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RESUMO 

 

Hoje as informações são facilmente compreendidas, disponibilizadas em tempo real, esses 

fatores estão levando as empresas a se adaptarem e buscarem por novos métodos para calcular 

seus custos, a fim de um melhor controle de suas atividades e suas tomadas de decisões. 

Como o modelo ABC (Activity Based Costing) é muito complexo e, pelas dificuldades de 

implementação e manutenção, eis que surge um sistema para facilitar e simplificar sua 

implementação, o custeio TDABC (Time Driven Activity Based Costing). Esse modelo de 

custeio serviu de base para esse estudo. Nesse sentido, está pesquisa tem como objetivo 

estudar e aplicar em uma linha de produção o novo método, conhecido como TDABC em 

uma empresa localizada em Tapejara no norte do Rio Grande do Sul, fabricante de forros em 

PVC. O trabalho enquadra-se como sendo um estudo de caso. Através da coleta e análise dos 

dados fica demonstrado os custos após a implantação do novo método com o produto “A” e 

com o produto “B” evidenciando que o método é aplicável na empresa estudada e pode 

apresentar diferenças do atual método já aplicado por não atribuir custos da ociosidade nos 

produtos.  

 

Palavras-chave: Contabilidade. Contabilidade de Custos. Custos com Produção. Processos 

de Produção. 
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1 INTRODUÇÃO 

A intensa busca por resultados é um dos motivos para aperfeiçoamento na gestão das 

organizações, demandando novos métodos de controle a serem aplicados. Isso, aliado ao 

evolutivo processo de globalização, acabou tornando essencial 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. 

O uso da contabilidade de custos, através do tempo e do consequente aumento da 

necessidade de informações, acabou levando o contador a observar que, quando 

adequadamente aplicadas, as mesmas poderiam servir não só para o controle dos próprios 

custos, mas também, para o controle das operações da empresa. O mercado está cada vez mais 

exigente, e para que as organizações consigam manter seus preços competitivos é preciso que 

planejem seus custos, através das informações gerenciais sobre os custos de produção e os 

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

utilizem sistemas de custos apropriados que atendam a sua necessidade, refletindo, com 

precisão sua realidade prática. 

Esse contexto, juntamente com a busca por novos e amplos mercados, deram maior 

significância aos procedimentos de atribuir custos aos produtos, apesar de já ter expandido e 

criado novas técnicas para tais finalidades, não se atingiu, ainda, a eficiência na mensuração 

de custos nas empresas. 

O desenvolvimento da pesquisa operacional e dos sistemas integrados acabou 

facilitando o estudo da contabilidade de custos. Uma informação que antes era difícil, agora 

pode ser facilmente compreendida, disponibilizada em tempo real, e por esse motivo passou a 

contabilidade de custos ser compreendida como essencial na contabilidade gerencial. 

Em busca do método mais eficaz e de bons resultados, as indústrias variam a maneira 

de se chegar aos custos de seus bens, suas mercadorias e seus produtos.  

No entanto, todos esses fatores estão levando as empresas a se adaptarem e buscarem 

os métodos para um melhor controle de suas atividades e suas tomadas de decisões. Nesse 

sentido, este trabalho teve como objetivo estudar e aplicar um novo método, evoluído do 

ABC1, conhecido como TDABC2. 

                                            
1 Neste estudo foi usada a abreviação ABC para resumo de seu nome: Activity Based Costing. Na página 29 

deste trabalho está explicitado seu conceito. 
2 Neste estudo foi usada a abreviação TDABC para resumo de seu nome: Time Driven Activity Based Costing - 

Custeio Baseado em Atividades e Tempo. Na página 31 deste trabalho está explicitado seu conceito. 
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O estudo foi realizado com a empresa Bianchini Indústria de Plásticos Ltda, 

conhecida pelo seu nome fantasia Plasbil Revestimentos, fabricante de forros, acabamentos, 

rodapés e portas sanfonadas em PVC, localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul. 

Esse estudo será feito por meio de entrevistas, investigação e pesquisa in loco.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

As empresas necessitam de elementos e informações rápidas e exatas, a fim de que 

possam tomar, em tempo suficiente, as providências adequadas e coesas para manter o seu 

equilíbrio econômico e financeiro, e aumentar a sua eficiência. Isto, não só em tempos 

normais, mas, principalmente, em épocas adversas da economia de um país, e ainda, quando 

existe forte concorrência no mercado, ou estão em perspectiva de novos concorrentes – 

ocasiões que obrigam à revisão dos métodos de custos e a fixação de preços do produto. 

A contabilidade gerencial e de custos serve para dar um auxílio ainda maior para a 

organização. Ela busca considerações relevantes do ambiente interno, que se têm como 

exemplo, o estudo de novas tecnologias, novos produtos, novos mercados, parâmetros de 

exigência dos consumidores, rentabilidade, entre outros, que colaboraram decisivamente para 

o crescimento da empresa. Também no ambiente externo, já que defende a ideia de analisar 

ou estudar a situação dos clientes, dos fornecedores, dos concorrentes, enfim, todo o ciclo que 

está envolvendo a sua atividade. 

Sem a adoção do sistema de gestão de custos, o gestor acaba de certa forma, ficando 

sem informações, como de rentabilidade, produtividade, clientes, fornecedores, concorrentes 

e, até mesmo, sobre seu próprio sistema de gestão. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Empresas de médio e grande porte, normalmente já têm um método de custeio 

implantado. Porém, com a continuidade de estudos, novidades vão surgindo no meio 

empresarial no que diz respeito à gestão dos seus negócios. No caso de uma empresa 

localizada no Rio Grande do Sul fabricante de forros, acabamentos, rodapés e portas 

sanfonadas em PVC o método adotado é o ABC, porém, um novo método surgiu e vem sendo 

utilizado pelas empresas, o TDABC.  

O sistema denominado TDABC, surgiu como uma nova abordagem dada ao ABC, 

para deixar mais fáceis e mais visíveis os resultados dos processos para os seus gestores. 

Diante disso, esse estudo propõe-se a saber: em que medida a implantação do novo 

método de custeio TDABC poderá representar redução nos custos da empresa investigada? 
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1.3 OBJETIVOS 

Com objetivo de avaliar e desenvolver um sistema de custeio foram definidos os 

objetivos, que dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar em que medida a implantação do novo método de custeio TDABC poderá 

representar redução nos custos da empresa estudada. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Com a finalidade de aprofundar os conhecimentos na área estudada e viabilizar o 

objetivo principal, tem-se o seu desdobramento nos seguintes objetivos específicos: 

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

custeio por TDABC; 

b) Identificar as atividades para produção de Forro de PVC em uma linha de 

produção; 

c) Aplicar e analisar na empresa em estudo o método de custeio por TDABC;  

d) Comparar o método de custeio por TDABC com o atual método de custo da 

empresa. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Através desta pesquisa buscou-se analisar como é realizada a contabilidade de custos 

de uma empresa localizada no Rio Grande do Sul fabricante de forros, acabamentos, rodapés 

e portas sanfonadas em PVC. De maneira geral, aplicar e avaliar o método de custeio por 

TDABC (Custeio Baseado em Atividades e Tempo) e as formas utilizadas pela mesma na 

concepção do custo dos produtos industrializados, desta forma realizou-se comparativos do 

método de custeio atualmente utilizado pela organização, 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.  

Neste estudo verificou-se numa linha de produção os custos e a capacidade produtiva 

de uma máquina de forro PVC. Diante disso, buscou-se analisar qual é a atual sistemática 

utilizada pela empresa para calcular os custos dessa máquina e aplicar o novo método de 

custeio que tem origem do ABC, mas com a importância de mudar esse método para obter 

resultados mais exatos e específicos, foi criado o TDABC, onde foi implantado e verificado 
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os gastos de produção. Atualmente a empresa utiliza o custeio por ABC, mas com esse novo 

método criado, onde foi testado, pode-se obter os resultados em horas (tempo), auxiliando na 

tomada de decisões do dia a dia dos responsáveis de produção e diretores, sabendo a 

produtividade de uma máquina por hora, dia, mês, turno e entre outras.  

