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RESUMO

A alta competitividade, a busca por novos mercados, exigem das empresas cada
vez mais o aperfeiçoamento e desenvolvimento relacionado a precisão e
confiabilidade das informações gerenciais. Através da Contabilidade de Custos as
empresas buscam a utilização dos melhores sistemas e métodos de custos
desenvolvidos para a configuração do seu negócio com a finalidade de apropriar
com segurança os custos de seus bens, produtos e serviços. O trabalho tem como
objetivo esclarecer para uma Indústria de PVC, qual o melhor critério a ser utilizado
para a alocação de custos da produção, realizando comparativos do atual método
utilizado pela empresa com outros indicados pela literatura e através desta análise,
sugerir o mais adequado para ser utilizado, além de conhecer a estrutura
organizacional da empresa aprofundado o conhecimento sobre Gestão de Custos. O
trabalho enquadra-se como sendo um estudo de caso comparativo. Através da
coleta e análise dos dados, fica evidenciado nos custos indiretos de fabricação a
alocação subestimada para o produto “A” e superestimada para o produto “B”
utilizada pela empresa.

Palavras-chave: Contabilidade. Contabilidade de Custos. Custos Indiretos de
Fabricação.



ABSTRACT

The high competitiveness, the search for new markets, require businesses
increasingly related improvement and development accuracy and reliability of
management information. Through the Cost Accounting firms seek to use the best
systems and cost methods developed for your business setup in order to safely seize
the costs of their goods, products and services. The paper aims to clarify for PVC
Industry, which is the best criterion to be used for the allocation of production costs,
making comparison of the current method used by the company with other nominees
in the literature and through this analysis, suggest the most suitable for It is used in
addition to know the organizational structure of the company in-depth knowledge of
cost management. The work is framed as a comparative case study. By collecting
and analyzing data, evidenced in indirect manufacturing costs allocation
underestimated for the product "A" and overestimated for the product "B" used by the
company.

Keywords: Accounting. Cost Accounting. Indirect costs of manufacturing.
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1 INTRODUÇÃO

A medida que aumenta a exigência do mercado cada vez mais competitivo,

fazendo com que empresas fechem negócios milionários com diferenças de

centavos na compra de uma mercadoria, aparece de maneira muito clara e

tendenciosa a necessidade da informação gerencial sobre os custos de produção e

os custos a serem atribuídos aos estoques das empresas. Para que isso aconteça é

necessário que as empresas utilizem sistemas de custos apropriados para atender a

sua necessidade buscando refletir o máximo de sua realidade.

A Contabilidade de Custos originou-se da Contabilidade Financeira, devido

as necessidades de se avaliar os estoques nas indústrias, o que gerava de maneira

direta maior facilidade para a apuração dos resultados passando a utilizar as

informações não somente para apurar os custos, mas também para controlar todas

as operações da empresa.

Conforme Leone (2000, p. 19-20) define Contabilidade de Custos:

A contabilidade de Custos é o ramo da Contabilidade que se destina a
produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade,
como o auxílio às funções de determinação de desempenho, de
planejamento e controle das operações e de tomada de decisões.

No mercado atual, a forte competitividade, por si só, seria motivo para

aperfeiçoamento e busca por novos resultados e métodos. Isso, aliado ao evolutivo

processo de globalização, acabou tornando vital a necessidade por informações

seguras, sendo que estas passaram a ter um papel importante para os principais

objetivos da Contabilidade de Custos, que são a determinação do lucro, o controle

das operações e a tomada de decisão. Tudo isso, juntamente com a busca por

novos e amplos mercados, deram uma nova vida a essa área que, apesar de já ter

expandido e criado novas técnicas para tais finalidades, não conseguiu, ainda,

explorar todo o seu potencial.

O desenvolvimento da pesquisa operacional e dos sistemas integrados

acabou facilitando o estudo da Contabilidade de Custos. Uma informação, antes tida

como difícil, agora pode ser facilmente compreendida, disponibilizada em tempo real

em qualquer lugar do mundo e, por esse motivo, passou a contabilidade de custos a

ser encarada como parcela essencial da contabilidade gerencial.
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA

Por meio do método de custeio por absorção, verificar qual o critério de

rateio é o mais adequado na formação do custo de produção em uma indústria do

setor de plásticos.

Utilizando-se do método de custeio de absorção pretende-se responder a

seguinte pergunta: Qual o melhor critério de rateio a ser utilizado para a formação do

custo de produção em uma indústria do segmento do setor de plásticos?

1.2DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

Através deste projeto de pesquisa objetiva-se analisar como é realizada a

contabilidade de custos de uma empresa localizada no Rio Grande do Sul fabricante

de forros, acabamentos e rodapés em PVC. De maneira geral, avaliar o método de

custeio por absorção e as formas de rateio utilizadas pela mesma na concepção do

custo dos produtos industrializados, desta forma realizar comparativos do método de

rateio utilizado pela organização com outros métodos sugeridos pela literatura, com

intuito de disponibilizar informações úteis e eficientes para que os gestores possam

direcionar a empresa ao menor custo de produção, sustentabilidade, maior

competitividade e melhores resultados para a organização.

1.2OBJETIVOS DA PESQUISA

Com objetivo de avaliar e desenvolver um sistema de custeio foram

definidos o objetivo geral e os objetivos específicos.
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1.2.1Objetivo Geral

Apresentar o melhor critério de rateio utilizando o método de custeio por

absorção através da análise da alocação do CIF (Custos Indiretos de Fabricação)

para a formação do custo da produção em uma indústria do segmento de plásticos.

1.2.2Objetivos Específicos

a) Revisar na literatura os principais métodos de custeio, em especial o

método de custeio por absorção;

b) Verificar a sistemática atual utilizada pela empresa na formação do custo

de seus produtos;

c) Comparar a atual sistemática de cálculo do custo de produção utilizada

pela empresa com os demais critérios indicados na literatura.

1.3JUSTIFICATIVA

Com a incerteza quanto a correta formação dos custos dos produtos é fator

de grande preocupação da Bianchini Indústria de Plásticos Ltda. e seus gestores. A

Plasbil Revestimentos, empresa fundada em 1998, está situada no Município de

Tapejara, norte do Rio Grande do Sul, pertencente ao Grupo Bianchini, atualmente é

a maior e a mais moderna planta industrial da América Latina no setor de Forros,

Acabamentos, Portas Sanfonadas e Rodapés em PVC.
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As projeções futuras da empresa visam o crescimento da mesma como um

todo, tanto na parte de infraestrutura, operação e atualização da planta como na

abertura de novos mercados. Atualmente a empesa atua no mercado interno

atendendo todo o Brasil, com frete CIF (Cost, Insurance and Freigth) “Custos,

Seguros e Fretes” até São Paulo. A empresa também exporta os produtos em PVC

para vários países da América Latina e da África, são eles: Uruguai, Paraguai,

Bolívia, Perú, Guiana Francesa, Angola, Cuba, Colômbia, Guiana Suriname,

Luanda, Lubango e Venezuela.

Segundo a AFAP ano 2015 (Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfis

em PVC para a Construção Civil), a entidade acompanha e fiscaliza através da

TESIS (Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia), órgão este acreditado

pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) a

conformidade de 57 empresas de diferentes marcas. Destas 57 empresas apenas

24 são associadas atendendo a todos os requisitos da NBR 14285 (Norma Brasileira

Reguladora para perfis rígidos em PVC). Uma das principais características desse

mercado é a alta competitividade, o não atendimento dos requisitos de desempenho

da norma chega a aproximadamente 58% dos fabricantes, gerando um desiquilíbrio

competitivo relacionado ao preço de venda desestabilizando o mercado, pois,

diariamente são injetados no mercado produtos em PVC “não-conformes”.

Com a projeção de crescimento almejada pela empresa em estudo, aliada a

competitividade do setor e aos demais fatores acima citados como característicos

deste ramo, torna-se de fundamental importância uma estrutura organizacional

sólida, partindo de um sistema de custeio confiável que, juntamente com os

preceitos da gestão estratégica, podem preparar a empresa para o mercado.
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

Por intermédio do referencial teórico, busca-se compreender melhor a

aplicação da Contabilidade de Custos e todo o universo minucioso, o qual a

contabilidade está inserida. Através da pesquisa na literatura, busca-se entender e

interpretar os principais métodos de custeio utilizados pelas empresas, quais suas

finalidades e aplicabilidade dos mesmos, em especial o método de custeio por

absorção para embasamento do presente projeto de pesquisa.

2.1  CONTABILIDADE GERENCIAL

A contabilidade gerencial passou a se desenvolver a partir da necessidade

de informações precisas e direcionadas para que os gestores possam conduzir as

empresas para caminhos mais seguros, com isso no passar dos anos cada vês mais

os contadores tem ganhado espaço em funções estratégicas no meio empresarial

por se tratar de informações essenciais e específicas da área contábil que definirão

o sucesso ou fracasso das empresas.

No entendimento de Atkinson (2000, p.36),

a Contabilidade Gerencial pode ser definida como o processo de produzir
informação operacional e financeira para funcionários e administradores.
Este processo pode ser direcionado pelas necessidades informacionais dos
indivíduos internos da empresa e orienta as suas decisões operacionais e
de investimentos.

De acordo com Leone (1995), a Contabilidade Gerencial tem a função de

registrar as operações internas, controlar essas operações e as despesas

relacionadas e, a partir disso, informar o administrador para que esse possa tomar

as decisões. Também se dedica ao planejamento das atividades e ao

estabelecimento das políticas e dos objetivos. Conforme define Martins (2001, p.21)

o crescimento das empresas fez com que “os contadores passassem a fazer da

contabilidade de custos um instrumento administrativo e foca a importância da

Contabilidade de Custos para com a contabilidade gerencial”.
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Seguindo a mesma linha de raciocínio Martins reforça que,
Devido ao crescimento das empresas, com o consequente aumento da
distância entre administrador de ativos e pessoas administradas, passou a
Contabilidade de Custos a ser encarada como uma eficiente forma de
auxílio no desempenho dessa nova missão, a contabilidade gerencial
(MARTINS, 2001, p. 21).

Com isso entende-se que a contabilidade gerencial é um ramo da

contabilidade que se torna cada vez mais fundamental para as empresas e

empresários pelo seu caráter informativo e decisório.

2.2  CONTABILIDADE GERENCIAL VERSUS CONTABILIDADE FINANCEIRA

Seguindo a linha de pensamento de Atkinson (2011, pg. 36 e 37) e

analisando-se seus conceitos, pode-se dizer que o mesmo diferencia as

características principais da Contabilidade Financeira e da Contabilidade Gerencial

da seguinte maneira:

Contabilidade Gerencial: Processo de produzir informações financeiras e
operacionais para os empregados e gerentes das organizações. Tal
processo deve ser dirigido pelas necessidades de informações de
indivíduos internos à organização, e deve guiar suas decisões operacionais
e de investimentos.
Contabilidade Financeira: Processo de produzir demonstrativos financeiros
para entidades e usuários externos - como acionistas credores e governo.
Este processo é pesadamente restringido por padrões regulatórios oficiais e
autoridades fiscais, e por requisitos de auditoria de instituições.

A seguir, o Quadro 1 sintetiza os elementos básicos da Contabilidade

Financeira e da Contabilidade Gerencial, segundo Atkinson (2000), bem como suas

principais diferenças:
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Quadro 1 – Características básicas da Contabilidade Financeira e da
Gerencial

Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial

Clientela
Externa: Acionistas, credores,
autoridades tributárias.

Interna: Funcionários, administradores,
executivos.

Propósito
Reportar o desempenho passado às
partes externas; contratos com
proprietários e credores.

Informar decisões internas tomadas
pelos funcionários e gerentes;
feedback e controle sobre
desempenho operacional; contratos
com proprietários e credores.

Data Histórica, atrasada. Atual, orientada para o futuro.

Restrições

Regulamentada: dirigida por regras e
princípios fundamentais da
contabilidade e por autoridades
governamentais.

Desregulamentada: sistemas e
informações determinadas pela
administração para satisfazer
necessidades estratégicas e
operacionais.

Tipo de
Informação Somente para mensuração financeira.

Mensuração física e operacional dos
processos, tecnologia, fornecedores e
competidores.

Natureza da
Informação

Objetiva, auditável, confiável,
consistente, precisa.

Mais subjetiva e sujeita a juízo de
valor, válida, relevante, acurada.

Escopo Muito agregada; reporta toda a
empresa.

Desagregada; informa as decisões e
ações locais.

Quadro 1 – Características básicas da Contabilidade Financeira e da Gerencial
Fonte: (Atkinson, 2000)

Nesse sentido, Leone (1995, p.7) afirma que a contabilidade financeira

“acompanha o desenvolvimento do Patrimônio em suas relações com o mundo

externo, controla essas mutações e prepara os relatórios obrigatórios”. Já no que diz

respeito à Contabilidade Gerencial, o autor novamente segue o mesmo raciocínio

que Atkinson (2000), quando afirma que esta contabilidade preocupa-se com as

operações internas da empresa.

Em resumo, Leone (1995) define a contabilidade financeira como sendo

aquela voltada para os fatores do lado de fora da empresa e a contabilidade

gerencial aos fatores ligados ao controle interno das instituições.

Tendo em vista que a Contabilidade de Custos é de vital importância para a

Contabilidade Gerencial, em seguida, seus principais aspectos serão estudados.
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2.3  OBJETIVOS DA CONTABILIDADE DE CUSTOS

A Contabilidade de Custos é o ramo da contabilidade considerada básica

para o desenvolvimento de qualquer atividade, com seus métodos e controles, as

empresas podem controlar de maneira eficiente e eficaz todo seu patrimônio e

principalmente saber qual é o esforço financeiro que a empresa precisa fazer para

conseguir desenvolver determinado produto ou serviço, base para o

desenvolvimento da entidade.

No entendimento de Martins (2001, p. 23) “é relativamente comum, nos dias

atuais encontrarmos Bancos, Lojas Comerciais, Escritórios de Planejamento, de

Auditoria, de Consultoria, etc. utilizando a Contabilidade de Custos”. Com isso, a

Contabilidade de Custos tem duas funções relevantes: o auxílio ao Controle e a

ajuda às tomadas de decisões.

Seguindo a mesma linha de pensamento Martins (2010. p.23),

A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da
necessidade de avaliar estoque na indústria, tarefa essa que era fácil na
empresa típica da era do mercantilismo. Seus princípios derivam dessa
finalidade primeira e, por isso, nem sempre conseguem atender
completamente a suas outras duas mais recentes e provavelmente mais
importantes tarefas: controle e decisão.

Em resumo o autor defende a ideia de que além de controlar e avaliar os

estoques nos dias atuais a contabilidade de custos se remete ao controle gerencial

para garantir a saúde financeira das empresas.

Leone (2000, p.29) argumenta que a Contabilidade de Custos atua:

sobre a empresa, seus produtos, serviços, os componentes operacionais e
administrativos que compõem sua estrutura funcional e sua estrutura
objetiva, os seus segmentos de distribuição, as atividades especiais, sobre
planos alternativos, programas e promoções.

Em resumo a Contabilidade de Custos está diretamente ligada a todas os

setores e áreas das organizações atuando de forma efetiva e servindo de base para

o bom funcionamento do negócio.
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2.4  USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL

Compreende-se que a informação contábil tem sido denominada em moeda,

porém, atualmente esta mesma informação pode ser convertida como mensuração

da satisfação de clientes, medição de indicadores de desempenho de setores para

avaliação de funcionários, desempenho de produtos e serviços prestados. Esta

forma de mensuração serve como base para os gestores das empresas definirem

ações corretivas e preventivas em prol dos objetivos e metas traçadas pela

empresa.

Segundo Atkinson (2011, p.36) os usuários das informações contábeis,

A informação contábil gerencial é uma das principais fontes para tomadas
de decisão e controle nas organizações. Os sistemas de contabilidade
gerencial produzem informações que ajudam funcionários, gerentes e
executivos a tomar melhores decisões e a aperfeiçoar os processos e o
desempenho da organização.

