

brigadeiro, bolachão de mel e glacê, bolachão com cobertura de chocolate branco e ao 

preto. Sua produção mensal se dá em torno de 30 toneladas entre todos os produtos que 

são fabricados.   

Os produtos são populares, mas possuem uma boa qualidade. Têm como 

principais consumidores as pessoas da classe média e baixa, atingindo tanto as crianças 

como os adultos. Hoje, no mercado existem algumas empresas que também produzem 

este mesmo produto, no entanto pode-se considerar que não existem concorrências 

acirradas.  
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Possui como missão, “produzir os melhores bolachões e pães de mel, 

proporcionando sensações agradáveis para quem os adquire e conquistando novos 

clientes através do comprometimento com o consumidor”. Visa “ser a melhor empresa 

fabricante de bolachão e pão de mel do sul do país, sendo referencial de qualidade”. A 

empresa “preza por valores como honestidade, comprometimento com os clientes, e a 

busca permanente por inovações”. 

Abaixo algumas fotos dos produtos fabricados na empresa: 

 

 

 

         

                                        

              

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotos dos produtos da empresa.  

Fonte: Biscoitos Nany 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

   

A seguir relembrarmos alguns conceitos que podem proporcionar uma melhor 

compreensão do conteúdo e seu significado. 

 

 

4.1 DEFINIÇÕES DE CUSTOS 

   

A análise dos custos empresariais permite conhecer o quê, onde, quando, em 

que medida, como e a que se sujeitaram tais valores, a seguir alguns conceitos e 

significados envolvem a área de finanças. 

 

 

4.1.2 Gasto 

 

“É o valor pago ou assumido para obter a propriedade de um bem, incluindo 

ou não a elaboração e a comercialização, considerando as diversas 

quantidades adquiridas, elaboradas ou comercializadas. O gasto é genérico, 

não necessitando, portanto, ter ligação com os objetivos sociais da empresa. 

Pode-se incorrer em um gasto tanto na aquisição de matéria-prima para a 

produção de um bem como na aquisição de uma obra de arte. Ele se efetiva 

no momento do conhecimento da obrigação (quando ocasionará em um 

desembolso futuro) ou na redução de um ativo como pagamento (quando o 

desembolso é imediato)” (DUTRA, 2010, p.10). 

 

Consiste no sacrifício financeiro que a entidade arca para obtenção de um 

produto ou serviço qualquer. Segundo a contabilidade, serão em ultima instância 

classificados como custo ou despesas, a depender de sua importância na elaboração do 

produto ou serviço. Alguns gastos podem ser temporariamente classificados como 

investimentos e, à medida que forem consumidos, receberão a classificação de custos ou 

despesas (Bruni, Adriano Leal, Rubens Famá, 2010, p. 23). 

Destaca Padoveze (2004, p. 311) que “gasto são todas as ocorrências de 

pagamentos ou recebimentos de ativos, custos ou despesas”. 

 

“É um conceito extremamente amplo e que se aplica a todos os bens e 

serviços adquiridos; assim, tem-se gastos com a compra de matérias-primas, 

gastos com mão de obra, tanto na produção como na distribuição, gastos com 

honorários da diretoria, gastos na compra de um imobilizado etc. Só existe 
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gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, 

ou seja, no momento em que existe o reconhecimento contábil da dívida 

assumida o da redução de ativo dado em pagamento” (MARTINS, 2003 p. 

25). 

 

 

4.1.3 Custo 

  

É a parcela do gasto que é aplicada na produção ou em qualquer outra função 

de custo, gasto esse desembolsado ou não. Custo é o valor aceito pelo comprador para 

adquirir um bem ou é a soma de todos os valores agregados ao bem desde sua aquisição, 

até que ele atinja o estado de comercialização (DUTRA, 2010, p. 11). 

“Representam os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção 

de outros bens ou serviços. Portanto, estão associados aos produtos ou 

serviços produzidos pela entidade. Como ex de custos podem ser citados os 

gastos com matérias primas, embalagens, Mao de obra fabril, alugueis e 

seguros de instalações fabris etc.:” (Bruni, Adriano Leal, Rubens Famá, p, 

23. 2010). 

 

Conforme Martins (1996) a contabilidade de custos nasceu da contabilidade 

financeira, tendo duas tarefas muito importantes, que são: O controle e a decisão. 

Conforme Leone (2000, p. 21) classifica custos, como sendo “uma atividade 

que se assemelha a um centro processador de informações, que obtém os dados, 

acumula de forma organizada, analisa e interpreta, produzindo informações de custos 

para os diversos níveis gerenciais”.  

 

 

4.2 ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS 

 

Define se custo como o somatório dos processos envolvidos no processo 

produtivo de um bem, desde a fase inicial até a fase final de sua elaboração, ou seja, 

desde seu estado natural, sem valor monetário, até seu estado de Consumo ou utilização. 

Dados de (Portal Brasil. 2013). 

Quando se fala em custos, uma das primeiras coisas que vem à tona é que se 

trata do total de gastos da empresa. Todos os gastos podem ser entendidos como custos. 
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Então, para ter domínio dos custos, é preciso apenas saber com precisão quanto foi 

gasto e em que foi gasto.  

 

“Verifica-se que o lucro está incluído no custo do bem, quando, em termos 

empresariais, não se considera o lucro normalmente como custo. Indaga-se, 

então, se o preço pago por um consumidor para utilizar ou consumir um bem 

qualquer não engloba o lucro dos empresários de todas as fases pelas quais o 

bem passou como o preço de venda (que inclui o lucro) em uma fase é 

sempre custo na fase seguinte, o lucro pode ser considerado como custo em 

termos gerais do consumidor. Em termos de sociedade organizada, pode-se 

dizer que, é impossibilitada a prática do custo sem três componentes básicos: 

Matéria prima, Mao de obra, e gastos gerais” (DUTRA, 2010, p. 12). 

 

 

4.3 QUANTO A CONTABILIZAÇÃO 

 

A contabilidade divide as contas em dois grandes grupos: Contas patrimoniais 

e Contas de resultado. Os custos e despesas, de acordo com sua contabilização, são 

alocados em um dos dois grupos e denominados custos realizados ou custos a realizar. 

 

 

4.3.2 Gastos gerais 

  

São todos os elementos necessários direta ou indiretamente, mediata ou 

imediatamente à elaboração dos bens e não classificados em nenhuma das duas outras 

categorias. Representado por GG.  

A matéria prima e como custo básico, e a mão de obra e os gastos gerais são 

como custos de transformação, tendo em vista que sua atuação sobre a matéria-prima é 

que a transforma em outros bens. A equação de custo pode ser assim expressa: 

C = MP + MO + GG. Dados (Sebraemais. 2013). 

Sendo assim em consequência o custo segundo Dutra (2010) pode ser definido 

como valor da matéria-prima somado a todos os valores agregados a ela e necessários à 

obtenção de novos bens. 
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4.4 TERMINOLOGIA EM CUSTOS INDUSTRIAIS 

 

4.4.1 Preço 

 

É o valor estabelecido e aceito pelo vendedor para efetuar a transferência da 

propriedade de um bem. 

 

No preço pode estar ou não incluído, alem do custo, o eventual lucro ou 

prejuízo, concluindo-se que o preço pode ser simplesmente igual ao custo, ou 

igual ao custo mais lucro, ou ao custo menos o prejuízo. Se o preço for igual 

ao custo, não terá o vendedor lucro nem prejuízo na produção e 

comercialização do bem ou na prestação de serviço. Este conceito foi 

pularizado no jargão publicitário “todos os preços da loja estão ao preço de 

custo” (MARTINS (2003, p. 24). 