As informações geradas na aplicação do custeio por TDABC acarretarão para a 

empresa resultados rápidos, eficientes e que deixarão o custo do produto vendido com um 

preço mais atraente e mais competitivo perante os concorrentes. Também, auxiliará nas 

tomadas de decisões de seus diretores tendo em mãos informações coesas e claras para os 

resultados futuros da organização. 

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

competitividade do setor, poderá fazer diferença uma estrutura organizacional sólida, partindo 

de um sistema de custeio confiável que, juntamente com os preceitos da gestão estratégica de 

custos, podem preparar a empresa para o mercado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Através de pesquisas, busca-se entender e interpretar os principais métodos de 

custeio utilizados pelas empresas, quais as finalidades e aplicabilidade dos mesmos, em 

especial o método de custeio Time Driven Activity Based Costing (TDABC) para 

embasamento do presente projeto de pesquisa. 

 

2.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 

A contabilidade gerencial passou a crescer a partir da necessidade de informações 

precisas e direcionadas para que os gestores possam conduzir as empresas por caminhos mais 

seguros. Com isso no passar dos tempos cada vez mais os contadores tem ganhado espaço em 

funções estratégicas nas empresas por se tratar de informações essenciais e específicas da área 

contábil que definirão o fracasso ou sucesso da entidade. 

Segundo 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. 

 

Para Hansen e Mowen (2001, p. 28), “A contabilidade gerencial se preocupa 

especificamente com a forma como informações sobre custos e outras informações financeiras 

e não-financeiras devem ser usadas para o planejamento, controle e tomada de decisão”. 

As informações geradas pela contabilidade podem causar efeitos relevantes na 

tomada de decisão da empresa, através de “dados históricos e estimados, usados pela 

administração na condução de operações diárias, no planejamento de operações futuras e no 

desenvolvimento de estratégias integradas de negócios” (WARREN, REEVE e FESS, 2008, 

p. 2). 

A primeira preocupação dos contadores era fazer da contabilidade de custos um 

instrumento para resolver os problemas de mensuração monetária dos estoques e do resultado, 

não fazendo dela um instrumento para gerar informações para a administração. Ao longo do 

tempo a contabilidade evoluiu, isso fica claro quando o autor diz que: “Devido ao crescimento 

das empresas, com o consequente aumento da distância entre administrador e ativos e pessoas 

administradas, passou a Contabilidade de Custos a ser encarada como uma eficiente forma de 

auxílio no desempenho dessa nova missão, a gerencial” (MARTINS, 2010, p. 21). 
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Entende-se que a contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que é cada vez 

mais essencial para as empresas e empresários pelo seu caráter informativo e decisório. 

 

2.2 CONTABILIDADE GERENCIAL versus CONTABILIDADE FINANCEIRA 

Embora as informações econômicas possam ser classificadas de várias maneiras, os 

contadores sempre dividem a informação contábil em dois tipos: financeira e gerencial 

(WARREN, REEVE e FESS, 2008, p. 2). 

Segundo a linha de pensamento de Atkinson (2000, p. 36 e 37) e analisando seus 

conceitos, pode-se dizer que as características principais da Contabilidade Financeira e da 

Contabilidade Gerencial se diferenciam 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. 

 

O Quadro 1 resume os elementos básicos da Contabilidade Financeira e da 

Contabilidade Gerencial, segundo Atkinson (2000), e destaca suas principais diferenças: 

 

 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 
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Dessa maneira, 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 está contabilidade preocupa-se com as operações internas da empresa. 

Com isso, pode se definir 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 importante para a Contabilidade 

Gerencial, em seguida, seus aspectos serão estudados. 

 

2.3 GESTÃO DE CUSTOS 

A gestão de custos conforme Hansen e Mowen (2001, p. 28) produzem “informações 

para usuários internos. Especificamente, a gestão de custos identifica, coleta, mensura, 

classifica e relata informações que são úteis aos gestores para o custeio (determinar quanto 

algo custa)”.  

O contador gerencial e de custos é responsável por gerar informações financeiras 

necessárias pela empresa para relatórios internos e externos. Assim, esse indivíduo é 

responsável por coletar, processar e relatar informações que ajudaram os gerentes nas suas 

atividades de planejamento, controle e tomadas de decisão (HANSEN e WOMEN, 2001, p. 

39). 

Gestão de custos é um conjunto de técnicas e métodos para avaliar, planejar e 

aperfeiçoar os produtos de uma empresa. Sua principal finalidade é fornecer as informações 

que as empresas necessitam para proporcionar valor, qualidade e oportunidade que os clientes 

desejam. Dessa forma, Leone (2010, p. 5) complementa que a gestão de custos e a 

contabilidade de custos é o “ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para 

os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxilio às funções de determinação de 

desempenho, de planejamento e de controle das operações e de tomada de decisões”. 

Seguindo a linha de pensamento de Leone (2010, p. 6), a Contabilidade de Custos 

“deverá trabalhar em sintonia com a Contabilidade, recebendo desta orientação em termos de 

políticas, diretrizes, critérios e procedimentos. Em muitos casos, deverá haver perfeita 

integração e coordenação entre os dois componentes”. 

Através do entendimento de gestão de custos em uma organização, Crepaldi (2010, 

p. 2) define que a contabilidade busca:  
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planeja, classifica, aloca, acumula, organiza, registra, analisa, interpreta e 

relata os custos dos produtos fabricados e vendidos. Uma organização necessita ter 

uma contabilidade de custos bem estruturada para acompanhar e atingir seus 

objetivos em um mercado dinâmico e globalizado. 

 

O controle de custos serve para fornecer as informações necessárias sobre a 

rentabilidade, desempenho e resultados das atividades da empresa. Do mesmo modo, a gestão 

auxilia no controle e desenvolvimento das diversas operações desenvolvidas pela empresa. 

Por desempenhar essa função, a gestão de custos deve gerar informações corretas, precisas e 

relevantes, pois “as mesmas serão utilizadas pelos gestores para avaliar qual é a melhor 

decisão a ser tomada” (BLEIL et. al. 2009, p. 3). 

Com o crescimento das empresas a gestão de custos começou a ser uma ferramenta 

importante de gerenciamento, não foi mais uma simples forma de controle de estoques e 

acompanhamento de rentabilidade da empresa, se tornou capaz de auxiliar nas informações 

sobre a possibilidade de se produzir ou vender determinados produtos e decidir as quantidades 

que devem ser produzidas. 

 

2.4 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A Contabilidade de custos serve para auxiliar e ajudar os gestores no controle das 

atividades que a empresa exerce no dia a dia. 

Segundo Atkinson (2000, p. 85), transmite a seguinte ideia relativa à Contabilidade 

de Custos: “Custos refletem os recursos que a empresa usa para fornecer serviços ou produtos. 

O custo é importante por causa da relação entre o custo do produto e seu preço”.  

Leone (2010, p. 34) argumenta que a Contabilidade de Custos: 

 

olha os custos de maneira diferente para produzir informações diferentes 

que atendem a necessidades gerenciais diferentes. O contador de custos estabelece 

diferentes sistemas de custos e adota critérios diferentes de avaliação, cálculo e 

alocação para fornecer informações específicas exigidas por ambientes de produção 

e de administração em constantes mutação. 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento que os autores citados logo acima, porém 

com uma abordagem mais ampla, Hopp (1966, p. 1) define: 

 

Processo ordenado de usar os princípios da contabilidade geral, para 

registrar os custos de operação de um negócio, de tal maneira, que com os dados da 

produção e das vendas, se torne possível à administração utilizar as contas para 

estabelecer os custos de produção e de distribuição, tanto por unidade quanto pelo 

total, para um ou para todos os produtos fabricados ou serviços prestados e os outros 

custos das diversas funções do negócio, com a finalidade de obter operação 

eficiente, econômica e lucrativa. 
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Enfim, a contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se propõe a produzir 

informações para diversos níveis gerenciais de uma empresa, como auxílio às funções de 

determinação de desempenho, de planejamento e controle das atividades e ainda auxilia na 

tomada de decisões.  