No entendimento de Rocha (1999, p. 94) considera que devem ser os

principais usuários do SIGE (Sistema de Informação de Gestão Estratégica) “os

gestores responsáveis pelo mais elevado nível do processo decisório de uma

organização, normalmente denominados, em conjunto, como “alta administração”:

membros do conselho de administração e da diretoria executiva. ”

No que diz respeito ao processo de construção do Sistema de Informação de

Gestão Estratégica (SIGE), segundo Rocha (1999), devem ser estabelecidas regras

de acesso dos usuários aos dados de entrada, ao seu processamento e às

informações resultantes deste acesso.

Rocha (1999, p. 95) complementa sua ideia dizendo que “uma vez definido

até que nível hierárquico as informações podem ser divulgadas, todos os gestores,

daqueles patamares, devem ter acesso assegurado a elas”. O autor ainda comenta

o fato de que “privilegiar uns executivos em detrimento de outros seria, em princípio,

um procedimento incompatível com a ideia de sinergia, envolvimento e

comprometimento de todos para com o sucesso da empresa. ”
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2.5  CONTABILIDADE DE CUSTOS

A Contabilidade de Custos surgiu a partir da necessidade de mais

informações sobre o patrimônio das empresas, com intuito de aperfeiçoar e precisar

o máximo as informações para tomada de decisões, a Contabilidade de Custos

começou a ser lapidada após o advento da Revolução industrial, ou seja, a

Contabilidade de Custos ainda não era praticada como ferramenta básica para

apurar informações nas empresas, as negociações geralmente eram feitas através

de trocas e comercialização de mercadorias (BRUNI e FAMÁ 2012).

Segundo (Bruni e Famá 2012, pg. 4 apud Lawrence, 1977), referente a

função da contabilidade de custos, “pode ser definida como o processo ordenado de

usar os princípios da contabilidade geral para registrar os custos de operação e de

um negócio”. Ou seja, através da tabulação de todas as operações é possível

chegar no custo final do produto ou serviço.

Seguindo o mesmo raciocínio, Leone (1995, p.9) define a Contabilidade de

Custos como:

o ramo da função financeira que acumula, organiza, analisa e interpreta os
custos dos produtos, dos estoques, dos serviços, dos componentes da
organização, dos planos operacionais e das atividades de distribuição para
determinar o lucro, para controlar as operações e para auxiliar o
administrador no processo de tomada de decisões e de planejamento.

Através deste processo pode-se levantar inúmeras informações, as quais

serão usadas posteriormente para estabelecer “os custos de produção e

distribuição, unitários ou totais, para um ou para todos os produtos fabricados, além

dos custos das outras diversas funções do negócio” (BRUNI e FAMÁ, 2012, p.4).

Segundo Leone (2010, pgs.5 e 6),

A Contabilidade de Custos é um ramo da Contabilidade que se destina a
produzir informações para os diversos níveis de uma entidade, como auxílio
às funções de determinação de desempenho, planejamento e controle das
operações e de tomada de decisões.

Em resumo a Contabilidade de Custos tem função básica e ao mesmo

tempo estratégica por ser uma ferramenta fundamental para todos os níveis das

organizações visto que através dela os administradores possuem maior controle do

negócio.
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2.6  TERMINOLOGIA CONTÁBIL EM CUSTOS

2.6.1 Gastos ou Dispêndio

Gasto ou dispêndio consiste basicamente no sacrifício financeiro que a

empresa possui a partir da obtenção de um produto ou serviço de qualquer

natureza, eles podem ser classificados inicialmente como investimentos e

posteriormente se tornarão custos ou despesas conforme ferem consumidos dentro

da entidade (BRUNI e FAMÁ 2012).

Seguindo o mesmo raciocínio dos autores, a palavra gasto tem significado

amplo, ou seja,

é aplicado a todos os bens e serviços adquiridos; assim, temos Gastos com
a compra de matérias-primas, Gasto com mão de obra, tanto na produção
como na distribuição, Gasto com honorários da diretoria, Gasto na compra
de um imobilizado etc. (MARTINS, 2010, p.24)

Segundo Wernke (2005, p.3), o termo Gasto é,

utilizado para descrever as ocorrências nas quais a empresa despende
recursos ou contrai uma obrigação (dívida) perante terceiros (fornecedores,
bancos etc) para obter algum bem ou serviço que necessite para suas
operações cotidianas, É um conceito abrangente e pode englobar outros
termos comuns na área de custos.

Em resumo entende-se que Gasto ou Dispêndio acontece sempre que a

organização contrai uma obrigação, essa no decorrer do tempo conforme for diluída

passam de investimentos para custos de despesas.

2.6.2 Custos

São considerados custos, tudo que uma organização utiliza para gerar uma

receita, ou seja, os custos refletem os recursos que a organização usa para fornecer

produtos ou serviços.

Seguindo este mesmo raciocínio,
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o custo é importante em razão do relacionamento entre o custo de um
produto e seu preço. A longo prazo, o preço recebido por um produto deve
cobrir seus custos ou a organização deixa de fabricá-lo.
Desde que os clientes comprarão o produto com o menor preço, se as
demais coisas permanecerem iguais, manter o custo ao nível mínimo
proporciona forte vantagem competitiva a uma organização (ATKINSON,
2011, p.85).

Os gastos são classificados como custos para fabricação de determinados

produtos ou serviços, “em uma empresa industrial fatores como matérias-primas

consumidas; salários e encargos sociais dos operários da fábrica; combustíveis,

energia elétrica e água utilizada no processo fabril, (entre outros itens) ”, são

considerados custos, os quais serão utilizados para a formação do preço de venda.

(WERNKE, 2005, p.4)

O custo também é considerado um gasto, ou seja,

A matéria prima foi um gasto em sua aquisição que imediatamente se
tornou um investimento, e assim ficou 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 (MARTINS,
2010, p.25).

Para melhor distinção de Despesas e Custos, Wernke (2005) descreve no

Quadro 2 como segue:

Quadro 2 – Distinção entre Custos e Despesas

DESPESAS

Gastos voluntários ocorridos no ambiente
administrativo

CUSTOS

Gastos voluntários efetuados no
ambiente fabril (industrial)

Quadro 2 – Distinção entre Custos e Despesas
Fonte: (Wernke, 2005)

2.6.3 Despesas

Perez Jr. (1999, p.16) defende a ideia de que despesas devem ser

classificadas como “gastos relativos aos bens e serviços consumidos no processo

de geração de receitas e manutenção dos negócios da empresa. Todas as despesas

estão direta ou indiretamente associadas à realização de receitas”.
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Na mesma linha de raciocínio, Martins, (2010, p.25) descreve que, “bem ou

serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas” é considerado

uma despesa. Um exemplo claro é quando uma empresa usa uma máquina para

produção de determinado produto. Primeiramente, foi considerado como um gasto

transformado em investimento, este por sua vez é considerado parcialmente como

custo por sua “depreciação”, o mesmo, na venda, torna-se uma despesa a qual é

incorporada no preço final do produto.

Já Wernke (2005, p.4), destaca que despesas são “os gastos não

relacionados com a produção, mas que são necessários ao funcionamento da

organização, ou seja, gastos ligados as atividades gerenciais da empresa (como

despesas de vendas, despesas administrativas e despesas financeiras) ”.

2.6.4 Investimentos

Bruni e Famá (2012, p.5) defendem a ideia que investimentos, “representam

gastos ativados em função de sua vida útil ou de benefícios atribuídos a futuros

períodos. Ficam temporariamente “congelados” no ativo da entidade e,

posteriormente “descongelados” e incorporados aos custos e despesas”.

Seguindo o mesmo raciocínio, Wernke, (2005, p.3), “classificam-se como

Investimentos os gastos efetuados na aquisição de ativos (bens e direitos

registrados em conta do Ativo no Balanço Patrimonial) com a perspectiva de gerar

benefícios econômicos em períodos futuros”. Um exemplo prático é quando uma

empresa adquire matérias primas para fabricação de um determinado produto, esta

matéria prima é considerada como investimento, pois a mesma será posteriormente

transformada em produto com intuito de gerar lucros.

Para Marion (2009, p.25), investimento são:

Todos os sacrifícios havidos 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 investimentos.
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2.6.5 Desembolsos

“É o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer

antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto defasada ou não

do momento do gasto”. (MARTINS, 2001, p.26)

Em resumo o desembolso sempre acontecerá quando a empresa comprar

qualquer tipo de bens ou serviços que a empresa utilizará no decorrer do trabalho,

efetuando pagamentos no ato ou durante um determinado período em que será

executada, ou seja, é a ação de desembolsar dinheiro da empresa para gerar renda.

2.6.6 Perdas

Para Perez Jr. (1999, p. 17) “as perdas são classificadas como gastos

anormais ou involuntários que não geram um novo bem ou serviço e, tampouco,

receitas e são apropriados diretamente no resultado do período em que ocorrem”.

Como exemplo, o autor cita:

 Vazamento de materiais líquidos ou gasosos;
 Material com prazo de validade vencido;
 Gastos incorridos em períodos de paralisação de produção devido à falta

de insumos;
 Problemas com equipamentos, greves, enchentes, inundações, sinistros,

entre outros;

Esses gastos anormais, não mantêm nenhuma relação com a operação

da empresa e geralmente ocorrem de fatos não previstos.

De encontro à ideia de Perez Jr. (1999), Martins (2001, p. 27) cita a perda

como um bem ou serviço consumido de forma anormal ou involuntária. O autor

reforça, ainda, que a perda “não se confunde com a despesa (muito menos com o

custo), exatamente por sua característica de anormalidade; não é um sacrifício

feito com intenção de obtenção de receita”. Martins (2010, p. 26) destaca também

que:

Inúmeras perdas de pequeníssimo valor são, na pratica, comumente
consideradas dentro dos custos ou das despesas, sem sua separação; e
isso é permitido devido à irrelevância do valor envolvido. No caso de
montantes apreciáveis, esse tratamento não é considerado correto.
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Já Wernke (2005, p.6) exemplifica que pode ser considerado como perda “se

a empresa refizer uma peça por problema de qualidade, os recursos gastos com o

retrabalho desse produto podem ser computados como “desperdícios”.

2.7  CLASSIFICAÇÕES DOS CUSTOS

Hopp (1966, p.2) relata que, neste processo, classificam-se os custos “por

várias formas, e, em diferentes estágios no processo da contabilidade de custos”.

A seguir, será feita a revisão bibliográfica das principais classificações dentro

da Contabilidade de Custos.

2.7.1 Custos Diretos

“Custos diretos são principalmente os em que incorre determinado produto,

identificando como parte do respectivo custo. ” (HOPP, 1666, p. 3). Segundo o

pensamento do autor, alguns exemplos da classificação dos elementos de custos

em custos diretos são:

matéria-prima – custo de qualquer material que entra num produto,
passando a fazer parte do produto fabricado;
mão-de-obra direta – Custo de qualquer trabalho executado no produto
mudando a forma e natureza do material que nele entra.
despesas diretas – outros custos incorridos diretamente para a fabricação
de determinado produto.

Para Leone (1995, p.85) custos diretos são os custos que podem ser

identificados com o departamento ou com o produto. Ainda referente às concepções

do autor, o mesmo descreve o fato de que “quanto maior for o número de custos

diretamente atribuíveis ao objeto custeado, tanto mais válidos serão os esforços do

contador em fornecer informações precisas e úteis para a administração”.
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2.7.2 Custos Indiretos

“São os custos que não podem ser, em última análise, identificados com

uma unidade administrativa ou com o período em que está sendo fabricado”.

(LEONE, 1995, p. 86).

Martins (2001, p. 53) defende a ideia de que “cada vez que é necessário

utilizar qualquer fator de rateio para a apropriação, ou cada vez que há o uso de

estimativas e não de medição direta, fica o custo incluído como indireto”.

Segundo o que transmite Martins (2001), o rol dos Custos Indiretos inclui os

custos indiretos propriamente ditos e custos diretos, mas que em função de sua

pequena importância, até mesmo pela dificuldade de sua medição ou por interesse

da empresa em ser mais ou menos rigorosa em suas informações, acabam sendo

tratados como custos indiretos.

Hopp (1966, p. 3) define que custos indiretos são “os de natureza mais

genérica, que não é possível identificar imediatamente como parte do custo de

determinado produto, mas sem o qual não se poderia manufaturar o mesmo”.

2.7.3 Custos Fixos e Variáveis

Para Leone (1995) o custeamento direto ou variável é basicamente um

sistema em que os custos são classificados do seguinte modo:

1. Custos Fixos – não variam com o volume de atividade.

2. Custos Variáveis – variam diretamente com o volume da atividade.

O autor argumenta para o sentido de que uma característica básica desse

sistema é aquela que diz respeito à maneira de se acumularem e se capitalizarem

os custos. O autor destaca que, segundo esse sistema,

somente os custos variáveis de fabricação serão contabilizados no custo
dos produtos fabricados. Os custos variáveis de administração e de vendas
serão debitados diretamente ao custo dos produtos acabados e que vão ser
vendidos (LEONE 1995, p. 360).
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No que diz respeito às vantagens e desvantagens deste método, Leone

(1995) cita como vantagens:

 A margem de contribuição oferece meios para identificar os produtos,
territórios, clientes e outros segmentos da empresa e da atividade que
estão oferecendo maior rentabilidade.

 O lucro de um período não será afetado pela produção desse período.

Já referente às desvantagens, o autor se refere a dois fatores por ele

considerados essenciais, são eles:

 Grande dificuldade em classificar corretamente os custos segundo o seu
comportamento diante do volume de atividade, principalmente em relação
aos custos semi-variáveis.

 A adoção do custeamento direto pode levar o administrador a relegar os
custos periódicos no processo de estabelecimento dos preços de venda.

Nesse sentido, Martins (2001, p.216) orienta que no Custeio Variável “só são

alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e

considerados como despesas do período, indo diretamente para o resultado; para os

estoques só vão, como consequência, custos variáveis”.

Martins (2001) ainda faz uma importante observação referente a esse

método de custeio. O fato de que os princípios contábeis hoje aceitos não admitem o

uso de Demonstrações de Resultados e de Balanços avaliados à base do Custeio

Variável. Isso, porém, segundo o autor, não impede que a empresa o utilize para

efeito interno ou que o formalize completamente na Contabilidade durante o ano

todo.
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Quadro 3 – Diferenças entre Custos Fixos e Custos Variáveis
Fixos Variáveis

Controle

Os custos fixos são controlados por
algum nível dentro da empresa.
Normalmente, são controlados por
níveis mais altos da hierarquia
organizacional.

Os custos são controlados geralmente
pelo centro de custos que os realiza.

Atividade
Os custos fixos são aqueles
relacionados com a capacidade.
São custos que independem do
volume da atividade.

Esses custos variam em função do
nível de atividade.

Faixa de
Volume

Os custos fixos devem ser
relacionados com uma faixa de
volume. São raros os custos fixos
que permanecem constantes além
de uma determinada faixa de
produtos.

Do mesmo modo que os custos fixos,
os custos variáveis devem ser
analisados dentro de uma faixa efetiva
de volume. Fora dos limites dessa
faixa, os custos variáveis terão
normalmente outro comportamento
quando tomados unitariamente.

Decisão
Administrativa

Os custos fixos ligam-se
estreitamente às decisões tomadas
pela administração.

Muito embora alguns custos variáveis
possam ser alterados em virtude de
decisões administrativas, isso
acontecerá em relação ao seu total.
Entretanto, sempre reagirão diante do
volume de atividade sob taxas
diferentes de variabilidade.

Período Os custos fixos são sempre
relacionados ao período.

Os custos variáveis são sempre
relacionados à atividade.

Em relação à
unidade do
produto

Os custos fixos tornam-se variáveis. Os custos variáveis tornam-se fixos.

Quadro 3 – Diferenças Entre Custos Fixos e Custos Variáveis
Fonte: Adaptado (LEONE, 1995, p. 264)

Analisando o quadro acima podemos concluir que o autor mostra de maneira

clara e objetiva que custos tanto fixos como variáveis de certa forma estão

correlacionados por suas características distintas e ao mesmo tempo se

complementam com suas particularidades/semelhanças.
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2.7.4 Bases de Rateio

Custos rateados segundo Leone (2000, p. 61 e 62) “são sempre custos

indiretos, pois o rateio é realizado mediante o emprego de critérios e taxas que

resultam na divisão proporcional de um montante global e comum”, em resumo o

autor complementa ainda que “a ação de ratear também pode ser denominada, e

muitas vezes o é, de apropriação, alocação, distribuição e atribuição”.