 

 

Evidentemente, se o preço for maior que o custo, haverá lucro; se menor que o 

custo, haverá prejuízo. Tal definição está calcada no direito de propriedade mantido no 

na Constituição brasileira. 

Na verdade o preço praticado é um equilíbrio entre o desejo do vendedor e a 

aceitação do comprador. Ele deve representar o valor intrínseco de uma utilidade em 

determinado momento, considerando-se como tal um bem tangível ou não, seja um 

produto, um serviço ou qualquer outro tipo de utilidade. Com base nesse conceito, 

surgiram as diversas modalidades de preço, tais como preço justo, preço de mercado, 

preço de transferência. O valor estabelecido na transação de uma unidade de um bem é 

chamado preço unitário de venda, ou simplesmente preço de venda para o vendedor é 

custo unitário para o comprador. (DUTRA, 2010, p. 11) 

Temos o preço em uma linguagem voltada para a economia que conceitua que, 

o preço não é mais do que a expressão monetária do valor de um bem transacionado no 

mercado. Uma das questões primordiais da economia é estudar o processo pelo qual são 

estabelecidos os preços dos bens no mercado, ou seja, como funciona o mecanismo de 

mercado. 

Segundo a teoria da economia, o valor de determinado bem (e, por definição, o 

seu preço) resulta do confronto, no mercado, entre a sua procura por parte dos 

consumidores e a sua oferta por parte dos produtores. (DUTRA, 2010, p. 12). 

Segundo Martins (2010, p. 218) quanto a fixação de preço de venda é 

generalizada a ideia de que uma das finalidades da contabilidade de custos é o 

http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/bem.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/economia.htm
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fornecimento do preço de venda. Para administrar preços de venda, sem duvida é 

necessário conhecer o custo do produto; porém essa informação, por si só, embora seja 

necessária, não é o suficiente. Além do custo, é preciso saber o grau de elasticidade da 

demanda, os preços de produtos dos concorrentes, os preços de produtos substitutos, e a 

estratégia de marketing da empresa etc.; e tudo isso depende também do tipo de 

mercado em que a empresa atua. 

O importante é que o sistema de custos produza informações úteis e 

consistentes com a filosofia da empresa, particularmente com sua filosofia de preços. 

Considerando-se esses aspectos citados, os preços podem ser fixados: com base nos 

custos, com base no mercado ou com base numa combinação de ambos. 

  

 

4.4.2 Receita  

 

Conceitua-se que a principal referência de receitas são os recursos provenientes 

da venda de mercadorias ou de uma prestação de serviços. 

 

“De um bem e seu preço de venda multiplicado pela quantidade vendida; a 

receita de uma empresa que comercializa vários bens é o somatório das 

multiplicações dos diferentes preços de venda pelas respectivas quantidades 

vendidas de cada um deles” (DUTRA, 2010 P. 12). 

 

 

 

4.4.3 Despesa  

 

É a parcela do gasto que ocorre desligada das atividades de elaboração dos 

bens ou serviços. Segundo Martins (2003), são os gastos incorridos durante as 

operações de comercialização. Ela é representada pelo consumo de bens e serviços em 

decorrência direta e indireta da obtenção de receitas. Tecnicamente, a parcela ou a 

totalidade do custo que integra a produção vendida é uma despesa, tenha ela ligação ou 

não com as atividades de elaboração de bens e serviços. Assim, as expressões Custo das 

Mercadorias Vendidas (CMV), Custo dos Produtos Vendidos (CPV) e Custo dos 

Serviços Prestados (CSP) estariam tecnicamente melhor ditos usando as expressões 

Despesa de Mercadoria Vendida (DMV), Despesa dos Produtos Vendidos (DPV) e 

Despesa dos Produtos Prestados (DSP). As expressões iniciadas por “custo” deveriam 
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ser usadas para as mercadorias e os produtos em estoque. Consequentemente, além de 

Custo dos Produtos Fabricados, Custo dos Produtos em Elaboração e Custo dos 

Serviços em Elaboração. 

 

“Despesa é todo o gasto  que a empresa precisa ter para obter uma receita, 

como por exemplo, os salários, água, luz, telefone, impostos, aluguéis pagos 

e etc. Para a contabilidade, uma despesa representa uma diminuição do ativo 

e aumento do passivo; e assim como as receitas provocam um aumento do 

patrimônio líquido, as despesas, diminuem o valor do mesmo” (DUTRA, 

2010, p.12-13). 

 

Um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de 

receitas. Não estão associadas à produção de um produto ou serviço. Como as despesas 

podem ser citadas gastos com salários de vendedores, gastos com funcionários 

administrativos etc.: (Bruni, Famá, 2010, p. 24) 

De acordo com Martins (2003, p. 25) despesa é o bem ou serviço consumido 

direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Despesas “são gastos com bens e 

serviços visando à obtenção de receitas; as despesas são necessárias à manutenção das 

atividades administrativas, comerciais e financeiras” (MEDEIROS, 1999, p. 68). 

 

 

4.4.4 Perda  

 

Gasto involuntário e anormal que ocorre sem intenção de obtenção de receita. 

Portanto, o gasto normal de matéria-prima excedente no processo produtivo, embora 

não integre o produto final, é um custo, pois se trata de esforço empreendido com o 

objetivo de alcançar receitas, ao passo que a matéria-prima e outros itens perdidos, por 

acidentes tais como inundações, incêndios etc. se constituem em perda e não em custo 

(DUTRA, 2010, p. 13). 

Bens ou serviços consumidos de forma anormal consistem em: 1º um gasto não 

intencional decorrente de fatores externos extraordinários ou 2º atividade produtiva 

normal da empresa. Na primeira situação, devem ser considerados como despesas e 

lançados diretamente contra o resultado do período. Na segunda situação, devem ser 

classificados como custo de produção do período (Bruni, Famá, p, 24. 2010). 
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De acordo com Martins (2003, p. 25) despesa é o bem ou serviço consumido 

direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. 

Despesas “são gastos com bens e serviços visando à obtenção de receitas; as 

despesas são necessárias à manutenção das atividades administrativas, comerciais e 

financeiras” (MEDEIROS, 1999, p. 68).  

No entendimento de Martins (1996, p. 26) “perda é o bem ou serviço 

consumidos de forma anormal e involuntária”.  

 

 

4.4.5 Prejuízo  

 

Prejuízo “é a resultante negativa da soma das receitas menos as despesas de um 

período. Decorre da apuração do resultado de um período, onde as despesas suplantam 

as receitas desse período” (PADOVEZE, 2004, p. 312). 

 

 

4.4.6 Desembolso  

 

Desembolso é o pagamento de parte ou do total adquirido, elaborado ou 

comercializado, ou seja, é a parcela ou todo do gasto que foi pago. Desembolsar é tirar 

do bolso, significa pagar ou quitar. Ele ocorre após a aquisição da propriedade de um 

bem ou serviço, porém antes ou após sua posse (DUTRA, 2010, p. 12). 

Consistem no pagamento do bem ou serviço, independente de quanto o produto 

ou serviço foi ou será consumido. Entende-se que o registro de receitas e despesas deve 

ser feito de acordo com a real ocorrência, independente de sua realização ou quitação. 

Por exemplo, se foram empregadas 40 horas de mão de obra no mês de março que 

somente foram quitadas em abril, o lançamento contábil do gasto deve ser feito em 

março. Já o registro financeiro da quitação ou desembolso será registrado no mês de 

abril. Logo, não se deve confundir despesa com desembolso (Bruni, Famá, 2010, p. 23). 