 

2.4.1 Objetivos e funções da Contabilidade de Custos  

A Contabilidade de Custos tem duas funções relevantes, sendo elas o auxílio ao 

controle e a ajuda nas tomadas de decisão. No que diz respeito a controle, “sua mais 

importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras 

formas de previsão” (MARTINS, 2010, p. 21 e 22). No que diz respeito à tomada de decisão, 

é possível destacar o seguinte pensamento do autor: “seu papel reveste-se de suma 

importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem 

respeito às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de introdução ou corte de 

produtos, administração de preço de venda, opção de compra ou produção etc”. 

Leone (1995, p. 9) transcreve que “a contabilidade de custos, quando acumula os 

custos e os organiza em informações relevantes, pretende atingir três objetivos principais: a 

determinação do lucro, o controle das operações e a tomada de decisões”. É importante 

enfatizar que Martins (2010, p. 21), autor citado no parágrafo anterior, não cita a 

determinação do lucro como um dos objetivos da contabilidade de custos, fazendo apenas 

referência ao controle das operações e o auxílio da mesma para a tomada de decisão. 

Conforme a definição de Hopp (1966, p. 1): 

 

A contabilidade de custos serve para finalidade muito útil por contribuir 

para a aceleração e aumento da produção, fornecendo registros completos e seguros 

das transações comerciais. Aumenta o valor do sistema contábil, determinando o 

aparecimento de mais informações a respeito das transações internas do negócio, 

que normalmente não teria sido possível, obter somente por meio de um sistema de 

contabilidade geral. 

 

A contabilidade de custos busca coletar, classificar e registrar os dados operacionais 

das diversas atividades realizada pela empresa, para assim servir de auxílio na tomada de 

decisões de seus gestores. 

 

2.4.2 Classificação dos Custos 

Os custos podem ser classificados de diversas maneiras, de acordo com suas 

finalidades. 
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Leone (2010, p. 14) relata que, neste processo, olha-se os custos “de maneira 

diferente para produzir informações diferentes que atendam às necessidades gerenciais 

diferentes”. 

Em seguida, será feita a revisão bibliográfica das principais classificações dentro da 

Contabilidade de Custos. 

 

2.4.2.1 Custos Diretos 

Os custos diretos podem ser identificados como aqueles que estão ligados a 

determinado produto. Devem ser corretamente mensuráveis, a fim de serem incluídos de 

forma direta no cálculo do produto. 

Para Hopp (1966, p. 3) os “Custos diretos são principalmente os em que incorre 

determinado produto, identificando como parte do respectivo custo”. Seguindo 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. 

 

No pensamento de Leone (2010, p. 35) custos diretos “são aqueles custos (ou 

despesas) que podem ser facilmente identificados com o objetivo de custeio. São os custos 

diretamente identificados a seus portadores. Para que seja feita a identificação, não há 

necessidade de rateio”. Ainda referente às compreensões 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”. 

 

2.4.2.2 Custos Indiretos 

Os custos indiretos não são identificados diretamente nos produtos e serviços. Por 

consequência, os custos não podem ser relacionados a produtos específicos, existindo a 

necessidade de que sejam firmados critérios de rateio para serem devidamente alocados. 

Segundo Leone (2010, p. 35) os custos indiretos são: 
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aqueles custos que não são facilmente identificados com o objeto do 

custeio. Às vezes, por causa de sua não relevância, alguns custos são alocados aos 

objetos do custeio através de rateios. Neste caso, adotando o rateio, os custos serão 

considerados 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 (2010, p. 49) 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 (2010), o apontamento 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”. 

 

2.4.2.3 Custos Fixos e Variáveis 

Os custos classificados como fixos e variáveis, são muito utilizados para a realização 

do cálculo do custo da produção.  

Martins (2010, p. 50) orienta para o sentido de que a classificação dos custos em 

fixos ou variáveis é a que “leva em consideração a unidade de tempo, o valor total de custos 

com um item nessa unidade de tempo e o volume de atividade”.  

Leone (1995, p. 84), expõe os seguintes conceitos para custos fixos e variáveis: 

 

 Custos fixos – são os custos que não variam com a atividade realizada dentro 

de uma faixa determinada de volume; 

 Custos variáveis – são os custos que, dentro de determinado volume de 

produção, variam proporcionalmente com a atividade realizada. 

 

Segundo as ideias defendidas por Leone (1995), extraiu-se, ainda, de sua obra, um 

quadro que permite visualizar melhor as principais diferenças entre custos fixos e variáveis 

(Quadro 2), a seguir: 
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 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 2 – Diferenças entre Custos fixos e Custos variáveis 

Fonte: Adaptado de Leone (1995, p. 264) 
 

Analisando o quadro acima, pode-se concluir que o autor mostra de uma forma clara 

e objetiva que os custos fixos e variáveis de certa forma estão correlacionados por suas 

características distintas, e ao mesmo tempo se complementam com suas particularidades e 

semelhanças. 

 

2.4.3 Métodos de custeio 

A literatura apresenta diversos métodos de custeio que podem ser utilizados pelas 

organizações. Esses métodos são utilizados para obter informações, determinar o valor dos 

objetos de custeio; reduzir custos, melhorar os procedimentos; eliminar desperdícios; criar e 

aumentar, ou diminuir, a linha de produção de certos produtos.  

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”. 

Para Abras, Gonçalves e Leonice (2012, p. 145), “Os métodos de custeio são 

ferramentas importantes para a geração de informações relevantes para a tomada de decisões. 

Esse fato evidência a importância da utilização de métodos de custeio compatíveis com os 

objetivos e as características das organizações”. 
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Conforme define Martins (2003 apud. BLEIL et. al. (2009, p. 3)), 

 

Método de custeio pode ser considerado o fundamento da contabilidade 

de custos, ligado à decisão de como devem ser mensurados os custos dos produtos. 

Não se pode afirmar qual o melhor método de custeio, pois o que se deve analisar e 

que tipo de informação melhor atende a uma determinada decisão. Os métodos de 

custeio são métodos utilizados para identificar e associar um custo ou uma despesa 

ao objeto que está sendo custeado.  
 

Seguindo a linha de pensamento dos autores citados a cima, Crepaldi (2010, p. 228) 

compreende que método de custeio é o procedimento usado para a apropriação de custos, 

“Custear significa acumular, determinar custos”. O autor ainda complementa dizendo que: 

 

Custeio ou custeamento são métodos de apuração de custos, maneiras 

segundo as quais procedemos à acumulação e apuração dos custos. 

A aplicação desses sistemas deverá ser coerente com o tipo de empresas, 

com as características de suas atividades, necessidades gerenciais e, evidentemente, 

do “custo-benefício” resultante do sistema adotado. 

 

Com o aumento significativo da competitividade fez com que as empresas se 

observassem diante de outra realidade, que é o conhecimento de seus custos para tomada de 

decisões e controle de seus resultados.  

A seguir, será feita a revisão bibliográfica referente aos princípios e métodos de 

custeio mais comuns dentro das empresas. E para ter um melhor entendimento e compreensão 

sobre este estudo, os principais métodos utilizados no trabalho serão explicados em itens 

separados, que é o caso do ABC e o TDABC. 

 

2.4.3.1 Custeio Variável (Direto) 

O método de custeio variável usa como base de cálculo os custos e despesas 

variáveis, deixando de lado os custos e despesas fixas. 

Crepaldi (2010, p. 232), explica que o Custeio Variável também conhecido como 

custeio direto, é um tipo de custeamento que considera como custo de produção de um 

período apenas os custos variáveis incorridos, desprezando os custos fixos.  

Seguindo a mesma linha de pensamento de Crepaldi (2010), o autor complementa 

que o custeio variável, 

 

Fundamenta-se na separação dos gastos em gastos variáveis e gastos 

fixos, isto é, em gastos que oscilam proporcionalmente ao volume de 

produção/venda e gastos que se mantêm estáveis perante volumes de 

produção/venda oscilantes dentro de certos limites. 
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Segundo 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 (1995, p. 360) 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”. 

Nesse mesmo sentido, Martins (2010, p. 198) 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 (2010) 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, conforme o autor, não impede que a empresa o utilize para fins gerenciais ou que o 

formalize completamente na Contabilidade durante o ano todo. 

 

2.4.3.2 Custeio por Absorção 

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

finalidade de viabilizar a industrialização de determinados produtos lançando seus custos 

diretos e indiretos de produção. 