Segundo Leone (2000, p. 217) bases de rateio podem ser:

 Para a gerência geral: porcentagem da prestação de serviços;
 Para a Contabilidade de Custos: Custos Totais dos setores;
 Para o pessoal: nº de empregados de cada setor;
 Para Materiais: número de requisições de material;
 Para o Patrimônio: valor contábil dos equipamentos;
 Para o setor de serviços: número de empregados de cada setor;
 Para o setor de Utilidades: números de empregados de cada setor.

2.8 SISTEMAS DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS

O sistema de acumulação de custos trabalha basicamente dividido em

ordem/encomenda e processo de produção/contínuo, as duas sistemáticas são

muito semelhantes, porém, com diferenças importantes existentes entre os dos

sistemas.
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2.8.1 Por Ordem ou Encomenda

Neste sistema de custeio por Ordem ou Encomenda as empresas trabalham

utilizando em seu sistema pedidos os quais são primeiramente comercializados com

seus clientes para posteriormente serem encaminhados para a produção.

Este sistema é muito utilizado nas empresas que trabalham com pouco

estoque de produtos acabados com intuito de diminuir os custos dos seus estoques

de produtos finalizados. Com esta vantagem financeira as mesmas podem tornar-se

mais competitivas no mercado.

Para Crepaldi (2010, p. 191) “ocorre quando a indústria programa suas

atividades produtivas de encomendas específicas de cada cliente”. Seguindo este

raciocínio tudo que a empresa comercializa é organizado em Ordens de Produção:

A soma das Ordens de Produção em aberto representa o Estoque ou
Ordem de Fabricação. A soma das Ordens de Produção em aberto
representa o Estoque dos produtos em Processo. À medida que os produtos
são completados, as Ordens de Produção são encerradas e os custos são
transferidos para o estoque de produtos acabados ou CPV, conforme for o
caso.

Segundo Atkinson (2011, p.250) escreve que “O total de material, de mão-

de-obra e dos custos de apoio é denominado custos por ordem de serviço”. A

determinação do custo por ordem ou encomenda será tabulada em um processo

fechado, ou seja, todos os esforços realizados para fabricação de um determinado

produto ou serviço são calculados separadamente independendo se o processo

demorar uma hora ou um dia. Esta sistemática permite a extração exata dos custos

incorridos nos produtos ou serviços dando para o administrador a possibilidade de

comparação do custo real da ordem ou encomenda com o estimado pela empresa.

Seguindo o mesmo raciocínio de Atkinson (2011), a maioria das empresas

calcula os custos por ordem de serviço acrescentando uma quantia adicional ou

margem para gerar o lucro da ordem de serviço. O custo total da ordem de serviço

mais a margem de lucro é igual ao preço da proposta.

Em resumo, as empresas que utilizam este sistema podem financiar seus

clientes com maiores prazos de pagamento ao invés de segurarem seus produtos

estocados sem saber exatamente qual o tempo que este produto levará para gerar

receita.
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2.8.2 Por Processo de Produção ou Contínuo

Na maioria das fábricas onde o processo de produção é contínuo com

pequenas interrupções entre as ordens de produção utilizam esta sistemática de

cálculo dos processos de fabricação desde a transformação da matéria prima até o

produto acabado dividido em setores.

Para Atkinson (2011, p.270),

Em cada estágio do processo sucessivo há um processo adicional para
converter as matérias-primas em produto acabado. Em contraste a uma
fábrica que opera por ordem de serviço, no processamento contínuo é
necessário, primeiro, determinar os custos para cada estágio do processo e,
depois, alocar esses custos aos produtos individuais.

A seguir, o Quadro 4 sintetiza as diferenças de custeio por ordem de serviço

e por processo de múltiplos estágios, segundo Atkinson (2011):

Quadro 4 – Diferenças entre Sistemas de Custeio por Ordem de Serviço e
por Processo de Múltiplos Estágios

Fatores Sistema de Custeio por Ordem de
Serviço

Sistema de Custeio por Processo de
Múltiplos Estágios

Produção a) Execução de muitos serviços
diferentes

(a) Conduzida continuamente,
semicontinuamente ou em grandes
lotes

Necessidade
de Produção

(b) Diferentes para diferentes
serviços

(b) Homogêneas nos produtos ou
ordens de serviço

Custos (c) Mensurados por ordem de serviço
individuais

(c) Mensurados para as etapas do
processo individual

Variâncias
(d) Determinadas para ordens de
serviço individuais entre materiais
diretos reais e estimados e custos de
mão-de-obra direta

(d) Determinadas nas etapas do
processo individual entre os custos
reais e os estimados

Quadro 4 – Diferenças entre Sistemas de Custeio por Ordem de Serviço e por Processo de Múltiplos
Estágios
Fonte: (Atkinson, 2011)

Desta forma pode-se analisar as diferenças dos sistemas de Custeio por

Ordem de Serviços e por Processos de Múltiplos Estágios de maneira sintetizada

por se tratarem de mecanismos de custeio de diferentes sistemáticas de cálculo mas

que podem ser aplicadas nos mesmos processos.
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2.9  MÉTODOS DE CUSTEIO

Entre os mais conhecidos métodos de custeio pode-se destacar os

seguintes métodos.

2.9.1 Custeio por Absorção

Custeio por absorção é um método de custeio utilizado por várias empresas

com intuito de viabilizar a industrialização de determinados produtos distribuindo os

custos de produção de determinado período absorvendo entre os mesmos os custos

diretos e indiretos.

Segundo Crepaldi (2010, p. 229) custeio por absorção “é o método da

aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade e é, no Brasil, adotado pela

legislação comercial e pela legislação fiscal”. Desta maneira o custeio por absorção

é válido para a apresentação de demonstrações financeiras e obedece o fisco.

Guerreiro (2011, p. 20) entendo como método de custeio por absorção

aquele que,

distribui todos os custos de produção de um período, sejam fixos ou
variáveis, diretos ou indiretos, às quantidades de produtos fabricados. O
custo por absorção está relacionado com a cisão societária da
contabilidade, cuja ênfase é a avaliação dos estoques e o atendimento a
normas e princípios contábeis.

Seguindo o mesmo raciocínio Crepaldi (2010, p. 229) complementa sua

teoria dizendo que,

Os custos de produção podem ser apropriados diretamente, como é o caso
do material direto e mão de obra direta, ou indiretamente, como é o caso
dos custos indiretos de fabricação. Os gastos que não pertencem ao
processo produtivo, como as despesas, são excluídos.
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Para que seja aplicado o custeio por absorção na prática é necessário

primeiramente separar os custos e despesas do período, sendo os custos

classificados como variáveis e fixos. “A empresa distribui os custos fixos a cada um

dos dois produtos, utilizando como critério de rateio por proporção de custos

variáveis dos produtos (GUERREIRO, 2011, p. 22).

Crepaldi (2012, p. 82), argumenta ainda que o custeio por absorção é um

processo de três passos.

Primeiro, é preciso separar os custos de produto dos custos de período;
Segundo, os custos diretos de produto são atribuídos aos produtos
específicos, enquanto os custos indiretos são atribuídos a centros de
custos;
Terceiro, os custos indiretos são distribuídos do centro aos produtos de
acordo com seu uso. A soma de custos diretos e custos indiretos
distribuídos forma o custo do produto.

Segundo os pensamentos de Martins (2001, p. 41), custeio por absorção “é

o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos”.

O autor ainda afirma que, através do Custeio por Absorção, todos os gastos

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

No que diz respeito ao fisco, o autor cita o seguinte:

Deverão integrar o custo de produção dos bens ou serviços vendidos:
a) os custos de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou
serviços aplicados ou consumidos na produção;
Conforme determinam os princípios contábeis, também o fisco exige a
integração dos gastos com transportes e seguro e os tributos devidos na
aquisição ou importação, como imposto de importação etc.
Vê-se que o fisco exige o uso do Custeio por Absorção, fazendo com que se
incorporem ao produto todos os custos ligados à produção, quer os diretos
que os indiretos.

Leone (1995, p. 453) orienta no sentido de que no Custeio por Absorção, “o

preço de venda é calculado da seguinte maneira: o custo de produção, mais uma

parcela dos custos de administração e de vendas e, ainda, mais uma parte

considera o lucro a ser obtido”.

Segundo (Backer & Jacobsen, apud. LEONE, (1995, p. 454), no que diz

respeito as vantagens e desvantagens do custeio por absorção, o autor relata:
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A principal vantagem desse método é que sua simplicidade recupera todos
os custos relacionados e ainda deixa a margem de lucro desejada pela
empresa. Uma das desvantagens é que o método não leva em
consideração a dificuldade existente em apropriar custos indiretos a um
determinado produto. Ainda podemos citar as seguintes desvantagens: a) o
método ignora a elasticidade da procura; b) não leva em consideração a
concorrência; c) não distingue entre os custos fixos e variáveis; d) os
produtos não contribuem todos com a mesma margem de lucro.

Em resumo, o método de custeio por absorção é um método muito utilizado

nas indústrias visto que através dele é possível apropriar os custos de forma

ponderada. Além de ser um método eficiente para apuração dos custos dos

produtos industrializados o mesmo é válido para a apresentação de demonstrações

financeiras e atende as exigências do fisco.

2.9.2 Custeio Variável (Direto)

Para Leone (1995, p. 360) o custeamento direto ou variável é basicamente

um sistema em que os custos são classificados do seguinte modo:

1. Custos Fixos – não variam com o volume de atividade.

2. Custos Variáveis – variam diretamente com o volume da atividade.

Leone argumenta para o sentido de que uma característica básica desse

sistema é aquela que diz respeito à maneira de se acumularem e se capitalizarem

os custos. O autor desta que, segundo esse sistema, “somente os custos variáveis

de fabricação serão contabilizados no custo dos produtos fabricados. Os custos

variáveis de administração e de vendas serão debitados diretamente ao custo dos

produtos acabados e que vão ser vendidos”.

Nesse sentido, Martins (2001, p.216) orienta que no Custeio Variável “só são

alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e

considerados como despesas do período, indo diretamente para o resultado; para os

estoques só vão, como consequência, custos variáveis”.
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Martins (2001) ainda faz uma importante observação referente a esse

método de custeio. O fato de que os princípios contábeis hoje aceitos não admitem o

uso de Demonstrações de Resultados e de Balanços avaliados à base do Custeio

Variável. Isso, porém, segundo o autor, não impede que a empresa o utilize para

efeito interno ou que o formalize completamente na Contabilidade durante o ano

todo.

2.9.3 Custeio por Departamento

Martins (2001, p.83) argumenta que “a departamentalização é obrigatória em

custos para uma racional distribuição dos custos indiretos. Cada departamento pode

ser dividido em mais de um Centro de Custos”. O autor ainda divide os

departamentos em Produtos e Serviços, conceituando-os da seguinte maneira:

Departamentos de produção – tem seus custos jogados sobre os produtos,
já que estes passam inclusive fisicamente por eles.
Departamentos de Serviços – geralmente não tem seus custos apropriados
aos produtos, pois estes não passam por eles. Por viverem esses
Departamentos para a prestação de serviços a outros Departamentos, têm
seus custos transferidos para os que deles se beneficiam.

Martins lembra, ainda, que, na maioria das vezes, um Departamento é um

centro de custos e nele são acumulados os Custos Indiretos para posterior alocação

aos produtos ou a outros Departamentos.

Na mesma linha de pensamento, Hopp (1966, p. 4) orienta no sentido de

que “o princípio de custos departamentais constitui característica importante da

contabilidade de custo e torna possível a apropriação dos custos indiretos aos

diferentes produtos fabricados”.

Complementando a ideia dos autores citados acima, Leone (1995, p. 159)

destaca as principais características de um Sistema de Custeamento por

Departamento:

 A contabilidade prepara um relatório periódico de produção e de Custos
para cada fase de fabricação.

 Os custos são acumulados contabilmente na conta geral Produtos em
Processo, constituindo o Razão Analítico as diversas fazes de fabricação
denominadas Processos, Departamentos, Seções ou Centro de Custos.
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 O custo total, acumulado nas diversas fases de fabricação, é dividido pelo
número de unidades produzidas nessas fases para a obtenção do custo
unitário.

 O custo das unidades prontas num processo se destina a compor o
lançamento contábil de transferência para o processo subsequente.

 A produção completada num processo vai constituir o material do
processo imediato.

Para Atkinson (2000, p. 270) uma característica comum nas empresas que

se utilizam deste método é o fato de que “os produtos fabricados são relativamente

homogêneos. Diferenças, relativamente pequenas e poucas, ocorrem nas

exigências da produção para lotes de produtos diferentes”. O autor ainda transmite a

ideia de que, referente aos custos onde os mesmos, “são mensurados pelos

estágios individuais do processamento e que suas variâncias são determinadas nos

estágios individuais do processo, pelas diferenças entre os custos reais e os custos

anteriormente estimados”.

2.9.4 Custeio Padrão

Atkinson (2000, p. 151) desta que custos-padrão “são parâmetros baseados

em padrões projetados para a quantidade de recursos da atividade que devem ser

consumidos por produto ou outra unidade de produção e o preço desses recursos”.

O autor ainda orienta para o sentido de que a maioria desses sistemas mede custo-

padrão e custos reais e os compara para determinar as variações entre eles.

Complementando a ideia de Hopp (1966), Martins (2001, p. 334) enfatiza

que o grande objetivo dos custos-padrão é “fixar uma base de comparação entre o

que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido”.

Martins (2010), transmite a ideia de que o custo-padrão pode servir para o

controle e também como um instrumento psicológico para melhoria de desempenho

do pessoal, se bem utilizado. E ainda faz referência a sua fixação, dizendo que esta

é “tarefa dupla, da Engenharia de Produção e da de Custos”. Sendo a primeira

responsável pela determinação das quantidades físicas de horas de mão-de-obra,

de máquina, de energia, entre outros, e a segunda, pelas transformações destes em

reais.
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De acordo com as ideias defendidas até aqui, Leone (1995, p. 227) descreve

que os custos-padrão “são custos calculados antes da realização da atividade. A

diferença existente entre o custo que foi e o que devia ser é chamada de variação de

custo”.

Leone (1995, p. 228) atenta para o estabelecimento dos padrões e considera

como elementos do custo de produção: “Materiais, Mão-de-obra e DIF. Todos eles

devem ser previamente determinados”.

No entendimento de Perez Jr. (1999, p. 154), “a finalidade básica do custo-

padrão é proporcionar um instrumento de controle aos gestores da organização”. Já

no que diz respeito ao conceito de custo-padrão, o autor conceitua como sendo

“aquele determinado, a priori, como sendo o custo normal de um produto”.

Perez Jr.(1999, p.157) ressalta o que para ele é definido como sendo as

vantagens pela utilização de um sistema de custo-padrão para a organização, sendo

elas:

 Eliminação de falhas nos processos produtivos;
 Aprimoramento dos controles;
 Instrumento de avaliação do desempenho;
 Contribuir para o aprimoramento dos procedimentos de apuração do custo

real;
 Rapidez na obtenção das informações.

Em resumo Custo Padrão é uma ferramenta utilizada pelos gestores para

projetar o cálculo de custos de um produto no intuito de avaliar seu desempenho e

sua rentabilidade, após o produto já ter sido elaborado pode-se realizar várias

análises comparativas para avaliar o custo que foi projetado versus custo realizado,

analisando o ponto onde deve ser atentado para melhorar o resultado final

diminuindo desperdícios. Além de tudo serve como ferramenta para melhorar o

desempenho dos funcionários eliminando falhas uma vez que o padrão já está pré-

definido.
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2.9.5 Custeio Baseado em Atividades (ABC)

Martins (2001, p.93) transcreve que o Custeio Baseado em atividades,

conhecido como ABC (Activity-Based Costing), ”é uma metodologia de custeio que

procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos

custos indiretos”.