Para Martins (2003, p, 25) desembolso é o pagamento resultante da aquisição 

de bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, 

portanto defasada ou não do momento do gasto. 
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4.4.7 Investimento 

 

De acordo com Martins (2003, p. 25) investimento é o gasto ativado em função 

de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s). 

Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços (gastos) que 

são estocados nos Ativos da empresa para baixa ou amortização quando de sua venda, 

de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente 

chamados de investimento. 

Os investimentos podem ser de diversas naturezas e de períodos de ativação 

variados: a matéria-prima é um gasto contabilizado temporariamente com o 

investimento circulante; a máquina é um gasto que se transforma num investimento 

permanente; as ações adquiridas de outras empresas são gastos classificados como 

investimento circulante ou permanente, dependendo da intenção que levou a sociedade à 

aquisição (MARTINS, 2003, p. 26). 

 

 

4.5 CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS 

 

Para o CRC/SP (2000, p. 45) cada situação requer sua própria solução. Para 

propósitos diferentes são usados conceitos de custos diferentes. Uma informação de 

custos somente tem utilidade se for relativa a um problema específico. Por essa razão, 

são utilizadas variadas expressões em que a palavra custos tem significado diferente e 

especial. Conhecimento desses significados e conceitos é fundamental para que as 

informações de custos fornecidas sejam úteis. 

Na concepção de Leone (2000, p. 58), 

“A classificação dos custos da empresa, dos produtos, das operações, enfim, 

do objeto que está sendo analisado e examinado, em diretos e indiretos 

destina-se a fornecer informações para a determinação do montante mais 

realístico do custo desse objeto, bem como para o controle dos custos”. 
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4.5.1 Classificação quanto à identificação material do produto 

 

Custos diretos são os custos que podem ser quantificados e identificados aos 

produtos ou serviços e valorizados com relativa facilidade. Dessa forma, não utilizam o 

critério de rateio para serem alocados aos produtos, já que são facilmente identificados. 

Os custos diretos compõem-se de matéria prima e mão de obra (OLIVEIRA E PEREZ 

JR. 2000, p. 72). 

Conforme Santos e Marion, (1996) custos diretos são os identificados com 

precisão no produto acabado, por meio de um sistema ou método de medição, e cujo 

valor é relevante, como exemplos: mão de obra; quilos de sementes ou rações; gastos 

com a manutenção dos bens móveis. 

Assim Padoveze (2004, p. 328) conceitua os custos diretos como custos que 

podem ser fisicamente identificados por um segmento particular sob consideração. 

Assim, se o que está sob consideração é uma linha de produtos, então os materiais e a 

mão de obra envolvidos em sua manufatura seriam ambos os custos diretos.  

Custos indiretos “são aqueles essenciais à produção, geralmente de mais de 

um produto, mas alocáveis arbitrariamente, por meio de um sistema de rateio, 

estimativas e outros meios. Ex.: salários dos técnicos e chefias; materiais e 

produtos de alimentação, higiene e limpeza (pessoal e instalações)” 

(SANTOS E MARION, 1996).  

 

Conforme Oliveira e Perez Jr. (2000) os custos indiretos são aqueles custos 

que, por não serem facilmente identificados nos produtos ou serviços, não podem ser 

apropriados de forma direta para cada unidade específica, ordem de serviço ou produto 

e serviço executado. Portanto, necessitam de algum critério de rateio.   

Padoveze (2004) conceitua custos indiretos como os gastos que não podem ser 

alocados de forma direta e objetiva aos produtos ou a atividade operacional, e caso 

sejam atribuídos aos produtos, departamentos ou serviços, deverá ser feito através do 

critério de distribuição ou alocação, podem ser fixos ou variáveis.  

Para Leone (2000, p. 58) assim, pode-se generalizar, identificando o custo 

indireto como aquele custo que precisa de um critério de rateio para sua identificação ao 

produto ou objeto, cujo custeio é desejado.  
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Para Leone (2000, p. 58) refere-se à diferenciação entre os custos diretos e 

indiretos “é necessária para o cálculo mais realístico do custo de qualquer objeto, para a 

verificação da rentabilidade e da eficiência das várias atividades da empresa”. 

   

 

4.5.2 Classificação quanto à variação quantitativa de acordo com o volume 

produzido 

 

No entendimento de Santos e Marion (2000, p. 43) “os custos fixos são os que 

permanecem inalterados em termos físicos e de valor, independentemente do volume de 

produção e dentro de um intervalo relevante”.    

Custos variáveis são, por exemplo, o valor global de consumo dos materiais 

diretos por mês depende diretamente do volume de produção. Dentro, portanto, de uma 

unidade de tempo, o valor do custo com tais materiais varia de acordo com o volume de 

produção; logo, materiais diretos são Custos Variáveis (MARTINS, 2003, p. 49). 

Conceitua Leone (2000, p. 390) “é um critério usado para acumular os custos 

de qualquer objeto ou segmento da empresa”.  

Para Oliveira e Perez Jr (2000) custos variáveis são os que mantêm uma 

relação direta com o volume de serviço ou produção e, consequentemente, podem ser 

facilmente identificados com os produtos. Desta forma, o custo total variável cresce à 

medida que o volume de atividade da empresa aumenta.  

A diferença básica entre os termos fixo e variável que são geralmente usados 

para descrever como um custo reage às mudanças na atividade. O custo variável é o que 

é proporcional ao nível de atividade (o custo total aumenta à medida que a atividade 

aumenta) e um custo fixo é constante no total, na faixa de volume relevante da atividade 

esperada que esteja sendo considerada. 

 

 

4.5.3 Custos de produção 

 

São os que ocorrem no setor de produção e necessários apenas a fabricação dos 

produtos e a execução dos serviços, que são: matérias primas, Mao de obra e outros 

custos indispensáveis à elaboração. 
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4.5.4 Custos administrativos 

 

São os necessários a administração, programação e controle, e indispensáveis à 

execução das políticas e da programação das atividades das empresas, como, por 

exemplo, os custos de administração do pessoal, de transportes, de restaurante, de 

vigilância e outros. 

 

 

4.6 CLASSIFICAÇÕES DE CUSTOS QUANTO A FUNÇÃO 

 

4.6.1 Custos de comercialização 

 

São os necessários a movimentação, controle e distribuição dos produtos, desde 

sua compra e pagamento aos fornecedores até a distribuição e fornecimento dos 

clientes, como, por exemplo, embalagem de expedição, fretes, aluguéis de depósitos e 

lojas, propaganda, comissões etc. 

 

 

4.6.2 Custos realizados 

 

São os que integram as contas de resultado do período, isto é, os que foram 

considerados consumidos para efeito de resultado contábil do período. Como exemplo, 

citam-se as matérias-primas, os materiais auxiliares, a mão de obra, as depreciações e os 

demais custos que integram os produtos vendidos. 

 

 

4.6.3 Custos a realizar 

 

São os que integram as contas patrimoniais, isto é, os que, mesmo já tendo sido 

incorridos pela empresa, ou seja, já tendo sido adquiridos e até já aplicados fisicamente, 

ainda permanecem na empresa. Como exemplo, citam-se as matérias-primas, os 

materiais auxiliares, a Mao de obra e os demais custos que integram os “estoques”, alem 

das imobilizações permanentes ainda não depreciadas, das imobilizações diferidas a 
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amortizar, das despesas antecipadas, são chamados custos capitalizados (DUTRA, 2010, 

p. 24). 