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 forma, o custeio por absorção é válido para a apresentação de 

demonstrações financeiras e obedece ao fisco. O autor ainda afirma que, 

 

Nesse método de custeio, todos os Custos de Produção são apropriados 

aos produtos do período. 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 despesas, são excluídos.  

 



27 

 

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. 

Nesse sentido, Guerreiro (2011, p. 22) explica que “a empresa distribui os custos fixos a cada 

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

produtos”. 

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. 

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

respeito as vantagens e desvantagens do custeio por absorção, o autor relata: 

 

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. 

 

A Auditoria Externa tem o absorção como básico. Apesar de não ser totalmente 

lógico quando realiza rateios arbitrários e de muitas vezes falhar como instrumento gerencial, 

é obrigatório para fins de avaliação de estoques - para apuração do resultado e para o próprio 

balanço (MARTINS, 2010, p. 38). 

Resumindo, o método de custeio por absorção é muito utilizado nas indústrias. Além 

de ser um método eficiente para apuração dos custos dos produtos, o mesmo serve para a 

apresentação de demonstrações financeiras e atende as exigências do fisco. 

 

2.4.3.3 Custeio Pleno (RKW) 

O RKW fundamenta-se na “ideia do uso de custos para fixar preços, nasceu no início 

do século XX, uma forma de alocação de custos e despesas muitíssimo conhecida no nosso 

meio brasileiro por RKW (abreviação de Reichskuratorium fur Wirtschaftlichtkeit)” 

(MARTINS, 2010, p. 220). Esse método foi originalmente criado na Alemanha. 

Consiste no rateio não só dos custos de produção como também de todas as despesas 

da empresa, inclusive financeiras, a todos os produtos (MARTINS, 2010, p. 220).  
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A partir do entendimento do autor, percebe-se a importância do método na formação 

de preços considerando os custos totais da empresa na formação do produto (custos diretos e 

custos indiretos). 

Ainda sob a linha de pensamento de Martins (2010, p. 220), o autor comenta em sua 

obra, que através dos rateios, “chega-se ao custo de “produzir e vender” (incluindo 

administrar e financiar) que, fossem os rateios perfeitos, nos daria o gasto completo de todo o 

processo empresarial de obtenção de receita. Bastaria adicionar agora o lucro desejado para se 

ter o preço de venda final”. Ainda, tendo-se como base as considerações de Martins, o autor 

reitera a necessidade de não só fixar a base de distribuição dos custos, despesas e lucros, 

como também prefixar o volume de cada produto, para assim ser possível realizar o cálculo. 

A forma de apropriação dos custos considerando a literatura do custeio absorção e o 

método de custeio RKW é praticamente a mesma, diferenciando no que diz respeito às 

despesas, onde no RKW são utilizados critérios e bases de alocação das despesas e no custeio 

por absorção as despesas não são alocadas. No custeio pleno são utilizados todos os gastos 

aos produtos, sendo seu objetivo essencialmente gerencial, enquanto que no custeio por 

absorção usam-se apenas custos, seu objetivo é financeiro, visando à valorização dos estoques 

e a apuração do resultado. 

 

2.4.3.4 Custeio Padrão 

Os custos, nesse sistema, são predeterminados antes da produção. É um custo 

estabelecido pela empresa como meta para seus produtos, levando em consideração as 

características tecnológicas do processo produtivo, a quantidade e os preços dos insumos 

necessários para a produção e o respectivo volume (CREPALDI, 2010, p. 296).   

Complementando a ideia de Crepaldi (2010), Martins (2010, p. 316) 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, p. 318) 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 está “depende de 

um trabalho conjunto entre a Engenharia de Produção e a Contabilidade 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 comentadas 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”. 

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, Perez Jr. (1999, 

p. 154) conceitua como sendo “aquele determinado, a priori, como sendo o custo normal de 

um produto”. 

Em resumo Custo Padrão é um instrumento utilizado pelos gestores para projetar o 

cálculo de custos de um produto com a finalidade de estimar seu desempenho e sua 

rentabilidade. Após o produto já ter sido formado pode-se realizar várias análises 

comparativas para avaliar o custo que foi projetado com o custo realizado, considerando o 

ponto onde deve ser verificado para melhorar o resultado final e diminuir desperdícios. Além 

disso, serve como instrumento para melhorar o desempenho dos funcionários eliminando 

falhas uma vez que o padrão já está pré-definido. 

 

2.5 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (ABC) 

O método de custeio ABC (Activity Based Costing – Custeio Baseado em 

Atividades) é um sistema de custeio que se fundamenta nas atividades dos processos de 

produção. É um método que permite avaliar o custo e o desempenho das atividades e dos 

objetos de custo. 

Segundo pensamento de Crepaldi (2010, p. 321) sobre o ABC: 

 

Pode-se definir um custeio por atividade como sendo um método que 

identifica um conjunto de custos para cada transação ou evento na organização e este 

age como um direcionador de custos, sendo assim, os custos indiretos podem ser 

alocados aos produtos de acordo com o número de eventos ou transações que os 

produtos geram ou consomem. 

 

O Custeio Baseado em Atividades consiste na identificação, análise e alocação de 

custos aos processos da empresa, visando melhor gerenciar a lucratividade (CREPALDI, 

2010, p. 322).  

Ainda sob a linha de pensamento de Crepaldi (2010, p. 322), o autor argumenta em 

sua obra que: “As empresas estão usando o ABC para apoiar as decisões principais em linhas 

de produtos e segmentos de mercado, assim como relacionamento com clientes, e para 

assimilar o impacto da parte financeira e gerencial do ABC como um sistema de medida”. 
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Já 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”. 

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). 

No sistema de custeio ABC, conforme Martins (2010, p. 96), os direcionadores de 

recursos são utilizados para custear as atividades por meio do consumo dos recursos, 

demonstrando a relação entre as atividades e os recursos gastos. Já nos direcionadores de 

atividades, são adotados para custear os objetos de custos através do consumo de atividades, 

demonstrando a relação entre as atividades realizadas e os objetos de custos. 

Segundo o 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). 

 

Na mesma linha de raciocínio dos autores acima citados, Perez Júnior (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. 

 

Leone (2010, p. 255) apresenta seus estudos enfatizando as diferenças entre o critério 

ABC e as demais técnicas, dentro dessa finalidade, resultou nos seguintes destaques: 

 

 O critério ABC centraliza seus esforços na busca de análise mais ampla e 

profunda da função industrial, separando-a em suas diversas atividades, tanto quanto 

à função-meio como à função-fim. 

 Todos os critérios de custeamento procedem de maneira semelhante. Alguns 

critérios analisam a função industrial, dividindo-a em departamentos, divisões, 

seções e setores, definindo esses componentes como centros de responsabilidade. As 

despesas e os custos são alocados por meios diretos e indiretos a esses centros. 
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Em uma empresa, seja esta industrial ou de serviços, várias atividades são realizadas 

desde a obtenção da matéria prima, transformação em produtos até a entrega final aos 

clientes. Mapear todas essas atividades é uma tarefa difícil e complexa, fato este que será 

apresentado no tópico seguinte por intermédio da simplificação do método ABC, proposta por 

Kaplan e Anderson (2007). 

 

2.6 TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING (TDABC) 

Como o modelo ABC é muito complexo e, pelas dificuldades de implementação e 

manutenção, eis que surge um método para facilitar e simplificar sua implementação, o 

custeio Time Driven Activity Based Costing (TDABC). No qual esse modelo servirá de base 

para estudo e aplicação ao longo deste trabalho. 

Seguindo a linha de pensamento de Zambon e Zorzo (2014, p. 4) e analisando seus 

conceitos sobre o método de Custeio TDABC, o autor comenta da seguinte maneira: 

 

O fato de muitas empresas terem abandonado o ABC devido à 

complexidade do método, ocasionando em custos elevados com equipes para o 

mapeamento das atividades e escolha dos direcionadores do sistema, gerou novas 

correntes de estudo na tentativa de aperfeiçoar o método. As empresas acabam 

empregando muito tempo para gerenciar a coleta de dados e a geração de relatórios, 

o que se tornou a maior barreira do ABC. As pessoas perdem muito tempo 

discutindo sobre a precisão das taxas dos direcionadores que, por vez, são derivados 

de crenças individuais e subjetivas, e não acabam abordando as deficiências do 

modelo. 