“A quantidade, a relação de causa e efeito e a eficiência e eficácia com que

os recursos são consumidos nas atividades mais relevantes de uma empresa

constituem o objetivo da análise estratégica de custos do ABC”. (NAKAGAWA, 1995,

p. 40)

Ainda sob a linha de pensamento de Nakagawa (1995), o autor argumenta,

em sua obra, que embora o ABC seja caracterizado pela sua simplicidade, ele

poderá se transformar em uma poderosa ferramenta de alavancagem de atitudes

das pessoas envolvidas no processo de mudanças de uma empresa.

Segundo pensamento de Atkinson, (2000, p. 310) a estrutura do Sistema de

Custeio Baseado em Atividades pode ser definida em dois estágios diferentes,

sendo eles os seguintes:

Estágio 1 – Identificar todos os custos de apoio para os grupos de custos de
atividades associados com distintos direcionadores de custo de atividade.
Estágio 2 – atribuir os custos aos trabalhos/produtos, com base nas taxas
de direcionador de custo de atividade (calculada como índice dos custos de
apoio acumulados em cada grupo de custo de atividade dividida pelo
correspondente nível de direcionador de custos das atividades).

Indo ao encontro à ideia dos autores acima citados, Perez Jr. (1999, p 227)

orienta para o sentido de que ABC é uma técnica de controle e alocação de custos,

que permite ao usuário:

 Identificar os processos e as atividades existentes nos setores produtivos,
auxiliares ou administrativos de uma organização, seja qual for sua
finalidade;

 Identificar, analisar e controlar os custos envolvidos nesses processos e
atividades;

 Atribuir os custos aos produtos, tendo como parâmetros a utilização dos
direcionadores (ou gestores) de custos.
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Nakagawa (1995, p. 40) conceitua o ABC da seguinte forma: “Trata-se de

uma metodologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica de custos

relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma

empresa”.

2.10  ELEMENTOS ESSENCIAIS NA FORMAÇÃO DO CUSTO DE UM PRODUTO

Os principais elementos a serem observados na formação do custo de um

determinado produto é basicamente distribuir os custos comuns entre produtos e

serviços, avaliar qual o volume de produção para calcular o custo unitário, analisar

qual a tributação aplicável para o segmento onde está inserido, atentar para os

custos não padronizados e incluir no cálculo todos os custos de oportunidades.

2.11  PONTO DE EQUILÍBRIO

Ponto de equilíbrio consiste basicamente em ponderar de forma prudente e

controlada todos os custos e receitas, ou seja, manter-se em equilíbrio uma vez que

o total de receitas é suficiente para cobrir as despesas decorridas no

desenvolvimento de um produto ou serviço.

Segundo Martins (2010, p. 257),

Ponto de equilíbrio (também denominado Pondo de Ruptura – Break-even
Point) nasce da conjunção dos Custos e Despesas Totais com as Receitas
Totais. Estas, numa economia de mercado, têm uma representação
macroeconômica também não linear; insto é, para o mercado como um todo
tende a haver uma inclinação para menos, já que cada unidade adicional
tenderia a ser capaz de produzir menor receita.

Martins (2010) ainda complementa de forma clara que o ponto de equilíbrio é

quando a margem de contribuição chegar em um valor suficiente para cobrir todas

as despesas sejam elas fixas ou variáveis. Padoveze (2010, p. 389) reforça o

conceito dizendo que “ponto de equilíbrio o ponto em que o total da margem de

contribuição da quantidade vendida/produzida se iguala ao custos e despesas fixas”.
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2.11.1 Ponto de Equilíbrio Contábil

O Ponto de Equilíbrio Contábil está relacionado com a soma de todas as

despesas fixas de determinado período, sobre a margem de contribuição unitária, o

que determinará a quantidade mínima de produto a ser produzido e vendido para

que a empresa tenha equilíbrio contábil, ou seja, não ganhar nem receber nada,

apenas zerar as contas.

Seguindo esta linha de raciocínio Padoveze (2010, p. 389) afirma que “o

ponto de equilíbrio mostra o ponto mínimo em que a empresa pode operar, onde o

lucro é zero”.

Para melhor entendimento Crepaldi (2010) descreve a formula básica para

encontrar o Ponte de Equilíbrio Contábil:

Quadro 5 – Fórmula para Cálculo do Ponto de Equilíbrio Contábil

PEC = CDFT

MCu

Quadro 5 – Fórmula para Cálculo do Ponto de Equilíbrio Contábil
Fonte: Adaptado (Crepaldi, 2010)

2.11.2 Ponto de Equilíbrio Financeiro

O Ponto de Equilíbrio Financeiro é estabelecida através da soma de todos

os custos e despesas fixas de determinado período, dos custos e despesas não

desembolsáveis, mais a amortização de dívida no período, sobre a margem de

contribuição unitária. Isso determinará a quantidade mínima a ser produzido de um

determinado produto e vendido para que a empresa tenha equilíbrio financeiro no

período, ou seja, os valores das receitas serem suficientes para pagar os custos e

despesas do período.

Segundo Padoveze (2010, p. 393),
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É uma variante do ponto de equilíbrio econômico, excluindo apenas a
depreciação, pois, momentaneamente, ela é uma despesa não
desembolsável. É importante em situação de eventuais reduções da
capacidade de pagamento da empresa.

Em resumo, ponto de equilíbrio financeiro é o nível de produção e vendas

em que o saldo de caixa é igual a zero, representa a quantidade de vendas

necessária para cobrir os gastos desembolsáveis, tanto operacionais quanto não

operacionais (CREPALDI, 2012, p. 135).

Segundo Crepaldi (2010) o cálculo do Ponto de Equilíbrio Financeiro pode

ser feito da seguinte forma:

Quadro 6 – Fórmula para cálculo do Ponto de Equilíbrio Financeiro

PEF = CDFT – Despesas não Desembolsáveis

MCu

Quadro 6 – Fórmula para cálculo do Ponto de Equilíbrio Financeiro
Fonte: Adaptado (Crepaldi, 2010)

2.11.3 Ponto de Equilíbrio Econômico

Para Martins (2010), o Ponto de Equilíbrio Econômico é obtido pela relação

da soma de todas os custos e despesas fixas de determinado período mais o lucro

esperado, sobre a margem de contribuição unitária o que determinará a quantidade

mínima do produto a ser produzido e vendido para que a empresa tenha equilíbrio

econômico, o resultado positivo ou lucro desejado pela empresa.

Seguindo raciocínio de Padoveze (2010, p.393),

Para este cálculo, incluiremos as despesas e receitas financeiras, mas o
saldo de correção monetária, que serão considerados como despesas fixas.
Obteremos, assim, o valor da receita mínima que gere lucro zero, mas que
cubra todos os gastos operacionais, financeiros e os efeitos da inflação nos
ativos e passivos monetários.

O ponto de equilíbrio econômico acontece quando o nível de produção e

venda e o lucro líquido do exercício é predeterminado, ou seja, nesta forma

representa a quantidade de produtos a serem vendidos para atingir o lucro mínimo

esperado e determinado inicialmente, conclui, assim, o professor Crepaldi (2012).
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Para melhor entendimento Crepaldi (2010) descreve a formula básica para

encontrar o Ponte de Equilíbrio Econômico da seguinte forma:

Quadro 7 – Fórmula para cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico

PEE = CDFT + Custo de Oportunidade

MCu

Quadro 7 – Fórmula para cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico
Fonte: Adaptado (Crepaldi, 2010)

2.12 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA

“A base para formação de preço de venda calculados são os custos

alocados aos diversos produtos, mesmo que pratiquemos estudos de formação de

preços de venda baseados no custeio direto” (PADOVEZE, 2010, p.430).

Para calcularmos os custos para formação de preço de venda de forma

rápida partindo do custo por absorção de cada produto é utilizado o mark-up. O

conceito de mark-up segundo Padoveze (2010, p. 430),

é amplamente utilizado pelas empresas, tanto as de grande porte como as
microempresas parte do pressuposto de que a base para diferenciação de
preços de venda dos diversos produtos produzidos pela empresa é o custo
por absorção.

O autor ainda complementa que “todos os componentes do mark-up são

determinados através de relações percentuais médias sobre preços de vendas e, a

seguir, aplicados sobre o custo dos produtos”.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia consiste no estudo comparativo. Para Migueles (2004, p. 89)

a metodologia é “[...] um conjunto de métodos e de procedimentos de pesquisa que

tem por objetivo coletar, sistematizar e organizar dados de forma válida e

consistente [...]”. Trata-se então, de uma explicação minuciosa e detalhada de toda

ação e método do trabalho e da pesquisa.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Quanto à natureza da pesquisa trata-se de um estudo comparativo porque

as teorias dão procedência ao estudo aprofundado juntamente com a empresa foco

da pesquisa com embasamento bibliográfico realizando um comparativo entre elas.

Juntamente aos setores competentes da empresa, a fim de evidenciar como

é aplicado o método de custeio na empresa Bianchini Indústria de Plásticos Ltda,

realizar comparativos com intuito de avaliar e sugerir maneiras alternativas para

fazer o cálculo do custo na empresa visando melhores resultados.

Serão realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do tema, e também

serão reunidas informações por meio de entrevistas e/ou outros meios de coleta de

dados.

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA

O estudo tem por objetivo realizar a pesquisa com a empresa Bianchini

Indústria de Plásticos Ltda, empresa fabricante de forros, acabamentos e portas

sanfonadas em PVC localizada no município de Tapejara estado do Rio Grande do

Sul. Essa abordagem será feita por meio de investigação e pesquisa em loco.
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A amostra desta pesquisa foi selecionada juntamente com a direção da

empresa com o objetivo de investigar possíveis melhorias que possam ser aplicadas

futuramente na empresa com o objetivo de avaliar os métodos de custeio utilizados

e sugerir possíveis e aplicáveis melhorias para alavancar ainda mais o negócio.

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

O presente trabalho será desenvolvido a partir da coleta de dados do tipo

primário obtidos por meio de pesquisas bibliográficas que tem papel fundamental na

elucidação dos conceitos relacionados ao tema foco do estudo. Para Gustin (2006,

p. 92) “Dados primários são aqueles levantados e trabalhados diretamente pelo

pesquisador, sem qualquer intermediação de outros indivíduos [...]”. Ou seja, são

aquelas informações obtidas exclusivamente pelo pesquisador e que visam

aprofundar o entendimento do projeto.

Os dados são também, do tipo secundário, pois consiste na utilização de

informações já existentes, neste caso, as informações são compartilhadas através

de relatórios internos da empresa.

Para Franceschini et al. (2012, p.75) “[...] Dados secundários são dados que

já existem no momento em que precisamos de informações as quais eles podem

oferecer. ” Ou seja, as informações estão disponíveis no sistema, basta pesquisá-

las. Tais dados são obtidos com o objetivo de satisfazer às necessidades

específicas da pesquisa em andamento.

Os dados foram levantados junto a empresa foco da pesquisa a Bianchini

Indústria de Plásticos Ltda., por meio de entrevista e investigação em loco

juntamente com os setores envolvidos, entre os meses de agosto a novembro de

2015.
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3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Os dados obtidos por meio da pesquisa foram tabulados em planilhas do

software Excel, em que foi realizado um cruzamento entre os questionários

aplicados, verificando-se assim o posicionamento da empresa frente ao tema foco

deste estudo.

Dando sequência, os dados obtidos a partir da tabulação foram, organizados

em tabelas, quadros, figuras e gráficos para que seja possível uma melhor

visualização e compreensão dos resultados da pesquisa.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A partir desta seção, o trabalho terá como objetivo apresentar e discutir os

resultados advindos da coleta, análise e interpretação dos dados que serviram de

base para o estudo, além da caracterização do ambiente de estudo.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO

O ambiente de estudo deste trabalho é a empresa Bianchini Indústria de

Plásticos, que está inserida no mercado de industrialização de perfis em PVC, desde

o ano de 1998, empresa pertencente ao Grupo Bianchini. A empresa efetua a

produção de Forros, Acabamentos, Portas Sanfonadas e Rodapés em PVC.

O estudo será realizado diante do processo produtivo das linhas de forro e

acabamento em PVC, a fim de constatar os métodos de custeio utilizados para

alocação dos custos desses processos.

Figura 1 – Imagem Aérea Plasbil Revestimentos

Figura 1 – Imagem Aérea Plasbil Revestimentos
Fonte: http://www.plasbil.com.br/empresa
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Figura 2 – Imagem Interna Plasbil Revestimentos

Figura 2 – Imagem Interna Plasbil Revestimentos
Fonte: http://www.plasbil.com.br/empresa

4.1.1 Setor e Produtos Analisados

A área de estudo como já mencionado anteriormente é o processo de

produção da Bianchini Indústria de Plásticos. As linhas que foram analisadas são as

do produto “A” forro modelo 200x07 Gemini Frisado e produto “B” roda forro modelo

Acabamento Nobre, ambas na cor branca tendo como sua base o PVC.
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Figura 3 – Produto “A” e produto “B”

Figura 3 – Produto “A” e produto “B”
Fonte: http://www.plasbil.com.br/empresa adaptado

A composição da formulação dos produtos provenientes da extrusão dos

perfis em PVC divide-se nos seguintes componentes em ordem proporcional do

maior para a menor concentração de uso:

 Resina de PVC;

 Carbonato de Cálcio;

 Dióxido de Titânio;

 Estabilizante Térmico; e

 Alvejante.
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4.1.2 Descrição do Processo de Produção

Figura 4 – Fluxograma Processo de Produção Plasbil

Figura 4 – Fluxograma Processo de Produção Plasbil.
Fonte: Adaptado pelo autor.

Para a execução do processo de extrusão inicialmente é necessário a

mistura dos cinco componentes inicialmente mencionados. O processo de mistura é

realizado através de uma máquina chamada misturador, este processo é dividido em

duas etapas: a primeira onde os componentes da formulação são misturados em

uma “panela quente”, com o atrito das hélices e a alta velocidade de giro das

mesmas fazem com que os materiais aqueçam até a temperatura de 110º onde

acontece a fundição destes materiais os quais assumem uma nova propriedade

física; concluída esta etapa o material passa por uma “panela fria” com a função de

tirar o calor do material. Após concluído este processo a matéria prima formulada

fica estocada em grandes silos onde ficam em descanso por aproximadamente 24

horas para que posteriormente sejam enviadas para o processo de extrusão.
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Para o processo de extrusão são utilizados os seguintes equipamentos em

linha:

Extrusora: A extrusora é o principal equipamento para que o processo seja

executado. O processo de extrusão consiste basicamente em forçar a passagem do

material por dentro de um cilindro aquecido de maneira controlada, por meio da ação

bombeadora de um ou dois fusos, que promovem o cisalhamento e

homogeneização do material, bem como sua plastificação;

Matriz e Calibrador: A matriz tem a função de direcionar o material

plastificado para o calibrador, a matriz possui as dimensões do modelo de perfil que

está sendo extrusado, o calibrador tem a função de manter as dimensões do perfil

que está sendo extrusado e trocar o calor através da refrigeração interna com água

gelada e vácuo;

Mesa de Calibração: É onde acontece a calibração do perfil ou ajuste de

qualidade conforme padrões pré-estabelecidos para cada perfil;

Puxador: Esteira que puxa os perfis de PVC de maneira contínua e

controlada;

Serra: A serra da máquina corta os perfis de PVC finalizados no tamanho

padrão ou desejado pelo cliente de forma automática.

Após este processo os perfis estão prontos para serem embalados e

estocados para posteriormente serem enviados para o cliente.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na

coleta, analise e interpretação dos dados utilizados como base para o estudo, é

importante destacar que os números apresentados são fictícios, porém mantendo a

proporcionalidade entre eles através da utilização de um fator multiplicador para não

demonstrar os reais valores, também vale ressaltar que isso não comprometerá o

estudo pois o ponto central é a forma de alocação e não a comparação entre valores

absolutos.

5.1 ALOCAÇÃO DOS CUSTOS POR MODELO DE PRODUTO

Para que fosse possível realizar a demonstração dos custos foram coletadas

todas as informações relacionadas ao modelo “A” forro 200x07 Gemini Frisado e

modelo “B” roda forro Acabamento Nobre ambos na cor branca, tendo como base o

mês de Setembro/2015.