Os custos que integram os produtos fabricados, apesar fisicamente realizados 

em relação à fabricação, por já terem sido aplicados na produção, continuam 

classificados como custos a realizar quanto à contabilização ate que os produtos sejam 

vendidos, cuja denominação seria melhor se substituída por “despesas dos produtos 

vendidos”. Sob esse aspecto, todas as despesas são classificadas como custos realizados 

e todos os demais gastos específicos da produção como custos a realizar, até sua 

transformação em custos dos produtos vendidos, quando serão classificados como 

custos realizados (DUTRA, 2010, p. 24). 

 

 

4.7 CLASSIFICAÇÕES DE CUSTOS QUANTO A FORMAÇÃO 

 

4.7.1 Custos fixos 

 

Como os custos de estrutura que ocorrem período após período sem variações 

ou cujas variações não são consequências do volume de atividades em períodos iguais. 

O exemplo característico é o aluguel de imóvel ocupado por indústria, cujo valor mensal 

é o mesmo em cada período, independente do volume produzido em cada período 

considerado. Mesmo quando o valor do aluguel é reajustado na renovação do contrato, o 

custo continua fixo porque houve apenas uma atualização do valor do contrato. 

 

 

4.7.2 Custos variáveis 

 

“Como os custos que varia em função da variação do volume de atividade, ou 

seja, da variação da quantidade produzida no período. Quanto maior o 

volume da atividade no período, maior será o custo variável e, ao contrário, 

quanto menor o volume da atividade no período, menor será o custo variável. 

Para volume de atividade máximo, custo variável total máximo; para volume 

de produção zero, custo variável total igual à zero. São exemplos de custos 

variáveis: matéria-prima, mão de obra direta, combustíveis de maquinas de 

produção (força), impostos proporcionais ao volume de atividade” (DUTRA, 

2010, p. 25). 
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4.8 CONCEITUAÇÃO 

 

O custo será inserido na vida de todo individuo desde seu nascimento, ou 

mesmo desde a vida intrauterina, até sua morte, uma vez que todos os bens necessários 

a seu consumo ou a sua utilização têm um custo. Se por um aspecto isso traz algumas 

facilidades para seu entendimento, por se tratar de um assunto conhecido, por outro 

pode ocasionar algumas dificuldades em sua iniciação aos estudos de custo, tendo em 

vista os conceitos distorcidos que as pessoas possam ter adquiridos no contato empírico 

com os custos do dia a dia, podendo ainda ocasionar conflitos conceituais sobre preço, 

receita, gasto, desembolso, custo, despesa, perda e doação. Assim, serão estabelecidos 

alguns conceitos diferenciadores para cada um dos termos utilizados nos estudos e 

trabalhos de custos. 

 

 

4.9 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

Nas linhas que seguem será mostrado duas filosofias que utilizam de princípios 

diferentes para fazer os custos indiretos chegarem ao produto, sendo que uma agrega os 

custos indiretos ao custo de produção e a outra debita da receita estes custos. Dessa 

forma, os resultados obtidos se distinguem na apuração das receitas e despesas. 

 

 

 

4.9.1 Custeio por absorção 

 

Ludícibus, Martins e Gelbcke (2007) apontam que há três elementos principais 

para a formação do custo, que em síntese são: os Custos de Materiais Diretos, os Custos 

de Mão de Obra Direta e os Gastos Gerais de Fabricação. 

Comentando sobre o custeio por absorção, Leone (2001) diz que o custeio por 

absorção indica de forma geral os custos paralelos à fabricação, sem tomar como 

elemento relevante o volume de atividade, ou seja, estão ligados diretamente ao 

processo de fabricação. Porém, Martins (2003) descreve o mesmo método com mais 

clareza e profundidade dizendo que no custeio por absorção todos os custos de 
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produção, isto é, fixos, variáveis, diretos e indiretos são distribuídos aos produtos 

elaborados. 

A inclusão dos três elementos de custo definidos representa o custeio por 

absorção, ou seja, o estoque em processo ou acabado “absorve” todos os 

custos incorridos, diretos ou indiretos. Essa é a base de avaliação aceita 

conforme os Princípios Fundamentais de Contabilidade e, portanto, pela Lei 

das Sociedades por Ações, sendo que é a base também aceita pela Legislação 

Fiscal (2007, p. 115). 

 

O Custeio por Absorção não pode ser tido como um princípio contábil na 

íntegra, mas um método derivado dele com seu surgimento na contabilidade de custos. 

Ao contrário do custeio direto, é aceito para fins de Balanço Patrimonial e 

Demonstração de Resultados e em alguns países para Balanço e Lucros Fiscais. É 

considerado pela auditoria externa como básico e obrigatório para avaliação de 

estoques. Explica Martins (2003). Que ainda escreve que na Absorção a depreciação de 

equipamentos e outros imobilizados plausíveis de amortização que compõe a produção 

devem ser distribuídos aos produtos elaborados, isto é, vai para o ativo na forma de 

produtos, e só vira despesa quando ocorre a venda do bem. Crepaldi (2002, p. 219) 

afirma que o custeio por absorção “é o método derivado da aplicação dos princípios 

fundamentais de contabilidade e é, no Brasil, adotado pela legislação comercial e pela 

legislação fiscal”. 

 

 

4.9.2 Custeio direto ou variável 

 

Leone (2001) detalha a distribuição dos custos da seguinte forma, somente os 

custos variáveis diretamente inclusos na fabricação do produto serão utilizados no 

custeio direto/variável, sendo que os demais custos variáveis de administração e venda é 

apurada ao custo dos produtos acabados que serão vendidos no futuro. Os custos 

indiretos são considerados como despesas do período. 

Quanto à nomenclatura do custeio direto ou variável pode-se notar certa 

divergência de autor para autor, porque uns como Leone (2001) preferem chamar de 

custeio direto, outros como Bruni e Fama (2003) de custeio variável e alguns como 

Crepaldi (2002) unem os dois e o chamam de custeio direto/variável ou vice-versa. 

Porém, vale a pena ressaltar que apesar de serem considerados sinônimos, possuem 
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diferenças relevantes como as apresentadas por Bruni e Famá (2003) que afirmam que 

quando se trata do custeio de um produto, é inegável a existência de custos diretos que 

também sejam variáveis (embalagens, matéria prima, etc.). 

Portanto, é imprescindível ter em mente que o custeio variável lida 

especificamente com os gastos, custos ou despesas variáveis diretas ou indiretas, 

projetando comparações com as receitas sem usar nenhum conceito de cálculo médio, 

enquanto que o direto trata unicamente com os custos diretos variáveis e fixos em 

relação com a quantidade produzida e vendida, mas que não é considerado um erro 

chamá-lo de direto variável apesar das vantagens que o custeio direto oferece. 

Martins (2003) apresenta a desvantagem de que este tipo de custeio fere os 

princípios contábeis, de forma mais direta no Regime de Competência e na 

Confrontação alterando o resultado do período, porém, ele complementa que devido o 

fato de o custeio variável não ser aceito contabilmente, não significa que para fins 

internos e de controle não possa ser usado, pois a empresa pode se utilizar deste recurso 

durante todo o ano e no final do mesmo, fazer um lançamento de ajuste de acordo com 

os princípios contábeis exigidos. 

Além desta desvantagem, Padoveze (2000) acrescenta outras duas, sendo a 

primeira a falta de clareza no momento da separação dos custos fixos e variáveis, pois 

normalmente os custos semivariáveis e semifixos são esquecidos, podendo causar 

desvios na identificação de elementos do custeio. E a segunda, são os problemas de 

continuidade devido ao custeio variável ser utilizado normalmente para fundamentar 

decisões de curto prazo com base nos custos variáveis e deixar de lado os custos fixos 

que por sua vez, fazem paralelo com a capacidade de produção e de planejamento em 

longo prazo. 