 

Embora muito criticado, a implantação do custeio ABC gerou um grande impacto 

nas organizações que passaram a identificar suas atividades e processo produtivo, 

preocupando-se em rastrear os custos (CORBEY, 2008, p. 477, tradução nossa). 

De acordo com Kaplan e Anderson (2007), o TDABC simplifica o processo de 

atribuição de custos aos produtos, ao eliminar a necessidade de fazer pesquisas e entrevistas 

com os funcionários para a alocação dos recursos às atividades, antes de direcioná-las para os 

objetos de custos, que podem ser: produtos, unidades de estoque, clientes, pedidos, entre 

outros. Ainda, segundo os autores, a aplicação deste novo modelo, requer somente duas 

variáveis: o custo dos recursos utilizados na realização de uma atividade, e o tempo necessário 

para desempenhá-la. 

A criação do TDABC incide essencialmente em alocar os custos dos recursos 

diretamente aos objetos de custos através de estimativas de tempo e requer apenas dois 

parâmetros: o custo por unidade de tempo e o número de unidades de tempo consumidas por 

atividades relacionadas aos objetos de custo. O método foi projetado para simplificar a 
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implantação e manutenção dos custos dos sistemas de gestão através de uma única medida de 

capacidade de recursos, o tempo.  

O TDABC “usa o tempo como principal direcionador de custos, uma vez que a 

capacidade da maioria dos recursos, como pessoal e equipamentos, pode ser mensurada de 

imediato pela duração do tempo em que ficam disponíveis para a execução do trabalho” 

(KAPLAN e ANDERSON, 2007, p. 26). 

Esse modelo de custeio utiliza-se de dois conjuntos de estimativas, as quais irão 

auxiliar a atribuir os custos dos recursos de maneira direta aos objetos de custos. Este 

conjunto de estimativas não é de difícil obtenção, pois o primeiro corresponde aos custos de 

fornecimento de capacidade de recursos, e o segundo refere-se à utilização pelo TDABC de 

uma taxa de custo da capacidade a qual serve para “distribuir os custos dos recursos 

departamentais entre os objetos de custos” (KAPLAN e ANDERSON, 2007, p.9). 

Seguindo a linha de pensamento de Kaplan e Anderson (2007, p. 11), destacam “o 

modelo TDABC se utiliza de equações de tempo que direcionam os recursos de custos das 

atividades diretamente aos objetos, serviços, produtos e clientes”.  

O Quadro 3 apresenta as principais diferenças entre o ABC e TDABC seguindo as 

formas de aplicação de ambos os sistemas de custeio. 

 

ABC TDABC 

1 Identificar as diferentes atividades 1 Identificar os departamentos 

2 
Atribuir os custos indiretos para as atividades 

através do direcionador de recurso. 
2 Estimar o custo total de cada departamento. 

3 Identificar o direcionador de atividade 3 

Calcular a capacidade prática de cada departamento 

(Apenas horas produtivas, excluindo férias, reuniões 

e horas de treinamento) 

4 

Determinar a taxa de direcionador de 

atividade, dividindo os custos totais da 

atividade pelo volume prático. 

4 

Calcular o custo unitário de cada departamento, 

divisão do custo total do departamento pela 

capacidade prática (horas trabalhadas) 

5 

  

Multiplicar a taxa de direcionador de 

atividade pelo consumo da atividade para 

traçar os custos. 

  

5 
Determinar a estimativa do tempo para cada caso, 

com base na equação de tempo para a atividade. 

6 
Multiplicar o custo unitário de cada grupo de recursos 

pela estimativa de tempo para o evento 

Quadro 3 – ABC em Relação ao TDABC 

Fonte: Everaert et al. (2008) Apud Zambon e Zorzo (2014, p. 5) 

 

Segundo Kaplan e Anderson (2007, p. 21), o modelo TDABC, além de ser mais fácil 

e mais rápido do que o método ABC, apresenta as seguintes vantagens: 
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a) torna mais fácil e mais rápido o desenvolvimento de um modelo exato; 

b) aproveita com eficácia os dados hoje oferecidos pelos sistemas 

integrados de gestão empresarial, e com os sistemas de gestão do relacionamento 

com clientes (o que torna o método mais dinâmico e menos intensivo em pessoas); 

c) direciona os custos às transações e aos pedidos, usando características 

específicas dos pedidos, dos processos, dos fornecedores e dos clientes; 

d) pode ser rodado todos os meses, para captar o modelo econômico das 

operações mais recentes; 

e) torna mais visíveis as eficiências dos processos e a utilização da 

capacidade; 

f) prevê as necessidades de recursos, permitindo que as empresas orcem a 

capacidade de recursos com base em previsões da quantidade e da complexidade dos 

pedidos; 

g) é ampliável com facilidade para abranger todo o âmbito do 

empreendimento, mediante softwares aplicáveis a toda a empresa e por meio de 

tecnologia de bancos de dados; 

h) permite a manutenção rápida e pouco dispendiosa do modelo; 

i) fornece informações detalhadas para ajudar os usuários a identificar as 

causas básicas dos problemas; 

j) é aplicável a muitos setores ou empresas que se caracterizam por 

complexidade em clientes, produtos, canais, segmentos e processos, por grande 

quantidade de pessoas e por despesas de capital elevadas. 

 

Mesmo que o método tenha suas vantagens, também possui algumas limitações. O 

Quadro 5 apresenta as principais limitações do TDABC citadas por Zambon e Zorzo (2014, p. 

14), onde os autores analisaram 15 estudos sobre esse método, sendo 12 estudos do Congresso 

Brasileiro de Custos (CBC), e em alguns de seus estudos não foi possível identificar os 

benefícios e limitações do método, como demonstra no quadro 4. 

 

Limitações do TDABC 
Quantidade 

de estudos 
% 

Grau de subjetividade nos direcionadores de custos indiretos e tempo.  5 33,33% 

Dificuldade para elaboração das equações de tempo para atividades não 

estruturadas.  
5 33,33% 

A confiabilidade dos dados reside da continuidade de sua aplicação  1 6,67% 

Não resolve os problemas de alocação dos custos indiretos  1 6,67% 

Quadro 4 – Principais Limitações do TDABC 

Fonte: Adaptado de Zambon e Zorzo (2014, p. 14) 

 

Quanto as limitações apresentadas por Zambon e Zorzo (2014), pode-se observar que 

os autores identificaram um grau de subjetividade do modelo no que diz respeito a estimativa 

de tempo e nas padronizações das atividades. E também os autores mencionam a dificuldade 

na elaboração das equações de tempo para atividades não estruturadas. 

A principal característica do método TDABC são as equações de tempo. Estas, por 

sua vez, são responsáveis por revelar as atividades morosas, possibilitar o uso de diversos 

time-drivers (as variáveis das equações) para definir o custo de uma atividade e auxiliar na 
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distinção entre a complexidade dos produtos diferentes (CATÂNIO, PIZZO e MORAES, 

2015, p. 4). 

As formulas para calcular o TDABC podem ser formadas/formuladas pelos seus 

usuários conforme suas necessidades, um exemplo de formas para se calcular o TDABC é 

somar os custos de todos os recursos (mão de obra, matéria-prima, equipamentos e 

tecnologia) fornecidos a um departamento ou processo. Este somatório é dividido pelo tempo 

(em horas ou minutos) que os funcionários e equipamentos estão à disposição da empresa 

para execução do trabalho. O resultado deste cálculo será a taxa do custo da capacidade, 

conforme apresentado por Kaplan e Anderson (2007) no Quadro 5.  

 

                                                         
                                                                                          Custo da capacidade fornecida 

                 Taxa do custo da capacidade =          ______________________________________ 

                                                                                Capacidade prática dos recursos fornecidos  

Quadro 5 – Fórmula da taxa do custo da capacidade 

Fonte: Adaptado com base em Kaplan e Anderson (2007) 

 

Para descobrir o Custo das Atividades, é preciso calcular através da taxa do custo da 

capacidade, que será multiplicada pelo tempo das atividades desenvolvidas, que se pode 

expressar isto por: 

 Custo das Atividades = T1*TCC 

Sendo T1 o tempo, em minutos da atividade realizada, e TCC a Taxa do custo da 

capacidade. A quantidade de atividades desenvolvidas pode variar de empresa para empresa, 

onde o custo de um produto ou serviço pode possuir várias atividades até ficar 

completo/finalizado, esse cálculo pode-se expressar por: 

 Custo por Atividades = (T1*TCC) + (T2*TCC) ... segue conforme o número de 

atividades necessárias para produzir. 