5.1.1 Cálculo dos Custos Produto “A”

5.1.1.1 Cálculo do Custo Direto Produto “A”

O primeiro produto a ser analisado é o produto “A” forro modelo 200x7

Gemini Frisado na cor branca tendo como base de sua composição o PVC Poli

Cloreto de Vinila.

As medidas do produto “A” são:

- Largura 200 mm

- Espessura 7 mm
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Na Tabela 01 podemos analisar as premissas utilizadas para o cálculo do

custo relacionados a produção do produto “A” que foi de 301.873,69 m² produzidos

no mês de setembro/2015. Para atingir esta produção foram utilizados 567.153,47

kg de matéria prima em 118.683,00 minutos trabalhados.

Tabela 01 - Premissas de Cálculo Produto “A”
FORRO 200X07 GEMINI FRISADO
Produção Total 09/2015 em Kg 567.153,47
Produção Total 09/2015 em M² 391.873,69
Produção Total 09/2015 em Minutos 118.683,00
Peso Kg x M² 1,4473

Tabela 01 – Premissas de Cálculo Produto “A”.
Fonte: O Autor.

A Tabela 02 é demonstra como são realizados os cálculos do custo da

Matéria Prima Direta do produto “A”. Este cálculo utiliza como parâmetros principais

o peso padrão do produto estipulado pela empresa de 1,480 kg de matéria prima

para cada m² de forro produzido, a partir destes parâmetros a matéria prima é

rateada em percentuais dos componentes resina, carbonato de cálcio barralev,

dióxido de titânio, naftosafe e máster os quais formam a MP100 chegando no custo

de 5,1175 reais por m² produzido.

Tabela 02 - Matéria Prima Direta m² Produto “A”
Prod. "A" REV. 200X07 GEMINI FRISADO Qtide V. Unitário V. Total %
MP100 PVC PÓ BRANCO BIANCHINI 1,4800 R$ 3,2427 R$ 5,1175 100
0 0025 RESINA 1,1684 R$ 3,6149 R$ 4,2237 78,9474
200.245 CARBONATO DE CÁLCIO BARRALEV 0,2337 R$ 1,4856 R$ 0,3472 15,7895
200.432 DIÓXIDO DE TITÂNIO 0,0273 R$ 8,8547 R$ 0,2414 1,8421
150.510 NAFTOSAFE 0,0351 R$ 8,6758 R$ 0,3041 2,3684
MP101 MASTER 0,0156 R$ 0,0682 R$ 0,0011 1,0526

Tabela 02 – Matéria Prima Direta m² Produto “A”.
Fonte: O Autor.

Na Tabela 03 são calculados todos os materiais auxiliares utilizados a partir

da extrusão do forro para a montagem dos pacotes até a embalagem, para cada m²

de forro produzido o custo dos materiais auxiliares totaliza 0,1257 reais.
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Tabela 03 - Matéria Prima Direta - Material Auxiliar m² Produto “A”
Prod. "A" REV. 200X07 GEMINI FRISADO Qtide V. Unitário V. Total
MP 30 MATERIAL AUXILIAR 200 C/18M² 18 6,315 R$ 0,1257
100.250 FOLHETO DE INST. MONT. DE FORRO PLASBIL 1 0,2948 R$ 0,0164
250. 1106 FOLHETO TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL 1 0,3024 R$ 0,0168
MP4 FILME TERMOENCOLHÍVEL 0,210 5,4561 R$ 0,0637
MP7 FITA ADESIVA 24MM 1,5 0,0083 R$ 0,0007
PF200 PONTEIRA DE FORRO 200 2 0,2534 R$ 0,0282

Tabela 03 – Matéria Prima Direta – Material Auxiliar m² Produto “A”.
Fonte: O Autor.

A Tabela 04 nos demonstra como é feito o cálculo da mão de obra direta,

este índice é obtido a partir da capacidade total de minutos disponíveis no mês, a

partir do total de minutos disponíveis no mês de setembro de 2015 é dividido o valor

total de MO da produção 650.456,00 reais pelo total de minutos do mês 407.340

minutos chegamos no valor de 1,5968 reais por minuto trabalhado. Este valor serve

de base para o cálculo da mão de obra direta (MOD) de todas as linhas de produtos

variando conforme sua E/R expectativa razoável de produção.

Tabela 04 - Custo Mão de Obra Direta Minuto Produto “A”
M.O. Centro de Custo de Produção R$ 650.456,00
Tempo Total Produtivo (Hrs) 6.789
Tempo Total Produtivo (Minutos) 407.340
Custo Mão de Obra Direta por Minuto R$ 1,5968

Tabela 04 – Custo Mão de Obra Direta Minuto Produto “A”.
Fonte: O Autor.

O cálculo do custo da mão de obra direta por m² de forro produzido é

determinado a partir da E/R (expectativa razoável de produção) definida pela

empresa, ou seja, são utilizados para este cálculo a velocidade da linha de

produção, a qual neste caso é de “6,0 m/min”, multiplicar pelo número de saídas “3”

e por “60 minutos” chegando no valor de “1080 ml/h” de produção. A partir deste

cálculo transformar este valor em m² multiplicando a produção “1080 ml/h”” pela

largura do forro “0,200/m” = “216m²/h”, dividir por “60” = “3,6m²/min”.

Para chegar ao valor em (minutos gastos para cada m² de forro produzido)

utiliza-se o cálculo “60min dividido por 3,6m²/min dividido por 60 segundos = 0,2778

minutos” utilizados para produzir 1m² de forro.
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Para chegar ao custo da MOD m² deve-se multiplicar o custo minuto MOD

Minuto 1,5968 x 0,2778 minutos por m² produzidos = chegamos ao valor de

0,4436 reais/m².

Tabela 05 - Custo Mão de Obra Direta m² Produto “A”
E/R (Expectativa Razoável de Produção) 0,2778
Velocidade M x Min. 6,0
Nº Saídas Perfil 3
1 hora (Min.) 60
Total ML (metro linear) x Hora (6,0m/min x 3saídas x 60min) 1080
Total M² x Hora (Ml x Largura do perfil) 216
Total M² x Minuto (Total m² 216 / 60 minutos) 3,6
E/R Minutos x M² (60min/ 3,6m²min./ 60seg.) 0,2778
Custo Minuto MOD R$ 1,5968
Custo MOD M² R$ 0,4436

Tabela 05 – Custo Mão de Obra Direta m² Produto “A”.
Fonte: O Autor.

Nesta etapa do processo são somados os custos da matéria prima direta por

m², os materiais auxiliares por m² e o custo da mão de obra direta.

Tabela 06 - Matéria Prima Direta – TOTAL Produto “A”
MPD Valor por M² Mp (100) R$ 5,1175
MPD - MA Total Material Auxiliar / M² R$ 0,1257

Total MPD (M²) R$ 5,2431
MOD Custo Mão de Obra Direta (M²) R$ 0,4436
Total MPD + MOD (M²) R$ 5,6867

Tabela 06 – Matéria Prima Direta – Total Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.1.1.2 Cálculo do Custo Indireto Produto “A”

Neste processo são tabulados todos os gastos gerais de fabricação,

chamado pela empresa de “despesas indiretas”. Neste caso chegamos a um valor

total de 788.738,00 reais de gastos gerais para fabricação no mês de

setembro/2015, este valor é rateado por minuto produzido durante o mês, ou seja,

total do GGF 788.738,00 dividir pelo total de minutos disponíveis do mês de

setembro/2015 407.340 minutos, chegamos ao valor de 1,9363 reais por minuto

trabalhado. Este valor é multiplicado pela E/R (expectativa razoável de produção) de

0,2778 minutos por m², chegamos ao valor de 0,5379 reais por m², ou seja, para

cada m² de forro produzido do produto “A” durante o mês de setembro de 2015 a

empresa aloca um CIF de R$ 0,5379 reais, 8,64% do custo total.

Tabela 07 - Despesas Indiretas Produto “A”
Gastos Gerais de Fabricação Valor R$
Energia Elétrica R$ 470.000,00
Gerador R$ 35.000,00
Uniformes/ EPI R$ 8.600,00
Mão obra/ prestação serviços R$ 45.876,00
Controle de Qualidade R$ 45.764,00
Recursos Humanos (assistência médica) R$ 16.588,00
Gerais R$ 8.605,00
Gerais Manutenção Máq. e Equipamentos R$ 75.000,00
Depreciação Máquinas R$ 43.786,00
Depreciação Geradores R$ 7.567,00
Despesas com Empilhadeira R$ 14.657,00
Conservação e Limpeza R$ 8.795,00
Tratamento de Água R$ 8.500,00
TOTAL GGF R$ 788.738,00
Tempo Total Produtivo (Hrs) 6.789
Tempo Total Produtivo (Minutos) 407.340
Gastos Gerais Fabricação (CIF) Minuto R$ 1,9363
Gastos Gerais Fabricação (CIF) M² R$ 0,5379

Tabela 07 – Despesas Indiretas Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.1.1.3 Cálculo do Custo Total Produto “A”

Com a Tabela 08 apresenta a parte final do cálculo do custo da produção do

produto “A” forro modelo 200x07 Gemini Frisado. Nesta etapa somamos o total dos

custos diretos de fabricação 5,6867 reais, o qual significa 91,36% do custo total da

formulação e os custos indireto de fabricação 0,5379 reais, representando 8,64% do

custo total. A partir destes valores chegando ao custo total de 6,2246 reais para

cada m² produzido do produto “A” no mês de setembro de 2015.

Tabela 08 - Custo Total Produto “A”
R$ %

Total MPD + MOD (M²) R$ 5,6867 91,36
Total Alocação CIF (M²) R$ 0,5379 8,64
Custo Total R$ 6,2246 100

Tabela 08 – Custo Total Produto “A”.
Fonte: O Autor.

5.1.2 Cálculo dos Custos Produto “B”

5.1.2.1 Cálculo do Custo Direto Produto “B”

O segundo produto a ser analisado é o produto “B” roda forro modelo

Acabamento Nobre na cor branca tendo como base de sua composição o PVC Poli

Cloreto de Vinila.

Na Tabela 01 podemos analisar as premissas utilizadas para o cálculo do

custo relacionados a produção do produto “B” que foi de 511.988,96 ML (metro

linear) produzidos no mês de setembro/2015. Para atingir esta produção foram

utilizados 65.428,36 kg de matéria prima em 18.940,00 minutos trabalhados.
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Tabela 09 - Premissas de Cálculo Produto "B"
ACABAMENTO NOBRE
Produção Total 09/2015 em Kg 65.428,36
Produção Total 09/2015 em ML 511.988,96
Produção Total 09/2015 em Minutos 18.940,00
Peso Kg x ML 0,1278

Tabela 09 – Premissas de Cálculo Produto “B”.
Fonte: O Autor.

A Tabela 02 é demonstra como são realizados os cálculos do custo da

Matéria Prima Direta do produto “B”. Este cálculo utiliza como parâmetros principais

o peso padrão do produto estipulado pela empresa de 0,1350 kg de matéria prima

para cada ML (metro linear) de roda forro produzido, a partir destes parâmetros a

matéria prima é rateada em percentuais dos componentes resina, carbonato de

cálcio barralev, dióxido de titânio, naftosafe e máster os quais formam a MP100

chegando no custo de 0,4667 reais por ML (metro linear) produzido.

Tabela 10 - Matéria Prima Direta ML Produto "B"
Prod. "B" ACABAMENTO NOBRE Qtide V. Unitário V. Total %
MP100 PVC PÓ BRANCO BIANCHINI 0,1350 R$ 3,2339 R$ 0,4667 100
0 0025 RESINA 0,1066 R$ 3,6149 R$ 0,3853 78,9474
200.245 CARBONATO DE CÁLCIO BARRALEV 0,0213 R$ 1,4856 R$ 0,0317 15,7895
200.432 DIÓXIDO DE TITÂNIO 0,0025 R$ 8,8547 R$ 0,0220 1,8421
150.510 NAFTOSAFE 0,0032 R$ 8,6758 R$ 0,0277 2,3684
MP101 MASTER 0,0014 R$ 0,0062 R$ 0,00001 1,0526

Tabela 10 – Matéria Prima Direta ML Produto “B”.
Fonte: O Autor.

Na Tabela 03 são calculados todos os materiais auxiliares utilizados a partir

da extrusão do roda forro para a montagem dos pacotes até a embalagem, para

cada ML (metro linear) de roda forro produzido o custo dos materiais auxiliares

totaliza 0,0241 reais.

Tabela 11 - Matéria Prima Direta - Material Auxiliar ML Produto "B"
Prod. "B" ACABAMENTO NOBRE Qtide V. Unitário V. Total
MP 40 MATERIAL AUXILIAR ACAB. NOBRE C/ 60ML 60 5,6077 R$ 0,0241
MP4 FILME TERMOENCOLHÍVEL 0,210 5,456 R$ 0,0191
MP7 FITA ADESIVA 24MM 1,5 0,0083 R$ 0,0002
100.057 FILME PLAST. REC. 200,00 MM X 0,400 (20X400) 2 0,1434 R$ 0,0048

Tabela 11 – Matéria Prima Direta – Material Auxiliar ML Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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A Tabela 04 nos demonstra como é feito o cálculo da mão de obra direta,

este índice é obtido a partir da capacidade total de minutos disponíveis no mês, a

partir do total de minutos disponíveis no mês de setembro de 2015 é dividido o valor

total de MO da produção 650.456,00 reais pelo total de minutos do mês 407.340

minutos chegamos no valor de 1,5968 reais por minuto trabalhado. Este valor serve

de base para o cálculo da mão de obra direta (MOD) de todas as linhas de produtos

variando conforme sua E/R expectativa razoável de produção.

Tabela 12 - Custo Mão de Obra Direta Minuto Produto "B"
M.O. Centro de Custo de Produção R$ 650.456,00
Tempo Total Produtivo (Hrs) 6.789
Tempo Total Produtivo (Minutos) 407.340
Custo Mão de Obra Direta por Minuto R$ 1,5968

Tabela 12 – Custo Mão de Obra Direta Minuto Produto “B”.
Fonte: O Autor.

O cálculo do custo da mão de obra direta por ML (metro linear) de roda forro

produzido é determinado a partir da E/R (expectativa razoável de produção) definida

pela empresa, ou seja, são utilizados para este cálculo a velocidade da linha de

produção, a qual neste caso é de “3,5 m/min”, multiplicar pelo número de saídas “8”

e por “60 minutos” chegando no valor de “1680 ml/h” de produção, dividir por “60

min” = “28ML/min”.

Para chegar ao valor em (minutos gastos para cada ML de roda forro

produzido) utiliza-se o cálculo “60min dividido por 28ML/min dividido por 60

segundos = 0,0357 minutos” utilizados para produzir 1ML de roda forro.

Para chegar ao custo da MOD ML deve-se multiplicar o custo minuto MOD

Minuto 1,5968 x 0,0357 minutos por ML produzidos = chegamos ao valor de

0,0570 reais/ML.
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Tabela 13 - Custo Mão de Obra Direta ML Produto "B"
E/R (Expectativa Razoável de Produção) 0,0357
Velocidade M x Min. 3,5
Nº Saídas Perfil 8
1 hora (Min.) 60
Total ML x Hora (6,0m/min x 3saídas x 60min) 1680
Total ML x Minuto (Total ML 1680 / 60 minutos) 28
E/R Minutos x ML (60min/ 28MLmin./ 60seg.) 0,0357
Custo Minuto MOD R$ 1,5968
Custo MOD ML R$ 0,0570

Tabela 13 – Custo Mão de Obra Direta ML Produto “B”.
Fonte: O Autor.

Nesta etapa do processo são somados os custos da matéria prima direta por

ML, os materiais auxiliares por ML (metro linear) e o custo da mão de obra direta.

Tabela 14 - Matéria Prima Direta - TOTAL Produto "B"
MPD Valor por ML Mp (111) R$ 0,4667
MPD - MA Total Material Auxiliar / ML R$ 0,0241

Total MPD (ML) R$ 0,4908
MOD Custo Mão de Obra Direta (ML) R$ 0,0570
Total MPD + MOD (ML) R$ 0,5478

Tabela 14 – Matéria Prima Direta – Total Produto “B”.
Fonte: O Autor.