Após estas breves explicações sobre o custeio variável, resumimos seu 

surgimento devido à necessidade dos gestores tomarem decisões financeiras com menor 

índice de distorções por parte dos custos fixos, sendo assim, é dito que a melhor forma é 

a de eliminar os rateios dos custos fixos e indiretos e subtraí-los da margem de 

contribuição total, assim argumenta Bruni e Famá (2003). 

 

 

 

 

 



35 
 

4.9.3 análise da relação custo em função da rentabilidade 

 

É uma análise baseada no custo unitário de cada produto verificando se ele 

gera rentabilidade ou não para a empresa, cada produto tem seus custos alguns agregam 

mais valor outros não, portanto é nessa análise que se procura saber qual produto hoje 

se deve investir para que se tenha sucesso e rentabilidade. (Padoveze, 2010, p.231). 

A rentabilidade é totalmente dependente do custo uma vez que para verificar a 

rentabilidade de um produto é necessário saber qual é seu custo para por em prática a 

margem com a lucratividade desejada. 

 

 

4.9.4 Matéria-prima 

 

É o elemento que sofrerá transformação ou agregação para o surgimento de 

outro bem diferente. É adquirida de outras empresas ou é proveniente de fase ou fases 

anteriores de produção ou é um bem natural e, portanto, gratuito na natureza, isto é, com 

custo zero. Quando oriunda de outras empresas ou de fases anteriores, seu valor 

representa o somatório das remunerações percebidas por cada classe de pessoas 

envolvidas no processo produtivo de todas as fases, ou empresas anteriores àquela cujo 

custo se está apurando. Aqui é representado por MP, Quanto a mão de obra: é o 

elemento que atua sobre a matéria-prima para a obtenção de outro bem, que 

transformando, quer agregando várias matérias-primas. Representa-se por (MO). Dados 

de (Sebraemais. 2013). 

 

 

4.10 ACTIVITY BASED COSTING (ABC) 

 

A Curva ABC ou 80-20, baseada nas teorias econômicas do italiano Vilfredo 

Pareto, é um método de classificação de informações a fim de se separar os itens de 

maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número. E o que 

representam as letras A, B e C? 

• Classe A: Principais itens em estoque e de alta prioridade. 20% dos itens 

correspondem a 80% do valor. 
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• Classe B: itens que ainda são considerados economicamente preciosos 30% 

dos itens correspondem a 15% do valor. 

• Classe C: 50% dos itens em correspondem a 5% do valor. 

Podem ser observadas claramente no gráfico a seguir: 

 

4.10.1 Gráfico da curva (ABC) 

 

Figura 1: Grafico da curva (ABC) 

Fonte: wordpress 2012 

 

Dessa forma, a ferramenta é uma classificação estatística de materiais, baseada 

no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos materiais, baseada nas 

quantidades utilizadas e no seu valor. Também pode ser utilizada para classificar 

clientes em relação aos seus volumes de compras ou em relação à lucratividade 

proporcionada; classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcionada, 

etc. 

Numa organização, a curva ABC é muito utilizada para a administração de 

estoques, mas também é usada para a definição de políticas de vendas, para o 

estabelecimento de prioridades, para a programação de produção, etc. 

Na avaliação dos resultados da curva ABC, percebe-se o giro dos itens no 

estoque, o nível da lucratividade e o grau de representação no faturamento da 

organização. Os recursos financeiros investidos na aquisição do estoque poderão ser 

definidos pela análise e aplicação correta dos dados fornecidos com a curva ABC. No 

caso de administração de estoques, apresenta resultados da demanda de cada item nas 

seguintes áreas: giro no estoque; proporção sobre o faturamento no período; margem de 

lucro obtida. 

O que importa é que a análise de todos os parâmetros propicia o trabalho de 

controle de estoque do analista cuja decisão de compra pode se basear nos resultados 

http://qualidadeonline.files.wordpress.com/2010/12/abc1.jpg
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obtidos pela curva ABC. Os itens considerados de Classe A merecerão um tratamento 

preferencial. Assim, a consequência da utilidade desta técnica é a otimização da 

aplicação dos recursos financeiros ou materiais, evitando desperdícios ou aquisições 

indevidas e favorecendo o aumento da lucratividade. 

 

 

4.11 CONCLUSÕES CURVA (ABC) 

 

Com a utilização da Curva ABC, será muito mais fácil para o gestor gerenciar 

seu estoque dentro da organização, por isso é importante conhecer todas as variáveis 

desta ferramenta. Dados de (Wordpress. 2012). 
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5 COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A seguir serão apresentados nas tabelas os dados obtidos para a análise, dados 

estes coletados e fornecido na própria empresa e também no escritório de contabilidade 

da empresa. As análises são referentes aos produtos: Bolachão de mel com cobertura 

chocolate preto e Bolachão de mel com cobertura chocolate branco. Está relacionada à 

matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos, depreciação, rateio dos custos e por 

fim formação e análise do preço de venda. 

Nas tabelas a seguir muitas vezes se conceitua os produtos analisados em 

receitas e caixas que são descriminadas da seguinte forma: A cada dia trabalhado se 

produz treze receitas onde cada receita equivale a vinte e cinco caixas com vinte e 

quatro pacotes de 200g com unidades cada, válido para ambos os produtos deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

Figura 2: Fotos dos produtos em estudo.  

Fonte: Biscoitos Nany 

 

Nas tabelas abaixo estão especificados toda a matéria-prima para a produção 

referente a uma receita, bem como as quantidades, juntamente com o valor unitário e 

total. 
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Tabela 1- Custo da matéria-prima referente a uma receita de bolachão de mel com 

chocolate preto 200g 

Matéria-Prima Unidade Quant. Valor Unitário 

em R$ 

Valor Total 

em R$ 

Ácido cítrico Lt 20 0,02 0,40 

Açúcar Kg 40 1,06 42,40 

Bicarbonato de amônia Lt 20 0,04 0,80 

Bicarbonato de sódio Lt 20 0,03 0,60 

Caixas de papel Und 25 0,91 22,75 

Chocolate preto Kg 43,20 5,93  256,18 

Embalagem plástica Und 600 0,05 29,34 

Essência Lt 40 0,03 1,20 

Farinha Kg 50 1,40 70,00 

Fermento Kg 2 1,97 3,94 

Fita lacre personalizada Mt 30 0,09 2,70 

Gás Kg 3,25 3,46 11,25 

Grampo Und 100 0,007 0,70 

TOTAL - - - 441,54 
Fonte: Relatórios da Empresa Biscpitos Nany. 

 

Tabela 2- Custo da matéria-prima referente a uma receita de bolachão de mel com 

chocolate branco 200g 

Matéria-Prima Unidade Quant. Valor Unitário 

em R$ 

Valor Total 

em R$ 

Ácido cítrico Lt 20 0,02 0,40 

Açúcar Kg 40 1,06 42,40 

Bicarbonato de amônia Lt 20 0,04 0,80 

Bicarbonato de sódio Lt 20 0,03 0,60 

Caixas de papel Unidade 25 0,91 22,75 

Chocolate ao branco Kg 43,200 6,50 280,80 

Embalagem plástica Unidade 600 0,05 29,34 

Essência Lt 40 0,03 1,20 

Farinha Kg 50 1,40 70,00 

Fermento Kg 2 1,97 3,94 

Fita lacre personalizada Mt 30 0,09 2,70 

Gás Kg 3,25 3,46 11,25 

Grampo Unid 100 0,007 0,70 

TOTAL - - - 466,88 
Fonte: Relatórios da Empresa Biscoitos Nany. 