Para identificar o custo da ociosidade precisa subtrair o custo da capacidade 

fornecida pelo custo total das atividades. 

Em resumo, apesar do TDABC possuir algumas limitações, um dos principais 

benefícios desse método é sua fácil aplicação, atualização e incentivação a redução do ciclo 

de tempo. E ainda, existe a relação da redução de custo e a melhoria contínua. 
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3 METODOLOGIA 

Para Migueles (2004, p. 89) a metodologia consiste em “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 de uma explicação detalhada e profunda de toda ação e 

método do trabalho e da pesquisa. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo realiza uma pesquisa com a empresa Bianchini Indústria de Plásticos Ltda, 

localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul. Esse estudo realizou-se por meio de fins 

(objetivos) exploratórios. Cervo e Bervian (2002, p. 69) definem que a pesquisa exploratória 

“realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os 

elementos componentes da mesma”. Essa pesquisa será realizada através de entrevistas, 

investigação e pesquisa in loco.  

A natureza da pesquisa é tanto empírica quanto teórica, pois o estudo busca 

interpretar e entender a literatura, para poder aplicar o método de custeio TDABC. Gil (2010, 

p. 26) define que a pesquisa teórica “ reúne estudos que tem como propósito preencher uma 

lacuna no conhecimento”, já na pesquisa empírica o autor argumenta que tem “finalidade de 

resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem”. 

Quanto aos procedimentos trata-se de um estudo de caso. Raupp e Beuren (2004, p. 

84) informam que neste tipo de procedimento o pesquisador “[...] tem a oportunidade de 

verificar in loco os fenômenos a serem pesquisados, podendo ser de grande valia quando bem 

aproveitados”. Neste caso aplicar o custeio TDABC na empresa Plasbil Revestimentos, objeto 

de estudo. 

O tratamento de dados da pesquisa se classifica como quantitativa. Beuren e Raupp 

(2004, p. 93), apontam que “a abordagem quantitativa é frequentemente aplicada nos estudos 

descritivos, que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis e a relação de 

causalidade de fenômenos”.  Nesse estudo se caracteriza pela forma de ser organizado em 

tabelas e gráficos, de modo a promover melhor entendimento dos resultados e facilitar a 

análise e interpretação dos dados. 

 

3.2 SELEÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

O estudo realiza uma pesquisa com a empresa Bianchini Indústria de Plásticos Ltda, 

que é conhecida pelo seu nome fantasia Plasbil Revestimentos, localizada em Tapejara no 

estado do Rio Grande do Sul, empresa fabricante de forros, acabamentos, rodapés e portas 



36 

 

sanfonadas em PVC. Essa pesquisa será feita por meio de entrevistas, investigação e pesquisa 

in loco.  

A unidade de estudo foi selecionada de forma intencional e considerando o interesse 

da empresa em investigar o custo com seus produtos mais vendidos, avaliar o método de 

custeio utilizado, que atualmente é o ABC, e examinar a forma como funciona uma máquina 

de forro de PVC, que foi de escolha própria do autor, afim de verificar os critérios de 

produção, para aplicar e analisar um novo método na máquina, o TDABC. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

O trabalho foi desenvolvido a partir da coleta de dados do tipo primário, obtidos por 

meio de pesquisas bibliográficas que tem papel fundamental no esclarecimento 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 informações obtidas exclusivamente pelo pesquisador e que 

visam aprofundar o entendimento sobre o TDABC. 

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

existentes, neste caso, as informações são partilhadas através de relatórios internos da 

organização. Para Franceschini et al. (2012, p. 75) os “dados secundários são dados que já 

existem no momento em que precisamos de informações as quais eles podem oferecer”. As 

informações que envolvem a produção estão disponíveis no sistema, e outros dados 

necessários para realizar o custeio foi determinado pela própria empresa. 

Os dados foram coletados juntamente à empresa foco da pesquisa, por meio de 

entrevistas, investigação e pesquisa in loco juntamente com os setores envolvidos com a 

produção. Conforme é demonstrado no quadro 6: 

 

FONTES DE COLETA OBSERVAÇÕES 

Entrevistas 
Entrevistou-se o supervisor e coordenador de produção da 

empresa, para identificar os principais processos e como esses são 

realizados. 

Relatórios da empresa 
Os relatórios foram utilizados para poder identificar como está o 

funcionamento da produção.  Foram utilizados relatórios de 

produtividade (de tempo, de capacidade produtiva), entre outros. 

Quadro 6 – Fontes de Coleta de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados obtidos por meio da pesquisa foram tabulados em planilhas eletrônicas, 

onde realizou-se um cruzamento entre a análise dos dados coletados, análise documental e 

questionários, verificando-se, se os resultados trouxerão efeitos significativos frente ao 

posicionamento da empresa diante do tema foco deste estudo. 

Martins (2006, p. 33) destaca que através da análise de dados “buscam-se 

interferências confiáveis de dados e informações com respeito a determinado contexto, a 

partir dos discursos escritos ou orais de seus autores”. 

Dando seguimento, os dados obtidos a partir da tabulação foram organizados em 

tabelas, quadros, figuras e gráficos para que fosse possível uma melhor visualização e 

compreensão dos resultados obtidos na pesquisa. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

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

obtidos 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 

Ltda, 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 realiza-se diante do processo produtivo das linhas de forro 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 Ltda. As linhas que foram analisadas são as do produto “A” 

Forro PVC 200 Liso 10 mm Branco e produto “B” Forro PVC 200 Liso 10 mm Texturizado 

Carvalho, ambas tendo como sua base o PVC. 

 

Figura 3 – Produto “A” e produto “B” 

 

  Produto “A”              Produto “B” 

 



40 

 

A composição da formulação do produto “A” provenientes da extrusão do perfil em 

PVC Branco, 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. 

 

Já na composição da formulação do produto “B” proveniente da extrusão do perfil 

em PVC na cor Carvalho, 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; 

 Pigmento Carvalho; e  

 Alvejante. 

 

Para o produto “B” ser acabado, ele ainda passa por um processo de pintura realizada 

em revestimento de PVC oferecendo ao produto tonalidades diversas e um desenho 

semelhante à madeira, embelezando e sofisticando o ambiente.  
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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: Plasbil  

 

Para a execução do processo de extrusão inicialmente é necessário a mistura dos 

componentes mencionados a cima. 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, momento em que 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 diminuir a temperatura do material. Depois de concluído este processo a matéria 

prima formulada fica estocada em grandes silos onde permanecem em repouso por 

aproximadamente 24 horas para que posteriormente sejam enviadas para o processo de 

extrusão. 

Para o processo de extrusão são utilizados os seguintes equipamentos em linha: 
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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 através da 

coleta, análise 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 valores reais. 

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 MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES  

Para que fosse possível realizar a demonstração dos custos pelo método TDABC foi 

projetado um dicionário de atividades executadas pela empresa, separando por códigos de 

atividades, onde cada uma descreve um processo realizado, desde a compra da matéria prima 

até o carregamento da mercadoria pronta, como é exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Dicionário das atividades 

Setor 
Cód. 

Atividades 
Atividades Descrição 

Compras A1 Comprar matéria prima 

A compra é feita através de e-mail e telefone, 

verificando o preço mais atrativo, após é feito o 

registro no sistema. 

Misturador 

A2 
Descarregar matéria 

prima 
O descarregamento é feito por empilhadeira. 

A3 Misturar matérias primas 

É misturado e aquecido os componentes, 

acontecendo à fundição dos materiais, concluída está 

etapa o material passa por um resfriador. 

A4 
Estoque de matéria prima 

misturada 

Depois que a matéria prima está misturada, ela fica 

armazenada em silos, aguardando para ser utilizada. 