5.1.1.2 Cálculo do Custo Indireto Produto “B”

Neste processo são tabulados todos os gastos gerais de fabricação,

chamado pela empresa de “despesas indiretas”. Neste caso chegamos a um valor

total de 788.738,00 reais de gastos gerais para fabricação no mês de

setembro/2015, este valor é rateado por minuto produzido durante o mês, ou seja,

total do GGF 788.738,00 dividir pelo total de minutos disponíveis do mês de

setembro/2015 407.340 minutos, chegamos ao valor de 1,9363 reais por minuto

trabalhado. Este valor é multiplicado pela E/R (expectativa razoável de produção) de

0,0357 minutos por ML (metro linear), chegamos ao valor de 0,0692 reais por ML, ou

seja, para cada ML de roda forro produzido do produto “B” durante o mês de

setembro de 2015 a empresa aloca um CIF de R$ 0,0692 reais, 11,21% do custo

total.
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Tabela 15 - Despesas Indiretas Produto "B"
Gastos Gerais de Fabricação Valor R$
Energia Elétrica R$ 470.000,00
Gerador R$ 35.000,00
Uniformes/ EPI R$ 8.600,00
Mão obra/ prestação serviços R$ 45.876,00
Controle de Qualidade R$ 45.764,00
Recursos Humanos (assistência médica) R$ 16.588,00
Gerais R$ 8.605,00
Gerais Manutenção Máq. e Equipamentos. R$ 75.000,00
Depreciação Máquinas R$ 43.786,00
Depreciação Geradores R$ 7.567,00
Despesas com Empilhadeira R$ 14.657,00
Conservação e Limpeza R$ 8.795,00
Tratamento de Água R$ 8.500,00
TOTAL GGF R$ 788.738,00
Tempo Total Produtivo (Hrs) 6.789
Tempo Total Produtivo (Minutos) 407.340
Gastos Gerais Fabricação (CIF) Minuto R$ 1,9363
Gastos Gerais Fabricação (CIF) ML R$ 0,0692

Tabela 15 – Despesas Indiretas Produto “B”.
Fonte: O Autor.

5.1.1.3 Cálculo do Custo Total Produto “B”

Com a tabela 08 apresenta a parte final do cálculo do custo da produção do

produto “B” roda forro modelo Acabamento Nobre. Nesta etapa somamos o total dos

custos diretos de fabricação 0,5478 reais, o qual significa 88,79% do custo total da

formulação e os custos indireto de fabricação 0,0692 reais, representando 11,21%

do custo total. A partir destes valores chegando ao custo total de 0,6170 reais para

cada ML (metro linear) produzido do produto “B” no mês de setembro de 2015.

Tabela 16 - Custo Total Produto "B"
R$ %

Total MPD + MOD (ML) R$ 0,5478 88,79
Total Alocação CIF (ML) R$ 0,0692 11,21
Custo Total R$ 0,6170 100

Tabela 16 – Custo Total Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2 ALOCAÇÃO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO PELO MÉTODO “ABC”

Nesta etapa será demonstrado sugestão de alocação dos custos indiretos de

fabricação baseado no método de custeio por atividade ABC, “a quantidade, a

relação de causa e efeito e a eficiência e eficácia com que os recursos são

consumidos nas atividades mais relevantes de uma empresa constituem o objetivo

da análise estratégica de custos do ABC”. (NAKAGAWA, 1995, p. 40).

Atualmente a empresa utiliza o método de custeio por Absorção, atribuindo

os custos indiretos de fabricação do mês, através da capacidade total da fábrica

disponível em minutos, chegando ao custo por minuto trabalhado, a partir deste

valor, atribui o CIF aos produtos industrializados, utilizando como critério a

expectativa razoável de produção. Os custos indiretos de fabricação já apresentados

anteriormente são os seguintes:

 Energia Elétrica;

 Gerador;

 Uniformes/ EPI;

 Mão de Obra/ Prestação de Serviço;

 Controle de Qualidade;

 Recursos Humanos/ Assistência Médica;

 Gerais;

 Gerais Manutenção Máq. e Equipamentos;

 Depreciação Máquinas;

 Depreciação Geradores;

 Despesas com Empilhadeira;

 Conservação e Limpeza;

 Tratamento de Água
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5.2.1 Custeio Baseado em Atividades (ABC) Critérios Utilizados Produto “A”

5.2.1.1 Energia Elétrica Produto “A”

Para a alocação do custo indireto Energia Elétrica do produto “A” foi utilizado

o direcionador “consumo por máquina”, através da medição feita diretamente nos

aparelhos chegamos a um consumo médio de 2,5068 kW/min trabalhado. No mês

09/2015 foram gastos 645.690,00 kW de energia a um valor de 0,7279 reais por kW.

Multiplicando o total de minutos gastos para a produção do produto “A” no mês

09/2015 118.683 minutos pelo valor do kW 0,7279 reais e pelo consumo médio em

kW por minuto chegamos ao total de Energia Elétrica de 216.564,75 reais como

pode ser visualizado na Tabela 17.

Tabela 17 - Energia Elétrica Produto "A"
Valor total Energia Elétrica 09/2015 470.000,00
Consumo Kw mês 09/2015 645.690,00
Total de minutos gastos prod. "A" 118.683,00
Custo por  kw R$ 0,7279
Consumo Minuto kw Produto "A" (2,5068 kw min.) R$ 2,5068
Total  Energia produto "A" 216.564,75

Tabela 17 – Energia Elétrica Produto “A”.
Fonte: O Autor.

5.2.1.2 Gerador Produto “A”

No custo indireto Gerador foi utilizado o direcionador “consumo por máquina”

baseado no total gerado 22.340 kw no mês 09/2015 a um valor de 35.000,00 reais,

custo de 0,6383 por kw gerado. Partindo da informação que o setor de produção

consome 75,8621% da energia gerada durante o horário de ponta onde os

geradores trabalham alocamos o valor de 26.551,72 reais para o setor, no setor de

produção trabalham 6 linhas do produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 27,2727% do valor total do setor = 7.241,38 reais conforme demonstrado na

Tabela 18.
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Tabela 18 - Gerador Produto "A"
Valor total Gerador 09/2015 35.000,00
kw de Energia Gerada 22.340,00
Custo por  kw 0,6383
% de Participação no consumo setor de Extrusão 75,8621
Custo total setor de Extrusão 26.551,72
% Produto "A" (6linhas "A" de 22linhas = 27,2727%) 27,2727
Total Gerador produto "A" 7.241,38

Tabela 18 – Gerador Produto “A”.
Fonte: O Autor.

5.2.1.3 Uniformes EPI Produto “A”

Na Tabela 19 podemos visualizar a alocação do custo indireto de produção

Uniformes EPI’s do produto “A” de 8.600,00 reais utilizando o direcionador “por

pessoa”, ou seja, foram distribuídos todos os funcionários em seus setores gerado

um percentual do total de 221 pessoas, a partir deste percentual atribuído os valores

para cada setor. Para alocar o custo do produto “A” foram selecionados os setores

que tem contato direto e indireto com o produto (Est. Mp, Mistura, Trituradores,

Manutenção, Expedição e produção) levando em consideração que no setor de

produção trabalham 6 linhas do produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 27,2727% do valor total dos setores chegando ao valor de 2.037,68 reais.

Tabela 19 - Uniformes EPI's Produto "A"
Uniformes/ EPI's/ Produto "A" 27,2727% R$ 8.600,00
Setor Nº Pessoas % Valor R$ Prod. "A"
Est. Mp 2 0,9050 R$ 77,83 R$ 21,23
Mistura 4 1,8100 R$ 155,66 R$ 42,45
Trituradores 6 2,7149 R$ 233,48 R$ 63,68
Micronizador 1 0,4525 R$ 38,91
Manutenção 13 5,8824 R$ 505,88 R$ 137,97
Máq. Pintura 5 2,2624 R$ 194,57
Amostras 3 1,3575 R$ 116,74
Injetoras 4 1,8100 R$ 155,66
Portas 16 7,2398 R$ 622,62
Expedição 34 15,3846 R$ 1.323,08 R$ 360,84
Produção 133 60,1810 R$ 5.175,57 R$ 1.411,52
Total 221 100 R$ 8.600,00 R$ 2.037,68

Tabela 19 – Uniformes EPI’s Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.2.1.4 Mão de Obra/ Prestação de Serviço Produto “A”

Na Tabela 20 podemos visualizar a alocação do custo indireto de produção

Mão de Obra/ Prestação de Serviço do produto “A” de 45.876,00 reais utilizando o

direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram apontadas a quantidade de

máquinas de cada setor gerado um percentual do total de 59 máquinas, a partir

deste percentual foram atribuídos os valores para cada setor. Para alocar o custo do

produto “A” foram selecionados os setores que tem contato direto e indireto com o

produto (Est. Mp, Mistura, Trituradores, Manutenção e produção) levando em

consideração que no setor de produção trabalham 6 linhas do produto “A” do total de

22 linhas, ou seja, será alocado 27,2727% do valor total dos setores chegando ao

valor de 10.815,14 reais.

Tabela 20 - Mão de Obra/ Prestação de Serviço Produto "A"
Mão de Obra/ Prestação de Serviço/ Produto "A" 27,2727% R$ 45.876,00
Setor Nº Máq. Eq. % Valor R$ Prod. "A"
Est. Mp 0 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
Mistura 18 30,5085 R$ 13.996,07 R$ 3.817,11
Trituradores 10 16,9492 R$ 7.775,59 R$ 2.120,62
Micronizador 2 3,3898 R$ 1.555,12
Manutenção 1 1,6949 R$ 777,56 R$ 212,06
Máq. Pintura 1 1,6949 R$ 777,56
Amostras 1 1,6949 R$ 777,56
Injetoras 2 3,3898 R$ 1.555,12
Portas 2 3,3898 R$ 1.555,12
Expedição 0 0,0000 R$ 0,00
Produção 22 37,2881 R$ 17.106,31 R$ 4.665,36
Total 59 100 R$ 45.876,00 R$ 10.815,14

Tabela 20 – Mão de Obra/ Prestação de Serviço Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.2.1.5 Controle de Qualidade Produto “A”

Para viabilizar o cálculo do custo indireto de fabricação controle de qualidade

para o produto “A” foi utilizado o direcionador “Interno/Externo”, ou seja, 30% do

valor total de 45.764,00 reais gastos com controle de qualidade são internos e 70%

externo. No setor de produção trabalham 6 linhas do produto “A” do total de 22

linhas, ou seja, será alocado 27,2727% do valor total do setor sendo que os gastos

Interno são de 30% = 13.729,20 reais x 27,2727% produto “A” = Internos de

3.744,33 reais.

Para calcular os Externos segue o mesmo critério, 70% = 32.034,80 reais,

porém é necessário levar em consideração que este valor deve ser distribuído

apenas entre as linhas de forro pois os ensaios externos são realizados apenas

nestes perfis. Das 22 linhas de produção 6 linhas são do produto “A” do total de 15

linhas de forro, ou seja, 40% de 32.034,80 reais de gastos externos = 12.813,92

reais.

Em resumo o gasto com controle de qualidade Interno foi de 3.744,33 reais e

12.813,92 reais de gastos Externos totalizando um custo de 16.558,25 reais

alocados para o produto “A”.

Tabela 21 - Controle de Qualidade Produto "A"
Controle de Qualidade/ Produto "A" 27,2727% 45.764,00
INTERNO (30% do total) 13.729,20
% Produto "A" (6linhas "A" de 22linhas = 27,2727%) 27,2727
Total INTERNO Produto "A" R$ 3.744,33
EXTERNO (70% do total) R$ 32.034,80
% Produto "A" (15linhas Forro x 6linhas "A" = 40%) R$ 40,00
Total EXTERNO Produto "A" R$ 12.813,92
Total Controle de Qualidade produto "A" 16.558,25

Tabela 21 – Controle de Qualidade Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.2.1.6 Recursos Humanos (Assistência Médica) Produto “A”

Na Tabela 22 podemos visualizar a alocação do custo indireto de produção

Recursos Humanos (Assistência Médica) do produto “A” de 16.588,00 reais

utilizando o direcionador “por pessoa”, ou seja, foram distribuídos todos os

funcionários em seus setores gerado um percentual do total de 221 pessoas, a partir

deste percentual atribuído os valores para cada setor. Para alocar o custo do

produto “A” foram selecionados os setores que tem contato direto e indireto com o

produto (Est. Mp, Mistura, Trituradores, Manutenção, Expedição e produção)

levando em consideração que no setor de produção trabalham 6 linhas do produto

“A” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado 27,2727% do valor total dos setores

chegando ao valor de 3.930,35 reais.

Tabela 22 - Recursos Humanos (Assistência Médica) Produto "A"
Recursos Humanos (Assistência Médica)/ Prod. "A"
27,2727% R$ 16.588,00

Setor Nº Pessoas % Valor R$ Prod. "A"
Est. Mp 2 0,9050 R$ 150,12 R$ 40,94
Mistura 4 1,8100 R$ 300,24 R$ 81,88
Trituradores 6 2,7149 R$ 450,35 R$ 122,82
Micronizador 1 0,4525 R$ 75,06
Manutenção 13 5,8824 R$ 975,76 R$ 266,12
Máq. Pintura 5 2,2624 R$ 375,29
Amostras 3 1,3575 R$ 225,18
Injetoras 4 1,8100 R$ 300,24
Portas 16 7,2398 R$ 1.200,94
Expedição 34 15,3846 R$ 2.552,00 R$ 696,00
Produção 133 60,1810 R$ 9.982,82 R$ 2.722,59
Total 221 100 R$ 16.588,00 R$ 3.930,35

Tabela 22 – Recursos Humanos (Assistência Médica) Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.2.1.7 Gerais Produto “A”

Para a alocação do custo indireto Gerais produto “A” foi utilizado o

direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os 8.605,00 reais

entre os 11 setores da indústria de modo a gerar percentuais e valores iguais para

cada setor, determinado os setores envolvidos direta e indiretamente com o produto

“A” e levando em consideração que no setor de produção trabalham 6 linhas do

produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado 27,2727% do valor total dos

setores chegando ao valor de 1.280,08 reais conforme Tabela 23.

Tabela 23 - Gerais Produto "A"
Gerais/ Prod. "A" 27,2727% R$ 8.605,00
Setor Nº % Valor R$ Prod. "A"
Est. Mp 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 213,35
Mistura 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 213,35
Trituradores 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 213,35
Micronizador 1 9,0909 R$ 782,27
Manutenção 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 213,35
Máq. Pintura 1 9,0909 R$ 782,27
Amostras 1 9,0909 R$ 782,27
Injetoras 1 9,0909 R$ 782,27
Portas 1 9,0909 R$ 782,27
Expedição 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 213,35
Produção 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 213,35

Total 11 100 R$
8.605,00 R$ 1.280,08

Tabela 23 – Gerais Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.2.1.8 Gastos Gerais Máquinas e Equipamentos Produto “A”

Na Tabela 24 podemos visualizar a alocação do custo indireto de produção

Gastos Gerais Máquinas e Equipamentos do produto “A” de 75.000,00 reais

utilizando o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram apontadas a

quantidade de máquinas de cada setor gerado um percentual do total de 59

máquinas, a partir deste percentual foram atribuídos os valores para cada setor.

Para alocar o custo do produto “A” foram selecionados os setores que tem contato

direto e indireto com o produto (Est. Mp, Mistura, Trituradores, Manutenção e

produção) levando em consideração que no setor de produção trabalham 6 linhas do

produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado 27,2727% do valor total dos

setores chegando ao valor de 17.681,05 reais.