 

 

 

Na tabela a baixo está o resumo do valor da matéria-prima sobre os produtos, 

detalhado em unidades, pacotes e caixas, baseado nas tabelas por receita acima. 
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Tabela 3 – Custo total de matéria-prima por produto 

Produto Custo da Matéria-prima 

por receita 

Custo da matéria-prima 

por caixa 

Bolachão de mel com 

chocolate preto 200g 

R$ 441,54 17,66 

Bolachão de mel com 

chocolate branco 200g 

R$ 466,88 18,68 

Fonte: Relatórios da Empresa Biscoitos Nany. 

 

 

A quantidade de cada material utilizado para a fabricação como pode ser visto 

nas tabelas foi colhida sobre as fórmulas dos produtos e com acompanhamento da 

produção. 
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6 DEMONSTRATIVO DE HORAS TRABALHADAS 

 

 

6.1 HORÁRIOS DE TRABALHO DA EMPRESA 

 

Horário de trabalho da empresa Biscoitos Nany é o seguinte:  

- De Segunda-feira a Sexta-feira. 

- 7:00 h às 11:30 h. 

- 13:30 h às 17:48 h. 

Para o cálculo de despesas com a mão de obra levou-se em conta às 8 horas e 

48 minutos diárias de trabalho, onde são trabalhados 21 dias por mês, serão ao todo 178 

horas mensal. Posteriormente serão calculadas as despesas com salários para a 

apropriação diária sobre as horas trabalhadas. 
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7 MÃO-DE-OBRA DIRETA 

 

 

7.1 DESPESAS DE MÃO DE OBRA 

 

Para efetuar o custo da mão de obra sobre os produtos foram colhidas às 

informações em folha de pagamento de cada funcionário diretamente envolvido na 

produção referente ao mês de Outubro do ano de 2013 e dividido por 21 que é os dias 

trabalhados a cada mês, após multiplica-se por 10 que é o total de dias trabalhados para 

a fabricação dos produtos em estudo e por fim novamente divide por 13 que é o total de 

receitas por dia, sendo 70% da produção dos dois produtos em estudo é com cobertura 

ao leite que correspondem a 9 receitas, e 30% com cobertura chocolate branco que 

correspondem a 4 receitas, lembrando que a cada receita é fabricado vinte e cinco 

caixas. 

Na tabela a seguir veremos as despesas com folha de pagamento dos 

funcionários da fábrica. 

 

Tabela 4 – Salário dos Funcionários da fábrica 

Func. Salário 

base 

FGTS Salário a 

Pagar 

1/3 férias 13º 

salário 

Total 

1 933.12 74.64 1.007,76 30,23 90,70 1.128,69 

2 1.094,68 87,57 1.182,25 35,46 106,40 1.324,11 

3 835,29 66,82 902,11 27,06 81,19 1.010,36 

4 1.721,69 137,74 1.859,43 55,78 167,35 2.082,56 

5 960,91 76,87 1.037,78 31,13 93,40 1.162,31 

6 897,94 71,84 969,78 29,09 87,28 1.086,15 

7 878,51 70,28 948,79 28,46 85,39 1.062,64 

8 795,25 63,62 858,87 25,76 77,30 961,93 

9 1.153,47 92,28 1.245,75 34,60 112,12 1.392,47 

10 810,21 64,82 875,03 26,25 78,75 980,03 

11 1.214,10 97,13 1.311,23 39,33 169,94 1.520,50 

12 1.211,89 96,95 1.308,84 39,26 117,80 1.465,90 

13 857,29 68,58 925,87 27,77 83,33 1.036,97 

14 837,32 66,99 904,31 27,13 81,39 1.009,83 
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15 913,93 73,11 987,04 29,61 88,83 1.105,48 

16 856,62 68,53 925,15 27,75 83,26 1.036,16 

17 854,78 68,38 923,16 27,69 83,08 1.033,93 

18 898,37 71,87 970,24 29,10 87,32 1.086,66 

19 1.003,07 80,25 1.083,32 32,50 97,50 1.213,32 

20 848,72 67,90 916,62 27,50 82,50 1.026,62 

21 855,59 68,45 924,04 27,72 83,16 1.034,92 

22 919,76 73,58 993,34 29,80 89,40 1.112,54 

23 856,76 68,54 925,30 27,76 83,28 1.036,34 

Total 22.209,27 1.776,74 23.986,01 716,74 2.210,67 26.910,42 

Fonte: Setor Contábil da Empresa Biscoitos Nany. 

 

 

Na tabela a seguir veremos as despesas com folha de pagamento dos 

funcionários do escritório juntamente com o pró-labore. 

 

Tabela 5 – Salário dos funcionários do escritório como custos indiretos 

Func. Salário 

base 

FGTS 

8% 

Salário a 

Pagar 

1/3 férias 13º 

salário 

Total 

24 3.259,23 260,74 3.519,97 105,59 316,80 3.942,36 

25 849,96 68,00 917,96 27,54 82,62 1.028,12 

Total 4.109,19 328,24 4.437,93 133,13 399,42 4.970,48 

 Fonte: Setor Contábil da Empresa Biscoitos Nany. 

 

 

Tabela 6 – Rateio da mão de obra mensal do bolachão de mel com chocolate preto 

200g e bolachão de mel chocolate branco 200g 

Mão de obra 

mês 

produção 

geral 

Mão de obra 

mês produtos 

em estudo 

Mão de obra 

dia produtos 

em estudo 

Mão de obra 

receita 

produtos em 

estudo 

Mão de obra 

caixa produtos 

em estudo 

26.910,42 12.814,49 1.281,45 98,57 3,94 
Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa.   
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7.2 QUANTIDADES PRODUZIDAS DIARIAMENTE 

 

A capacidade diária de produção pela fábrica foi obtida no próprio setor de 

produção da empresa Biscoitos Nany. A quantidade fabricada por mês é a que veremos 

na tabela a seguir. A empresa hoje tem uma meta pré-estabelecida de 13 receitas diária 

referente aos produtos em estudo sendo que em torno de 70% das receitas é bolachão de 

mel com cobertura chocolate preto 200g e 30% de bolachão de mel com cobertura 

chocolate branco 200g, porém podem acontecer variações nos percentuais tanto nestes 

produtos quanto no restante de produtos fabricados na empresa, pois a empresa trabalha 

conforme a demanda de cada produto. Na tabela a seguir esta somente a produção dos 

dois produtos escolhidos para o trabalho. 

 

Tabela 7 – Produção receitas dia 

Produto Receitas Unidades Pacotes Caixas  

Bolachão de mel com 

chocolate preto 200g 

9 32.400 5.400 225 

Bolachão de mel com 

chocolate branco 200g 

4 14.400 2.400 100 

Total 13 46.880 7.800 325 
Fonte: Setor administrativo da empresa Biscoitos Nany. 

 

    Conforme tabela acima os dois produtos juntos somam 13 receitas diárias onde são 

fabricados 325 caixas, 7.800 pacotes e 46.800 unidades. 

 Para se chegar ao valor total diário foi multiplicada a quantidade de unidades de 

caixas, pacotes e unidades por receita pela quantidade de receitas por dia, ou seja, 13 

receitas ao dia. 

 

Tabela 8 Produção receitas mês 

Produto Receitas Unidades Pacotes Caixas 

Bolachão de mel com 

chocolate preto 200g 

90 324.000 54.000 2.250 

Bolachão de mel com 

chocolate branco 200g 

40 144.000 24.000 1.000 

Total 130 468.000 78.000 3.250 
Fonte: Setor administrativo da empresa Biscoitos Nany. 