Produção 

Forro 
A5 Produzir Forro Branco 

Para produzir o forro branco ele passa pelo processo 

de extrusão que 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. 

Continua 
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Conclusão 

Produção 

Forro 

A6 Produzir Forro Carvalho 

Para produzir o forro Carvalho ele passa pelo 

processo de extrusão, que 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, dentro desse 

processo se inclui o pigmento na extrusora para 

deixar o forro com a cor carvalho. 

A7 Empacotar o Forro 

Nesse processo o forro é plastificado em uma 

temperatura aproximadamente de 165º para deixar o 

produto resistente e com maior proteção. 

Pintura 

A8 
Estocar Forro Carvalho 

para ser Pintado 

O forro é estocado em local especifico para aguardar 

a pintura. 

A9 Pintar Forro Carvalho 

O forro é pintado pela tinta UV Carvalho e é 

passado uma camada de Verniz UV acetinado para 

proteger a pintura. 

Expedição 

A10 Armazenar os produtos 
Ambos os modelos de forro, são armazenados para 

aguardar seu carregamento. 

A11 Carregar os produtos 
Por fim, após a confirmação de entrega, o produto é 

carregado no caminhão por equipes. 

Tabela 1 - Dicionário das atividades 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Para cada atividade é feita a identificação dos fatores mais significativos e influentes 

que consomem tempo de recursos (capacidade). No entanto, Kaplan e Anderson (2007) 

alertam que as empresas não devem adotar novas tecnologias de coleta de dados apenas para 

manter o modelo TDABC. Mas, no caso da falta de dados sobre os processos importantes que 

consumam alta porcentagem dos custos totais, tais lacunas são justificativas para o 

desenvolvimento de novos sistemas de coleta de dados sendo que “o investimento mais do 

que justifica se a falta de informação comprometer a gestão do negócio” (KAPLAN e 

ANDERSON, 2007, p. 41). 

Para poder realizar o cálculo dos custos através do TDABC usou-se uma sequência 

lógica de atividades realizadas: 

1. Seleção dos setores envolvidos; 

2. Custo mensal total por setores; 

3. Cálculo através da formula utilizada pelo TDABC (tempo disponível total); 

4. Cálculo do tempo prático (tempo de realização) das atividades para encontrar o 

custo real através do TDABC. 
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5.2 CUSTOS MENSAIS DE PRODUÇÃO 

 

5.2.1 Cálculo dos custos de produção 

Neste capítulo será calculado todos os processos da produção do forro, sendo 

separado por atividades e por setores que estão envolvidos com cada processo de produção, 

desde a compra da matéria prima até o carregamento da mercadoria pronta. 

  

5.2.1.1 Cálculo custos com Mão de Obra Direta 

A Tabela 2 demonstra o custo com mão de obra direta, para realizar esse cálculo foi 

separado por setores e funções de cada pessoa envolvida nas atividades. Para chegar ao custo, 

foi calculado o salário de cada função, mais os seus encargos (FGTS, INSS, 13º salário, 1/3 

de férias, FGTS e INSS sobre férias) e benefícios, assim, foi descoberto o custo com MOD 

mensal. 

 

Tabela 2 - Custo com MOD Mensal   

Setor Função Salários Encargos Benefícios 
Quant. 

Func. 
Custo Mensal 

Compras Coordenador de compras 2.000,00 884,44 270 1 3.154,44 

Misturador 
Operador de misturador 1.800,00 796,00 270 6 17.196,00 

Motorista empilhadeira 1.500,00 663,33 270 3 7.300,00 

Produção 

Operador de máquina 1.500,00 663,33 270 3 7.300,00 

Auxiliar de máquina 1.150,00 508,56 270 3 5.785,67 

Auxiliar de empacotadeira 1.150,00 508,56 270 6 11.571,33 

Supervisor de produção 1.800,00 796,00 270 3 8.598,00 

Pintura 

Operador de máquina 1.500,00 663,33 270 1 2.433,33 

Auxiliar de máquina 1.150,00 508,56 270 2 3.857,11 

Auxiliar de empacotadeira 1.150,00 508,56 270 2 3.857,11 

Expedição 
Carregador de caminhão 1.300,00 574,89 270 5 10.724,44 

Supervisor de expedição 1.800,00 796,00 270 1 2.866,00 

TOTAL 
 

17.800,00 7.871,56 3240,00 36 84.643,44 

Tabela 2 – Custo com MOD mensal 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.2.1.2 Cálculo Depreciação Máquina e Equipamentos 

Na Tabela 3 pode-se visualizar a alocação dos custos com depreciação das máquinas 

e equipamentos no total de R$ 34.089,33. Para realizar esse cálculo buscou-se o valor de 

aquisição de cada máquina, diminuindo seu valor residual e dividindo pelo tempo de vida útil 

em meses, assim foi possível encontrar a depreciação mensal.  
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Tabela 3 – Depreciação Mensal de Máquinas e Equipamentos 

Setor Máquinas 
Valor da 

máquina 

Tempo de vida 

útil (mês) 

Valor 

residual 
Dep. Mensal 

Compras Computador 2.000,00 120 200,00 15,00 

Mistura 

Misturador 2.000.000,00 120 200.000,00 15.000,00 

Silo 40.000,00 120 4.000,00 300,00 

Empilhadeira 89.700,00 48 22.425,00 1.401,56 

Gerador 198.950,00 120 19.895,00 1.492,13 

Pavilhão 108.600,00 300 4.344,00 347,52 

Produção 

Extrusora 500.000,00 120 50.000,00 3.750,00 

Matriz 95.000,00 120 9.500,00 712,50 

Calibrador 70.000,00 120 7.000,00 525,00 

Mesa de Calibração 70.100,00 120 7.010,00 525,75 

Puxador 137.500,00 120 13.750,00 1.031,25 

Serra 89.700,00 120 8.970,00 672,75 

Empacotadeira 50.000,00 120 5.000,00 375,00 

Gerador 198.950,00 120 19.895,00 1.492,13 

Geladeira 35.000,00 120 3.500,00 262,50 

Empilhadeira 89.700,00 48 22.425,00 1.401,56 

Pavilhão 108.600,00 300 4.344,00 347,52 

Pintura 

Máquina de pintura 250.000,00 120 25.000,00 1.875,00 

Empacotadeira 50.000,00 120 5.000,00 375,00 

Gerador 198.950,00 120 19.895,00 1.492,13 

Pavilhão 108.600,00 300 4.344,00 347,52 

Expedição Pavilhão Estoque 108.600,00 300 4.344,00 347,52 

TOTAL 
 

4.599.950,00 3.216,00 460.841,00 34.089,33 

* O tempo de vida útil das máquinas e equipamentos para alguns itens foi utilizado o tempo estipulado pela 

empresa. 

Tabela 3 – Depreciação Mensal de Máquinas e Equipamentos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.2.1.3 Matéria Prima Direta: Produto A e B – por m² e mensal 

Para realizar o cálculo de Matéria Prima Direta, foi dividido em Produto A e Produto 

B, pois a formulação possui custos diferentes em seus processos de mistura. 

A Tabela 4 demonstra como é realizado o cálculo do custo da Matéria Prima Direta 

do produto “A” – Forro Branco. Este cálculo utiliza como parâmetro principal o peso padrão 

do produto estipulado pela empresa de 1,600 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, dióxido de titânio, estabilizante térmico e alvejante 

os quais formam a matéria prima, chegando-se ao custo de R$ 5,5319 por m² produzido. Para 

realizar o custo mensal foi multiplicado pelo total de m² produzidos no mês, chegando ao 

custo de R$ 75.175,19. 
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Tabela 4 - Matéria Prima Direta: Produto A – Forro Branco 

Matéria Prima – Forro Branco KG Preço unt. Total M² Prod. Total MP Mensal 

Resina de PVC 1,2632 3,6149 4,5663 13.589,36 62.053,66 

Carbonato de Cálcio 0,2526 1,4856 0,3753 13.589,36 5.099,58 

Dióxido de Titânio 0,0295 8,8547 0,2612 13.589,36 3.549,73 

Estabilizante Térmico 0,0378 8,6758 0,3279 13.589,36 4.456,57 

Alvejante 0,0169 0,0682 0,0012 13.589,36 15,66 

TOTAL 1,6000 4,5398 5,5319 13.589,36 75.175,19 

Tabela 4 - Matéria Prima Direta: Produto A – Forro Branco 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

A Tabela 5 demonstra o custo da Matéria Prima Direta do produto “B” – Forro 

Carvalho. Este cálculo utiliza como parâmetro principal o peso padrão do produto estipulado 

pela empresa de 1,685 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, dióxido de titânio, estabilizante térmico, alvejante e acrescido de pigmento Carvalho 

(para deixar com a cor) os quais formam a matéria prima, chegando-se ao custo de R$ 5,8963 

por m² produzido. Para realizar o custo mensal foi multiplicado pelo total de m² produzidos, 

chegando ao custo de R$ 62.370,47. 