Tabela 24 - Gastos Gerais Máq. e Equip. Produto "A"
Gastos Gerais Máq. e Equip./ Produto "A" 27,2727% R$ 75.000,00
Setor Nº Máq. Eq. % Valor R$ Prod. "A"
Est. Mp 0 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
Mistura 18 30,5085 R$ 22.881,36 R$ 6.240,37
Trituradores 10 16,9492 R$ 12.711,86 R$ 3.466,87
Micronizador 2 3,3898 R$ 2.542,37
Manutenção 1 1,6949 R$ 1.271,19 R$ 346,69
Máq. Pintura 1 1,6949 R$ 1.271,19
Amostras 1 1,6949 R$ 1.271,19
Injetoras 2 3,3898 R$ 2.542,37
Portas 2 3,3898 R$ 2.542,37
Expedição 0 0,0000 R$ 0,00
Produção 22 37,2881 R$ 27.966,10 R$ 7.627,12
Total 59 100 R$ 75.000,00 R$ 17.681,05

Tabela 24 – Gerais Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.2.1.9 Depreciação Máquinas Produto “A”

Para a alocação do custo indireto Depreciação Máquinas produto “A” foi

utilizado o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os

43.786,00 reais entre os 5 setores em depreciação (Misturadores 9%, Produção

84%, Máq. Pintura 1%, Injetoras 1% e Portas 5%) do valor total. Para alocar o custo

do produto “A” foram selecionados os setores que tem contato direto e indireto com

o produto (Misturadores e Produção), levando em consideração que no setor de

produção trabalham 6 linhas do produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 27,2727% do valor total dos setores chegando ao valor de 11.105,72 reais

conforme Tabela 25..

Tabela 25 - Depreciação Máquinas Produto "A"
Depreciação Máquinas/ Produto "A" 27,2727% R$ 43.786,00
Setor % Valor R$ Prod. "A"
Misturadores 9,0000 R$ 3.940,74 R$ 1.074,75
Produção 84,0000 R$ 36.780,24 R$ 10.030,97
Máq. Pintura 1,0000 R$ 437,86
Injetoras 1,0000 R$ 437,86
Portas 5,0000 R$ 2.189,30
Total 100 R$ 43.786,00 R$ 11.105,72

Tabela 25 – Depreciação Máquinas Produto “A”.
Fonte: O Autor.

5.2.1.10 Depreciação Geradores Produto “A”

Para a alocação do custo indireto Depreciação Geradores produto “A” foi

utilizado o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os

7.567,00 reais entre os 5 setores em depreciação (Misturadores 9%, Produção 84%,

Máq. Pintura 1%, Injetoras 1% e Portas 5%) do valor total. Para alocar o custo do

produto “A” foram selecionados os setores que tem contato direto e indireto com o

produto (Misturadores e Produção), levando em consideração que no setor de

produção trabalham 6 linhas do produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 27,2727% do valor total dos setores chegando ao valor de 1.919,27 reais.
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Tabela 26 - Depreciação Geradores Produto "A"
Depreciação Geradores/ Produto "A" 27,2727% R$ 7.567,00
Setor % Valor R$ Prod. "A"
Misturadores 9,0000 R$ 681,03 R$ 185,74
Produção 84,0000 R$ 6.356,28 R$ 1.733,53
Máq. Pintura 1,0000 R$ 75,67
Injetoras 1,0000 R$ 75,67
Portas 5,0000 R$ 378,35
Total 100 R$ 7.567,00 R$ 1.919,27

Tabela 26 – Depreciação Geradores Produto “A”.
Fonte: O Autor.

5.2.1.11 Despesas com Empilhadeira Produto “A”

Na Tabela 27 podemos visualizar os custos indiretos de produção Despesas

com Empilhadeira do produto “A” usando como direcionador “consumo por

máquina”. Estas despesas estão divididas em 50% para os setores de (Misturadores

e Produção) e 50% para (Máquina de Pintura e Injetoras) setores estes que não tem

conta direto com o produto “A”. Levando em consideração que no setor de produção

trabalham 6 linhas do produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado

27,2727% do valor total dos setores chegando ao valor de 1.998,68 reais.

Tabela 27 - Despesas com Empilhadeira Produto "A"
Despesas com Empilhadeira/ Produto "A" 27,2727% R$ 14.657,00
Setor % Valor R$ Prod. "A"
Misturadores

50,0000
R$ 7.328,50

R$ 1.998,68
Produção
Máq. Pintura

50,0000 R$ 7.328,50 R$ 0,00Injetoras
Portas
Total 100 R$ 14.657,00 R$ 1.998,68

Tabela 27 – Despesas com Empilhadeira Produto “A”.
Fonte: O Autor.



73

5.2.1.12 Conservação e Limpeza Produto “A”

Para a alocação do custo indireto Conservação e Limpeza do  produto “A” foi

utilizado o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os

8.795,00 reais entre os 11 setores da indústria de modo a gerar percentuais e

valores iguais para cada setor, determinado os setores envolvidos direta e

indiretamente com o produto “A” e levando em consideração que no setor de

produção trabalham 6 linhas do produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 27,2727% do valor total dos setores chegando ao valor de 1.308,35 reais.

Tabela 28 - Conservação e Limpeza Produto "A"
Conservação e Limpeza/ Prod. "A" 27,2727% R$ 8.795,00
Setor Nº % Valor R$ Prod. "A"
Est. Mp 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 218,06
Mistura 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 218,06
Trituradores 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 218,06
Micronizador 1 9,0909 R$ 799,55
Manutenção 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 218,06
Máq. Pintura 1 9,0909 R$ 799,55
Amostras 1 9,0909 R$ 799,55
Injetoras 1 9,0909 R$ 799,55
Portas 1 9,0909 R$ 799,55
Expedição 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 218,06
Produção 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 218,06

Total 11 100 R$
8.795,00 R$ 1.308,35

Tabela 28 – Conservação e Limpeza Produto “A”.
Fonte: O Autor.

5.2.1.13 Tratamento de Água Produto “A”

Para a alocação do custo indireto Tratamento de Água do produto “A” foi

utilizado o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os

8.500,00 reais entre os dois setores consumidores (Mistura e Produção) através da

distribuição de máquinas gerando os percentuais e valores alocados em cada setor,

levando em consideração que no setor de produção trabalham 6 linhas do produto

“A” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado 27,2727% do valor total dos setores

chegando ao valor de 2.318,18 reais.
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Tabela 29 - Tratamento de Água Produto "A"
Tratamento de Água/ Prod. "A" 27,2727% R$ 8.500,00
Setor Nº % Valor R$ Prod. "A"
Mistura 5 18,5185 R$ 1.574,07 R$ 429,29
Produção 22 81,4815 R$ 6.925,93 R$ 1.888,89
Total 27 100 R$ 8.500,00 R$ 2.318,18

Tabela 29 – Tratamento de Água Produto “A”.
Fonte: O Autor.

5.2.1.14 Total GGF Produto “A”

Na Tabla 30 podemos visualizar como ficaram os totais de GGF utilizando o método

de custeio ABC para o produto “A”, percebesse que o método utilizado pela empresa

atualmente subestima o CIF do produto “A”. Atualmente a empresa agrega um custo

total de GGF de 0,5379 reais, sendo que utilizando o método ABC chegamos a um

valor de 0,6899 reais por M² de Custos Indiretos de Fabricação, ou seja, estaria

absorvendo entre os outros produtos o valor de 0,1520 reais para cada M² produzido

do produto “A”.

Tabela 30 - Total GGF Produto "A"
Gastos Gerais de Fabricação Método Atual R$ Método ABC R$
Energia Elétrica R$ 470.000,00 R$ 216.564,75
Gerador R$ 35.000,00 R$ 7.241,38
Uniformes/ EPI R$ 8.600,00 R$ 2.037,68
Mão obra/ prestação serviços R$ 45.876,00 R$ 10.815,14
Controle de Qualidade R$ 45.764,00 R$ 16.558,25
Recursos Humanos (assistência médica) R$ 16.588,00 R$ 3.930,35
Gerais R$ 8.605,00 R$ 1.280,08
Gerais Manutenção Máq. E Equip. R$ 75.000,00 R$ 17.681,05
Depreciação Máquinas R$ 43.786,00 R$ 11.105,72
Depreciação Geradores R$ 7.567,00 R$ 1.919,27
Despesas com Empilhadeira R$ 14.657,00 R$ 1.998,68
Conservação e Limpeza R$ 8.795,00 R$ 1.308,35
Tratamento de Água R$ 8.500,00 R$ 2.318,18
TOTAL GGF R$ 788.738,00 R$ 294.758,88
Tempo Total Produtivo (Hrs) 6.789 1978
Tempo Total Produtivo (Minutos) 407.340 118.683,00
Gastos Gerais Fabricação (CIF) Minuto R$ 1,9363 R$ 2,48
Expectativa Razoável de Produção (E/R) 0,2778 0,2778
Custo Total (GGF)  por M² Produto "A" R$ 0,5379 R$ 0,6899

Tabela 30 – Total GGF Produto “A”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2 Custeio Baseado em Atividades (ABC) Critérios Utilizados Produto “B”

5.2.2.1 Energia Elétrica Produto “B”

Para a alocação do custo indireto Energia Elétrica do produto “B” foi utilizado

o direcionador “consumo por máquina”, através da medição feita diretamente nos

aparelhos chegamos a um consumo médio de 0,3747 kW/min trabalhado. No mês

09/2015 foram gastos 645.690,00 kW de energia a um valor de 0,7279 reais por kW.

Multiplicando o total de minutos gastos para a produção do produto “B” no mês

09/2015 18.940 minutos pelo valor do kW 0,7279 reais e pelo consumo médio em

kW por minuto chegamos ao total de Energia Elétrica de 5.165,34 reais como pode

ser visualizado na tabela 31.

Tabela 31 - Energia Elétrica Produto "B"
Valor total Energia Elétrica 09/2015 470.000,00
Consumo Kw mês 09/2015 645.690,00
Total de minutos gastos prod. "B" 18.940,00
Custo por  kw R$ 0,7279
Consumo Minuto kw Produto "B" (0,3747 kw min.) R$ 0,3747
Total  Energia produto "B" R$ 5.165,34

Tabela 31 – Energia Elétrica Produto “B”.
Fonte: O Autor.

5.2.2.2 Gerador Produto “B”

No custo indireto Gerador foi utilizado o direcionador “consumo por máquina”

baseado no total gerado 22.340 kw no mês 09/2015 a um valor de 35.000,00 reais,

custo de 0,6383 por kw gerado. Partindo da informação que o setor de produção

consome 75,8621% da energia gerada durante o horário de ponta onde os

geradores trabalham alocamos o valor de 26.551,72 reais para o setor, no setor de

produção trabalham 1 linhas do produto “B” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 4,5455% do valor total do setor = 1.206,90 reais conforme demonstrado na

tabela 32.



76

Tabela 32 - Gerador Produto "B"
Valor total Gerador 09/2015 35.000,00
kw de Energia Gerada 22.340,00
Custo por  kw 0,6383
% de Participação no consumo setor de Extrusão 75,8621
Custo total setor de Extrusão 26.551,72
% Produto "A" (1linhas "B" de 22linhas = 4,5455%) 4,5455
Total Gerador produto "B" R$ 1.206,90

Tabela 31 – Gerador Produto “B”.
Fonte: O Autor.

5.2.2.3 Uniformes EPI Produto “B”

Na Tabela 33 podemos visualizar a alocação do custo indireto de produção

Uniformes EPI’s do produto “A” de 8.600,00 reais utilizando o direcionador “por

pessoa”, ou seja, foram distribuídos todos os funcionários em seus setores gerado

um percentual do total de 221 pessoas, a partir deste percentual atribuído os valores

para cada setor. Para alocar o custo do produto “B” foram selecionados os setores

que tem contato direto e indireto com o produto (Est. Mp, Mistura, Trituradores,

Manutenção, Expedição e produção) levando em consideração que no setor de

produção trabalham 1 linhas do produto “B” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 4,5455% do valor total dos setores chegando ao valor de 339,61 reais.

Tabela 33 - Uniformes EPI's Produto "B"
Uniformes/ EPI's/ Produto "B" 4,5455% R$ 8.600,00
Setor Nº Pessoas % Valor R$ Prod. "B"
Est. Mp 2 0,9050 R$ 77,83 R$ 3,54
Mistura 4 1,8100 R$ 155,66 R$ 7,08
Trituradores 6 2,7149 R$ 233,48 R$ 10,61
Micronizador 1 0,4525 R$ 38,91
Manutenção 13 5,8824 R$ 505,88 R$ 22,99
Máq. Pintura 5 2,2624 R$ 194,57
Amostras 3 1,3575 R$ 116,74
Injetoras 4 1,8100 R$ 155,66
Portas 16 7,2398 R$ 622,62
Expedição 34 15,3846 R$ 1.323,08 R$ 60,14
Produção 133 60,1810 R$ 5.175,57 R$ 235,25
Total 221 100 R$ 8.600,00 R$ 339,61

Tabela 33 – Uniformes EPI’s Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2.4 Mão de Obra/ Prestação de Serviço Produto “B”

Na Tabela 34 podemos visualizar a alocação do custo indireto de produção

Mão de Obra/ Prestação de Serviço do produto “A” de 45.876,00 reais utilizando o

direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram apontadas a quantidade de

máquinas de cada setor gerado um percentual do total de 59 máquinas, a partir

deste percentual foram atribuídos os valores para cada setor. Para alocar o custo do

produto “B” foram selecionados os setores que tem contato direto e indireto com o

produto (Est. Mp, Mistura, Trituradores, Manutenção e produção) levando em

consideração que no setor de produção trabalham 1 linhas do produto “B” do total de

22 linhas, ou seja, será alocado 4,5455% do valor total dos setores chegando ao

valor de 1.802,52 reais.

Tabela 34 - Mão de Obra/ Prestação de Serviço Produto "B"
Mão de Obra/ Prestação de Serviço/ Produto "B" 4,5455% R$ 45.876,00
Setor Nº Máq. Eq. % Valor R$ Prod. "B"
Est. Mp 0 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
Mistura 18 30,5085 R$ 13.996,07 R$ 636,18
Trituradores 10 16,9492 R$ 7.775,59 R$ 353,44
Micronizador 2 3,3898 R$ 1.555,12
Manutenção 1 1,6949 R$ 777,56 R$ 35,34
Máq. Pintura 1 1,6949 R$ 777,56
Amostras 1 1,6949 R$ 777,56
Injetoras 2 3,3898 R$ 1.555,12
Portas 2 3,3898 R$ 1.555,12
Expedição 0 0,0000 R$ 0,00
Produção 22 37,2881 R$ 17.106,31 R$ 777,56
Total 59 100 R$ 45.876,00 R$ 1.802,52

Tabela 34 – Mão de Obra/ Prestação de Serviço Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2.5 Controle de Qualidade Produto “B”

Para viabilizar o cálculo do custo indireto de fabricação controle de qualidade

para o produto “B” foi utilizado o direcionador “Interno/Externo”, ou seja, 30% do

valor total de 45.764,00 reais gastos com controle de qualidade são internos e 70%

externo. No setor de produção trabalham 1 linhas do produto “B” do total de 22

linhas, ou seja, será alocado 4,5455% do valor total do setor sendo que os gastos

Interno são de 30% = 13.729,20 reais x 4,5455% produto “B” = Internos de 624,05

reais.

Nos custos Externos para Controle de Qualidade para o produto “B” não

alocamos nenhum valor, visto que todos os custos com serviços de qualidade

externos são direcionados a perfis de forro e o perfil “B” é acabamento.

Em resumo o gasto com controle de qualidade Interno foi gasto 624,05 reais

e 0,00 reais com gastos Externos totalizando um custo de 624,05 reais alocados

para o produto “B”.

Tabela 35 - Controle de Qualidade Produto "B"
Controle de Qualidade/ Produto "B" 4,5455% 45.764,00
INTERNO (30% do total) 13.729,20
% Produto "A" (1linhas "B" de 22linhas = 4,5455%) 4,5455
Total INTERNO Produto "B" R$ 624,05
EXTERNO (70% do total) R$ 32.034,80
% Produto "B" (não é realizado ensaios externos no produto "B") R$ 0,00
Total EXTERNO Produto "B" R$ 0,00
Total Controle de Qualidade produto "B" R$ 624,05

Tabela 35 – Controle de Qualidade Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2.6 Recursos Humanos (Assistência Médica) Produto “B”

Na Tabela 36 podemos visualizar a alocação do custo indireto de produção

Recursos Humanos (Assistência Médica) do produto “B” de 16.588,00 reais

utilizando o direcionador “por pessoa”, ou seja, foram distribuídos todos os

funcionários em seus setores gerado um percentual do total de 221 pessoas, a partir

deste percentual atribuído os valores para cada setor. Para alocar o custo do

produto “B” foram selecionados os setores que tem contato direto e indireto com o

produto (Est. Mp, Mistura, Trituradores, Manutenção, Expedição e produção)

levando em consideração que no setor de produção trabalham 1 linhas do produto

“B” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado 4,5455% do valor total dos setores

chegando ao valor de 655,06 reais.