 

Para se chegar ao valor total mensal foi multiplicada a quantidade de caixas, 

pacotes e unidades dia, pelos dias trabalhados na produção dos 2 produtos em estudo no 

mês, ou seja, 10 dias. 
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8 CUSTOS FIXOS DA EMPRESA 

 

 

8.1 DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

As máquinas e equipamentos foram depreciados de acordo com o tempo de 

vida útil do bem e analisando, variando de 10 a 20 anos conforme o equipamento, o 

valor residual é de 10% ao ano, o valor da depreciação foi divido por 12 meses para 

encontrarmos o valor da depreciação mensal. 

 

Tabela 9 – Depreciação das máquinas e equipamentos 

Qt. Descrição Valor 

Unitário/ 

R$ 

Valor 

Total/ R$ 

Vi

da 

útil 

Valor 

residual 

Unitário 

Depreciação 

anual 

Depreci

ação 

mensal 
6 Balança 1.200,00 7.200,00 3 200,00 180,00 15,00 

2 Batedeira 6.000,00 12.000,00 3 2.000,00 240,00 20,00 

1 Cilindro 7.000,00 7.000,00 8 2.500,00 240,00 20,00 

4 Forno 4.500,00 18.000,00 3 1.000,00 420,00 35,00 

1 Masseira 19.000,00 19.000,00 8 4.000,00 800,00 66,67 

1 Moldador 26.000,00 26.000,00 13 7.000,00 1.235,00 102,92 

1 Misturador 16.000,00 16.000,00 8 4.000,00 640,00 53,33 

1 Seladora 10.000,00 10.000,00 3 3.000,00 210,00 17,50 

1 Seladora 14.000,00 14.000,00 10 3.000,00 1.100,00 91,67 

1 Túnel de 

cobertura 

10 mt 

45.500,00 45.500,00 13 5.000,00 2.613,50 219,38 

1 Túnel de 

cobertura 

15 mt 

56.500,00 56.500,00 20 5.000,00 5.150,50 429,17 

20 Total - 205.700,00 -  12.829,00 1.070,64 

Fonte: Setor administrativo da empresa Biscoitos Nany. 

 

 

Tabela 10 – Rateio da depreciação das máquinas e equipamentos nos produto em 

estudo 

Depreciação 

mês 

produção 

geral 

Depreciação 

mês produtos 

em estudo 

Depreciação 

dia produtos 

em estudo 

Depreciação 

receita 

produtos em 

estudo 

Depreciação 

caixa produtos 

em estudo 

1.070,64 509,83 50,98 3.92 0,16 

Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 
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9 CUSTOS INDIRETOS 

Tabela 11 – Custos indiretos da empresa 

Departamentos Custo no período 

Brindes e propagandas 5.754,53 

Combustíveis e lubrificantes 194,83 

Contabilidade 1.560,00 

Despesas Administrativas 32.997,61 

Despesas diversas 203,80 

Despesas financeiras 8.663,08 

Energia elétrica 4.882,56 

Honorários profissionais 1.480,00 

Impostos e taxas diversas 8.063,51 

Internet 958,80 

Manutenção 66,00 

Material de consumo 557,74 

Material de Escritório 6,50 

Manutenção e reparo de veículos 2.654,87 

Multas e contribuições 860,25 

Pró-labore 7.744,00 

Sistema 960,00 

Telefone 4.044,14 

Total 81.652,22 
Fonte: Setor administrativo da empresa Biscoitos Nany. 

 

 

A seguir quanto representa as despesas indiretas sobre os dois produtos para a 

empresa e o rateio do custo mensal para encontrar o custo correspondente a cada 

produto, utilizando o critério por produção, incluso na tabela de rateio despesas com 

funcionários do escritório. 

 

Tabela 12 – Rateio dos custos indiretos referente à tabela 05 e 11 bolachão de mel 

com chocolate preto 200g e bolachão de mel com chocolate branco 200g 

Ao mês na 

produção 

geral 

Ao mês 

produtos em 

estudo 

Ao dia 

produtos em 

estudo 

Por receita 

produto em 

estudo 

Por caixa 

produto em 

estudo 

11.774,83 5.607,06 560,71 43,13 1,73 
Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 
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Tabela 13 – Custo do produto bolachão de mel com chocolate preto 200g 

Custos Receita Caixa 

Indiretos 43,13 1.73 

Mão de obra 146,40 3,94 

Matéria-prima 441,54 17,66 

Depreciação 3,92 0,16 

TOTAL 634,99 23,49 
Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa.  

 

Tabela 14 – Custo do produto bolachão de mel com chocolate branco 200g 

Custos Receita Caixa 

Indiretos 43,13 1.73 

Mão de obra 146,40 3,94 

Matéria-prima 466,88 18,68 

Depreciação 3,92 0,16 

TOTAL 660,33 24,51 
Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 
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10 FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA 

   

A formação do preço de venda da empresa Biscoitos Nany, tem como base o 

lucro simples. A empresa objetiva um percentual de margem de lucro de 12% nos 

produtos analisados. 

Abaixo segue tabela de sugestão de preço de venda por caixa para os atacados 

distribuidores da empresa com o lucro desejado. 

 

Tabela 15 – Sugestão de preço de venda do Biscoito de mel com cobertura 

chocolate preto e com cobertura chocolate branco 200g 

 Percentual Bolachão de mel 

com chocolate preto 

200g 

Bolachão de mel com 

chocolate branco 200g 

Preço de Custo - 23,49 24,51 

ICMS/Simples 8,86% 2,08 2,17 

Custo total - 25,57 26,68 

Lucro Desejado 12% 3,07 3,20 

Preço de Venda - 28,64 29,88 

Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 

  

 

Abaixo segue tabela de sugestão de preço de venda para os representantes da 

empresa com o lucro desejado.   

 

Tabela 16 – Sugestão de preço de venda do biscoito de mel com cobertura 

chocolate preto e com cobertura chocolate branco 200g 

 Percentual Bolachão de mel 

com chocolate preto 

200g 

Bolachão de mel com 

chocolate branco 200g 

Preço de Custo - 23,49 24,51 

ICMS/Simples 8,86% 2,08 2,17 

Frete  4% 0,94 0,98 

Comissão 5% 1,17 1,23 

Custo total - 27,68 28,89 

Lucro Desejado 12% 3,32 3,47 

Preço de Venda - 31,00 32,36 

Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 
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Durante o período em estudo deste trabalho que foi de 01 de Junho de 2012 a 

31 de Maio de 2013 o preço praticado por caixa pela empresa foi de R$ 27,88 de ambos 

os produtos, na próxima tabela o detalhamento da lucratividade que a empresa até então 

estava obtendo mediante os preços de venda.  

 

Tabela 17 – Preços de venda praticados na empresa durante todo o período em 

estudo do produto Bolachão de mel com cobertura chocolate preto 

 Percentual Bolachão de mel com chocolate 

preto 200g 

Preço de Custo - 23,49 

ICMS/Simples 8,86% 2,08 

Custo total - 25,57 

Preço de Venda - 27,88 

Lucro obtido 9,03% 2,31 

Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 

 

Tabela 18 – Preços de venda praticados na empresa durante todo o período em 

estudo do produto Bolachão de mel com cobertura chocolate branco 

 Percentual Bolachão de mel com chocolate 

branco 200g 

Preço de Custo - 24,51 

ICMS/Simples 8,86% 2,17 

Custo total - 26,68 

Preço de Venda - 27,88 

Lucro obtido 4,48% 1,20 

Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 

 

 

10.1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

Considerando uma indústria, a margem de contribuição consiste na diferença 

entre o preço de venda do produto e a soma de seus custos e despesas variáveis, sendo 
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assim, tem-se a seguinte fórmula, margem de contribuição = preço de venda – custos 

variáveis + despesas variáveis [MC = PV - (CV + DV)]. 