Tabela 36 - Recursos Humanos (Assistência Médica) "B"
Recursos Humanos (Assistência Médica)/ Prod. "B" 4,5455% R$ 16.588,00
Setor Nº Pessoas % Valor R$ Prod. "B"
Est. Mp 2 0,9050 R$ 150,12 R$ 6,82
Mistura 4 1,8100 R$ 300,24 R$ 13,65
Trituradores 6 2,7149 R$ 450,35 R$ 20,47
Micronizador 1 0,4525 R$ 75,06
Manutenção 13 5,8824 R$ 975,76 R$ 44,35
Máq. Pintura 5 2,2624 R$ 375,29
Amostras 3 1,3575 R$ 225,18
Injetoras 4 1,8100 R$ 300,24
Portas 16 7,2398 R$ 1.200,94
Expedição 34 15,3846 R$ 2.552,00 R$ 116,00
Produção 133 60,1810 R$ 9.982,82 R$ 453,76
Total 221 100 R$ 16.588,00 R$ 655,06

Tabela 36 – Recursos Humanos (Assistência Médica) Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2.7 Gerais Produto “B”

Para a alocação do custo indireto Gerais produto “B” foi utilizado o

direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os 8.605,00 reais

entre os 11 setores da indústria de modo a gerar percentuais e valores iguais para

cada setor, determinado os setores envolvidos direta e indiretamente com o produto

“B” e levando em consideração que no setor de produção trabalham 1 linhas do

produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado 4,5455% do valor total dos

setores chegando ao valor de 213,35 reais.

Tabela 37 - Gerais Produto "B"
Gerais/ Prod. "A" 4,5455% R$ 8.605,00
Setor Nº % Valor R$ Prod. "B"
Est. Mp 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 35,56
Mistura 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 35,56
Trituradores 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 35,56
Micronizador 1 9,0909 R$ 782,27
Manutenção 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 35,56
Máq. Pintura 1 9,0909 R$ 782,27
Amostras 1 9,0909 R$ 782,27
Injetoras 1 9,0909 R$ 782,27
Portas 1 9,0909 R$ 782,27
Expedição 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 35,56
Produção 1 9,0909 R$ 782,27 R$ 35,56
Total 11 100 R$ 8.605,00 R$ 213,35

Tabela 37 – Gerais Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2.8 Gastos Gerais Máquinas e Equipamentos Produto “B”

Na Tabela 38 podemos visualizar a alocação do custo indireto de produção

Gastos Gerais Máquinas e Equipamentos do produto “A” de 75.000,00 reais

utilizando o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram apontadas a

quantidade de máquinas de cada setor gerado um percentual do total de 59

máquinas, a partir deste percentual foram atribuídos os valores para cada setor.

Para alocar o custo do produto “B” foram selecionados os setores que tem contato

direto e indireto com o produto (Est. Mp, Mistura, Trituradores, Manutenção e

produção) levando em consideração que no setor de produção trabalham 1 linhas do

produto “B” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado 4,5455% do valor total dos

setores chegando ao valor de 2.946,84 reais.

Tabela 38 - Gastos Gerais Máq. e Equip. Produto "B"
Gastos Gerais Máq. e Eaquip./ Produto "B" 4,5455% R$ 75.000,00
Setor Nº Máq. Eq. % Valor R$ Prod. "B"
Est. Mp 0 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
Mistura 18 30,5085 R$ 22.881,36 R$ 1.040,06
Trituradores 10 16,9492 R$ 12.711,86 R$ 577,81
Micronizador 2 3,3898 R$ 2.542,37
Manutenção 1 1,6949 R$ 1.271,19 R$ 57,78
Máq. Pintura 1 1,6949 R$ 1.271,19
Amostras 1 1,6949 R$ 1.271,19
Injetoras 2 3,3898 R$ 2.542,37
Portas 2 3,3898 R$ 2.542,37
Expedição 0 0,0000 R$ 0,00
Produção 22 37,2881 R$ 27.966,10 R$ 1.271,19
Total 59 100 R$ 75.000,00 R$ 2.946,84

Tabela 38 – Gerais Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2.9 Depreciação Máquinas Produto “B”

Para a alocação do custo indireto Depreciação Máquinas produto “B” foi

utilizado o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os

43.786,00 reais entre os 5 setores em depreciação (Misturadores 9%, Produção

84%, Máq. Pintura 1%, Injetoras 1% e Portas 5%) do valor total. Para alocar o custo

do produto “B” foram selecionados os setores que tem contato direto e indireto com

o produto (Misturadores e Produção), levando em consideração que no setor de

produção trabalham 1 linhas do produto “B” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 4,5455% do valor total dos setores chegando ao valor de 1.850,95 reais.

Tabela 39 - Depreciação Máquinas Produto "B"
Depreciação Máquinas/ Produto "B" 4,5455% R$ 43.786,00
Setor % Valor R$ Prod. "B"
Misturadores 9,0000 R$ 3.940,74 R$ 179,12
Produção 84,0000 R$ 36.780,24 R$ 1.671,83
Máq. Pintura 1,0000 R$ 437,86
Injetoras 1,0000 R$ 437,86
Portas 5,0000 R$ 2.189,30
Total 100 R$ 43.786,00 R$ 1.850,95

Tabela 39 – Depreciação Máquinas Produto “A”.
Fonte: O Autor.

5.2.2.10 Depreciação Geradores Produto “B”

Para a alocação do custo indireto Depreciação Geradores produto “B” foi

utilizado o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os

7.567,00 reais entre os 5 setores em depreciação (Misturadores 9%, Produção 84%,

Máq. Pintura 1%, Injetoras 1% e Portas 5%) do valor total. Para alocar o custo do

produto “B” foram selecionados os setores que tem contato direto e indireto com o

produto (Misturadores e Produção), levando em consideração que no setor de

produção trabalham 1 linhas do produto “B” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 4,5455% do valor total dos setores chegando ao valor de 319,88 reais.
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Tabela 40 - Depreciação Geradores Produto "B"
Depreciação Geradores/ Produto "B" 4,5455% R$ 7.567,00
Setor % Valor R$ Prod. "B"
Misturadores 9,0000 R$ 681,03 R$ 30,96
Produção 84,0000 R$ 6.356,28 R$ 288,92
Máq. Pintura 1,0000 R$ 75,67
Injetoras 1,0000 R$ 75,67
Portas 5,0000 R$ 378,35
Total 100 R$ 7.567,00 R$ 319,88

Tabela 40 – Depreciação Geradores Produto “B”.
Fonte: O Autor.

5.2.2.11 Despesas com Empilhadeira Produto “B”

Na Tabela 41 podemos visualizar os custos indiretos de produção Despesas

com Empilhadeira do produto “B” usando como direcionador “consumo por

máquina”. Estas despesas estão divididas em 50% para os setores de (Misturadores

e Produção) e 50% para (Máquina de Pintura e Injetoras) setores estes que não tem

conta direto com o produto “B”. Levando em consideração que no setor de produção

trabalham 1 linhas do produto “A” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado

4,5455% do valor total dos setores chegando ao valor de 333,11 reais.

Tabela 41 - Despesas com Empilhadeira Produto "B"
Despesas com Empilhadeira/ Produto "B" 4,5455% R$ 14.657,00
Setor % Valor R$ Prod. "B"
Misturadores

50,0000
R$ 7.328,50

R$ 333,11
Produção
Máq. Pintura

50,0000 R$ 7.328,50 R$ 0,00Injetoras
Portas
Total 100 R$ 14.657,00 R$ 333,11

Tabela 41 – Despesas com Empilhadeira Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2.12 Conservação e Limpeza Produto “B”

Para a alocação do custo indireto Conservação e Limpeza do  produto “B” foi

utilizado o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os

8.795,00 reais entre os 11 setores da indústria de modo a gerar percentuais e

valores iguais para cada setor, determinado os setores envolvidos direta e

indiretamente com o produto “B” e levando em consideração que no setor de

produção trabalham 1 linhas do produto “B” do total de 22 linhas, ou seja, será

alocado 4,5455% do valor total dos setores chegando ao valor de 218,06 reais.

Tabela 42 - Conservação e Limpeza Produto "B"
Conservação e Limpeza/ Prod. "B" 4,5455% R$ 8.795,00
Setor Nº % Valor R$ Prod. "B"
Est. Mp 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 36,34
Mistura 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 36,34
Trituradores 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 36,34
Micronizador 1 9,0909 R$ 799,55
Manutenção 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 36,34
Máq. Pintura 1 9,0909 R$ 799,55
Amostras 1 9,0909 R$ 799,55
Injetoras 1 9,0909 R$ 799,55
Portas 1 9,0909 R$ 799,55
Expedição 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 36,34
Produção 1 9,0909 R$ 799,55 R$ 36,34
Total 11 100 R$ 8.795,00 R$ 218,06

Tabela 42 – Conservação e Limpeza Produto “B”.
Fonte: O Autor.
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5.2.2.13 Tratamento de Água Produto “B”

Para a alocação do custo indireto Tratamento de Água do produto “B” foi

utilizado o direcionador “consumo por máquina”, ou seja, foram distribuídos os

8.500,00 reais entre os dois setores consumidores (Mistura e Produção) através da

distribuição de máquinas gerando os percentuais e valores alocados em cada setor,

levando em consideração que no setor de produção trabalham 1 linhas do produto

“B” do total de 22 linhas, ou seja, será alocado 4,5455% do valor total dos setores

chegando ao valor de 386,36 reais.

Tabela 43 - Tratamento de Água Produto "B"
Tratamento de Água/ Prod. "B" 4,5455% R$ 8.500,00
Setor Nº % Valor R$ Prod. "B"
Mistura 5 18,5185 R$ 1.574,07 R$ 71,55
Produção 22 81,4815 R$ 6.925,93 R$ 314,81
Total 27 100 R$ 8.500,00 R$ 386,36

Tabela 43 – Tratamento de Água Produto “B”.
Fonte: O Autor.

5.2.2.14 Total GGF Produto “B”

Na Tabla 44 podemos visualizar como ficaram os totais de GGF utilizando o

método de custeio ABC para o produto “B”, percebesse que o método utilizado pela

empresa atualmente superestima o CIF do produto “B”. Atualmente a empresa

agrega um custo total de GGF de 0,0692 reais, sendo que utilizando o método ABC

chegamos a um valor de 0,0303 reais por ML de Custos Indiretos de Fabricação, ou

seja, estaria absorvendo entre os outros produtos o valor de 0,0389 reais para cada

ML produzido do produto “B”.
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Tabela 44 - Total GGF Produto "B"
Gastos Gerais de Fabricação Método Atual R$ Método ABC R$
Energia Elétrica R$ 470.000,00 R$ 5.165,34
Gerador R$ 35.000,00 R$ 1.206,90
Uniformes/ EPI R$ 8.600,00 R$ 339,61
Mão obra/ prestação serviços R$ 45.876,00 R$ 1.802,52
Controle de Qualidade R$ 45.764,00 R$ 624,05
Recursos Humanos (assistência médica) R$ 16.588,00 R$ 655,06
Gerais R$ 8.605,00 R$ 213,35
Gerais Manutenção Máq. E Equip. R$ 75.000,00 R$ 2.946,84
Depreciação Máquinas R$ 43.786,00 R$ 1.850,95
Depreciação Geradores R$ 7.567,00 R$ 319,88
Despesas com Empilhadeira R$ 14.657,00 R$ 333,11
Conservação e Limpeza R$ 8.795,00 R$ 218,06
Tratamento de Água R$ 8.500,00 R$ 386,36
TOTAL GGF R$ 788.738,00 R$ 16.062,04
Tempo Total Produtivo (Hrs) 6.789 316
Tempo Total Produtivo (Minutos) 407.340 18.940,00
Gastos Gerais Fabricação (CIF) Minuto R$ 1,9363 R$ 0,85
Expectativa Razoável de Produção (E/R) 0,0357 0,0357
Custo Total M² e ML (GGF) R$ 0,0692 R$ 0,0303

Tabela 44 – Total GGF Produto “B”.
Fonte: O Autor.

5.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Conforme Martins (2001, p.93) o objetivo do Custeio Baseado em atividades,

conhecido como ABC (Activity-Based Costing), é transcrever de maneira prática

”uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções

provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos”.

Através da metodologia acima citada sugere-se a utilização do ABC, visto

este método aplicará de maneira mais justa os custos indiretos para os produtos “A”

e “B” base deste estudo. Conforme pode-se analisar nos gráficos abaixo de forma

clara e visível a as distorções provocadas pelo método de custeio por absorção

atualmente utilizada pela empresa para alocar os Custo Indiretos de Fabricação CIF

para os produtos em estudo.
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5.3.1 Intervenção Produto “A”

Gráfico 1 - Comparativo Custo Atual x Custo Sugerido “ABC” Produto “A”

Gráfico 1 – Comparativo Custo Atual x Custo Sugerido “ABC” Produto “A”.
Fonte: O Autor.

Gráfico 2 - Comparativo CIF Atual x Sugerido Produto “A”

Gráfico 2 – CIF Atual x Sugerido Produto “A”.
Fonte: O Autor.

Para a alocação do CIF do produto “A” percebe-se que atualmente a

empresa está subestimando o mesmo de maneira com que os demais produtos

industrializados absorvam esta diferença, ou seja, através do método sugerido os

Gastos Gerais de Fabricação do produto “A” seriam 28% superiores que o método

utilizado atualmente.
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5.3.2 Intervenção Produto “B”

Gráfico 3 - Comparativo Custo Atual x Custo Sugerido “ABC” Produto “B”

Gráfico 3 – Comparativo Custo Atual x Custo Sugerido “ABC” Produto “B”.
Fonte: O Autor.

Gráfico 4 - Comparativo CIF Atual x Sugerido Produto “B”

Gráfico 4 – Comparativo CIF Atual x Sugerido Produto “B”.
Fonte: O Autor.

Para a alocação do CIF do produto “B” percebe-se que atualmente a

empresa está superestimando o mesmo de maneira com que o produto “B” absorva

maior carga de Gastos Gerais de Fabricação do que os demais produtos

industrializados, ou seja, através do método sugerido os Gastos Gerais de

Fabricação do produto “B” seriam 56% inferiores em relação ao método utilizado

atualmente.
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6 CONCLUSÃO

Através deste trabalho buscou-se comparar e avaliar o sistema de custeio

utilizado e mais adequado para uma indústria de PVC localizada no Rio Grande do

Sul, avaliando duas linhas de produção. A linha do produto “A” forro modelo 200x07

Gemini Frisado e produto “B” roda forro modelo Acabamento Nobre, ambas na cor

branca tendo como sua base o PVC.

Com objetivo geral de apresentar o melhor critério de rateio através da

análise da alocação dos (Custos Indiretos de Fabricação) CIF para a formação do

custo da produção, foram pesquisados na literatura os principais métodos de

custeio, verificado toda a sistemática atual utilizada pela empresa na formação do

custo de seus produtos e por fim comparada a atual sistemática com as demais

indicadas pela literatura, neste caso o método mais adequado para alocação do CIF

foi o ABC. Visto que o Custeio Baseado em atividades, conhecido como ABC

(Activity-Based Costing), ”é uma metodologia de custeio que procura reduzir

sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos”.

(MARTINS 2001, p.93).

Através da análise dos resultados demostrados com a pesquisa podemos

concluir que para a alocação do CIF do produto “A” percebe-se que atualmente a

empresa está subestimando o mesmo de maneira com que os demais produtos

industrializados absorvam esta diferença, ou seja, através do método sugerido os

Gastos Gerais de Fabricação do produto “A” seriam 28% superiores que o método

utilizado atualmente.

Para a alocação do CIF do produto “B” percebe-se que atualmente a

empresa está superestimando o mesmo de maneira com que o produto “B” absorva

maior carga de Gastos Gerais de Fabricação do que os demais produtos

industrializados, ou seja, através do método sugerido os Gastos Gerais de

Fabricação do produto “B” seriam 56% inferiores em relação ao método utilizado

atualmente.
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