Portanto, a margem de contribuição é a parte do preço de venda que sobressai 

aos custos e despesas variáveis e que proporciona a absorção dos custos fixos e a 

formação do lucro. Esta é conclusão de Junior, Oliveira e Costa (2003) que também é 

sustentada por Martins (2003), sendo uma das maiores funções da margem de 

contribuição à demonstração de forma visível o potencial de cada produto, como este 

contribui para a amortização dos gastos fixos e para formação do lucro, lembrando que 

a receita a ser considerada deve ser a líquida. De acordo com Padoveze (2000) a 

margem de contribuição é de suma importância para decisões que devem ser tomadas 

em curto prazo, além de possibilitar muitas análises projetadas para a redução de custos, 

de preços unitários de venda de produtos e políticas de incremento de quantidade de 

vendas. 

 

 

10.2 ANÁLISE CUSTO X VOLUME X LUCRO 

 

Segundo Vanderberck e Nagy (2001, p. 414) comentam que a análise do custo 

volume - lucro “é uma técnica que usa os graus de variabilidade para medir o efeito de 

mudanças no volume sobre os lucros resultantes”, supondo que os ativos da fábrica 

continuaram iguais em curto prazo, da mesma forma que o custo fixo ficará por um 

determinado período. Esta técnica é de suma importância para a empresa se considerar 

que o lucro líquido é fundamental para que uma empresa alcance suas metas. 
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11 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

Um dos aspectos a ser adotado pela empresa, e este em caráter de urgência 

seria um setor totalmente voltado para a área financeira adotando o sistema de gestão 

custos, equipado com programas ou planilhas que quando alimentado se teria facilmente 

o custo do produto a ser vendido, automaticamente com seu resultado final que seria o 

preço de venda atualizado a cada compra e a cada alteração de valor da matéria prima, 

levando em consideração os custos fixos e variáveis, proporcionando assim para a 

empresa uma segurança no que diz respeito à rentabilidade, e acabando com as 

incertezas existentes até o momento sobre o valor do faturamento e o real custo do 

produto sempre atualizado. 

O estudo demonstra claramente que a empresa não estava atingindo seu 

objetivo de lucratividade como podemos observar nas tabelas, como forma de ser 

objetivar o custo em função da rentabilidade em caráter de experiências a empresa adota 

a fabricação de produtos com 150g essas com 5 unidades na embalagem e também com 

120g essas com 4 unidades na embalagem, assim obtendo uma margem de lucratividade 

esperada e sem aumento no valor do produto, ocasionando assim menor impacto para o 

consumidor final. 

A seguir fotos dos produtos para experiência: 

  

Figura 3: Fotos dos produtos para fabricação em experiência com 150g.  

Fonte: Biscoitos Nany 
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Figura 4: Fotos dos produtos para fabricação em experiência com 120g.  

Fonte: Biscoitos Nany 

 

 

 A seguir o demonstrativo de preço de venda e lucratividade das novas 

embalagens adotadas para experiência, ambas as embalagens de 150g e 120g obterão o 

mesmo valor de venda, pois foi baseado no custo da unidade fabricada. 

 

-Com cobertura chocolate preto R$ 0,1630 

 -Com cobertura chocolate branco R$ 0,1702 

 

Tabela 19 – Sugestão de preço de venda por caixa do Biscoito de mel com 

cobertura chocolate preto 150g e 120g 

 Percentual Bolachão de mel com chocolate preto 150g e 

120g 

Preço de Custo - 22,82 

ICMS/Simples 8,86% 2,02 

Custo total - 24,84 

Lucro Desejado 16,95% 4,21 

Preço de Venda - 29,05 

Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 
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Tabela 20 – Sugestão de preço de venda por caixa do Biscoito de mel com 

cobertura chocolate branco 150g e 120g 

 Percentual Bolachão de mel com chocolate branco 150g e 

120g 

Preço de Custo - 23,83 

ICMS/Simples 8,86% 2,11 

Custo total - 25,94 

Lucro Desejado 12% 3,11 

Preço de Venda - 29,05 

Fonte: Autor do Relatório de Pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo objetivou fazer uma análise da empresa Biscoitos Nany Ltda, 

situada na cidade de Peritiba SC, sobre a relação de custo em função da rentabilidade, 

ou seja, apurar os custos com objetivo de aumentar a margem de lucro, a própria 

empresa percebia sua dificuldade nesta área. Foi aplicado um programa interligando ao 

sistema da empresa que oferece várias planilhas que são usadas como ferramentas de na 

gestão de custos. 

Observou-se de forma clara que não seria viável ou não estava sendo viável 

continuar com a política de valores estabelecida pela empresa e até o momento 

praticado, porém a situação decorrente sobre os valores dos produtos se torna 

preocupante uma vez que seria preciso repassar reajuste de preço aos representantes, 

sendo que os mesmos são responsáveis por boa parte do escoamento da produção da 

empresa. 

Apurado então, o valor que deveria ser o produto para comercialização, porém 

com descontentamento dos distribuidores, sendo assim, a empresa adota para 

experiência e o que seria viável conforme o estudo deste projeto de não mais fabricar os 

produtos com as embalagens de 200g, e ter início a fabricação de produtos com 

gramaturas menores, ou seja, de 150g e 120g, obtendo assim, um menor impacto ao 

consumidor final, e com a lucratividade esperada pela empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

REFERÊNCIAS 

 

Bruni, Adriano Leal – Rubens Famá. Gestão de Custos, e Formação de Preços. 5ª Ed. 

São Paulo. Editora Atlas, 2010 

 

CERVO E BERVIAN, Metodologia Científica, 5ª Edição, Editora Bervian. 1983 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural. 2ª Edição. São Paulo. Editora 

Atlas 1998 

 

DUTRA, Rene Gomes. Custos uma abordagem prática. 7ª Edição. São Paulo. Editora 

Atlas, 2010 

 

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 5ª Edição. São Paulo. Editora 

Saraiva, 2005 

 

LEONE, George Sebastião Guerra.  Contabilidade de Custos. 2ª Edição. São Paulo. 

Editora Atlas, 2000 

 

Martins, Eliseu. Contabilidade de Custos l. 9ª Edição. Editora Atlas. 2003 

 

MEDEIROS, Jesiomar Antônio de. Agribusiness. Contabilidade e Controladoria. 

Guaíba: Agropecuária 1999. 

 

PADOVEZE, C.L. Contabilidade Gerencial, 6ª Edição. São Paulo. Editora Atlas, 

1997. 

 

Portal Brasil – Empreendedorismo. 2013 [acesso em 03 de Junho de 2013]. Disponível 

em: http://www.brasil.gov.br/empreendedor/contas-em-dia-1/custo-e-lucro. 

 

Sebrae – A importância de conhecer os custos da empresa. 2010 [acesso em 01 de 

Maio de 2013]. Disponível em: http://qualidadeonline.wrdress.com/20 /12/17curva-abc-

o-controle-de-materiais 

 

Sebraemais – Gestão Financeira – do controle à decisão [acesso em 18 de Maio de 

2013]. Disponível em http://www.sebraemais.com.br/solucoes/gestao-financeira-do-

controle-a-decisao 

 

SHANK, John K. A Revolução dos Custos: como reinventar e redefinir sua estratégia 

de custos para vencer em mercados crescentemente competitivos. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Campus. 1997. 

http://www.brasil.gov.br/empreendedor/contas-em-dia-1/custo-e-lucro
http://www.sebraemais.com.br/solucoes/gestao-financeira-do-controle-a-decisao
http://www.sebraemais.com.br/solucoes/gestao-financeira-do-controle-a-decisao