 

Tabela 5 - Matéria Prima Direta: Produto B – Forro Carvalho 

Matéria Prima - Forro Carvalho KG Preço unt. Total M² Prod. Total MP Mensal 

Resina de PVC 1,2632 3,6149 4,5663 10.577,85 48.302,08 

Carbonato de Cálcio 0,2526 1,4856 0,3753 10.577,85 3.969,47 

Dióxido de Titânio 0,0295 8,8547 0,2612 10.577,85 2.763,08 

Estabilizante Térmico 0,0378 8,6758 0,3279 10.577,85 3.468,96 

Alvejante 0,0169 0,0682 0,0012 10.577,85 12,19 

Pigmento Carvalho 0,0850 4,2872 0,3644 10.577,85 3.854,70 

TOTAL 1,6850 4,4977 5,8963 10.577,85 62.370,47 

Tabela 5 - Matéria Prima Direta: Produto B – Forro Carvalho 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Por fim, na Tabela 6 foram resumidos os custos com Matéria Prima Direta dos 

produtos A e B, chegando-se ao custo mensal total.   
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Tabela 6 - Matéria Prima Direta: Produto A e B - por m² e mensal 

Matéria Prima – Produto A e B Custo por M² Custo MP Mensal 

Produto A - Forro Branco 5,5319 75.175,19 

Produto B - Forro Carvalho 5,8963 62.370,47 

Total   137.545,66 

Tabela 6 - Matéria Prima Direta: Produto A e B - por m² e mensal 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.2.1.4 Matéria Prima Direta: Materiais Auxiliares 

Na Tabela 7 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 R$ 0,1885. Para realização do custo mensal 

dos materiais auxiliares foi transformado os m² produzidos no mês na metragem padrão da 

empresa de 6 metros, sendo que o produto A produziu 13.589,36 m² e o produto B 10.577,85 

m², chegando ao total de 24.167,21 m² no mês, e seu custo foi de R$ 4.555,98 com matérias 

auxiliares. 

 

Tabela 7 - Matéria Prima Direta: Materiais auxiliares 

Matéria Prima Auxiliar Unid./Quant. Preço unt. Total M² Prod. Total Mensal 

Folheto de inst. Mont. De forro  1 0,2948 0,0246 24.167,21 593,71 

Folheto termo de garantia contratual 1 0,3024 0,0252 24.167,21 609,01 

Filme termo encolhível 0,210 5,4561 0,0955 24.167,21 2.307,53 

Fita adesiva 24mm 1,5 0,0083 0,0010 24.167,21 25,07 

Ponteira de forro 200 2 0,2534 0,0422 24.167,21 1.020,66 

TOTAL Material Auxiliar Forro 200 

C/12M² 
12 6,3150 0,1885 24.167,21 4.555,98 

Tabela 7 - Matéria Prima Direta: Materiais auxiliares 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.2.1.5 Matéria Prima Direta: Pintura 

No procedimento de pintura foram calculados todos os materiais utilizados a partir 

da extrusão do forro para o processo de texturização/pintura do Forro Carvalho. O custo 

unitário dos materiais totaliza R$ 144,06, e para realização do custo mensal dos materiais foi 

multiplicado esse custo pela quantidade de materiais utilizados para a pintura desse modelo, 

assim podendo chegar ao custo mensal de R$ 3.899,25. 

 

 

 

 



49 

 

Tabela 8 - Matéria Prima Direta: Pintura 

Matéria Prima - Pintura Unid./Quant. Preço unt. Total MP Pintura 

Tinta UV Carvalho 19,5900 75,5045 1.479,13 

Verniz UV acetinado 38,6800 47,5561 1.839,47 

Retardador para Rolo 39,5000 12,2681 484,59 

Tinner 11,0000 8,7323 96,06 

TOTAL 108,7700 144,0610 3.899,25 

Tabela 8 - Matéria Prima Direta: Pintura 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.2.1.6 Custo Energia Elétrica por setores envolvidos  

Para a alocação do custo com Energia Elétrica utilizou-se o direcionador “consumo 

por setor e máquina”, através da medição feita diretamente nos aparelhos chegamos a um 

consumo no setor de Compras de 0,1666 kW/min trabalhado, no Misturador de 3,6666 

kW/min, na Produção de 0,9166 kW/min e no setor de Pintura 0,2500 kW/min. No mês de 

Agosto/2017 o valor total de Energia Elétrica foi R$ 285.640,42 e foram gastos 757.449,00 

kW de energia, chegando ao valor de 0,3771 reais por kW. Multiplicando o total do tempo 

gasto em minutos para a produção do produto para cada setor envolvido (compras, 

misturador, produção e pintura) pelo custo do kW 0,3771 reais e pelo consumo em kW por 

minuto, chegamos ao total mensal de Energia Elétrica de R$ 30.203,14, como pode ser 

visualizado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Custo Energia Elétrica por setores envolvidos 

CUSTO ENERGIA ELÉTRICA  Compras Misturador Produção Pintura 

Valor total Energia Elétrica 08/2017 285.640,42 285.640,42 285.640,42 285.640,42 

Consumo kW mês 08/2017 757.449,00 757.449,00 757.449,00 757.449,00 

Total de minutos gastos produzindo 11.520,00 13.200,00 29.340,00 11.520,00 

Custo por kW 0,3771 0,3771 0,3771 0,3771 

Consumo kW/Minuto 0,1666 3,6666 0,9166 0,2500 

TOTAL 723,76 18.251,72 10.141,59 1.086,07 

Tabela 9 - Custo Energia Elétrica por setores envolvidos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.2.1.7 Custo com Gerador por setores envolvidos  

No custo com Gerador foi utilizado o direcionador “consumo por setor e máquina” 

baseado no total gerado de 11.964,00 kW no mês de Agosto/2017 a um valor de R$ 

18.780,29, custo de 0,6371 por kW gerado. Partindo dessa informação foi calculada a 

porcentagem de participação no consumo por setor, sendo que o setor de compras não utiliza 

o gerador, e o misturador consome 21,6258%, o de produção consome 75,8621% e o de 
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pintura 2,5120% da energia gerada durante o horário de ponta ou em casos urgentes onde os 

geradores trabalham, alocamos o valor de R$ 4.061,39, R$ 14.247,12 e R$ 471,76, 

respectivamente para cada setor envolvido. O setor de misturador trabalha 1 linha do total de 

5 linhas (20%), no de produção trabalha 1 linha do produto do total de 22 linhas (4,5454%) e 

no de Pintura possui apenas 1 linha (100%), ou seja, foi alocado esses valores para rateio do 

valor total dos setores.  

 

Tabela 10 - Custo com Gerador por setores envolvidos 

CUSTO COM GERADOR Misturador Produção Pintura 

Valor total Gerador no mês 18.780,29 18.780,29 18.780,29 

kW de Energia Gerada 11.964,00 11.964,00 11.964,00 

Custo por kW Gerado 0,6371 0,6371 0,6371 

% de Participação no consumo por setor 21,6258% 75,8621% 2,5120% 

Custo total por setor 4.061,39 14.247,12 471,76 

% Produto 20,0000% 4,5454% 100,0000% 

TOTAL 812,28 647,59 471,76 

Tabela 10 - Custo com Gerador por setores envolvidos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.3 CÁLCULO DOS CUSTOS ATRAVÉS DO TDABC 

 

5.3.1 Custos mensais e Taxa da Capacidade Prática 

Para poder encontrar a Taxa do Custo da Capacidade Prática foi usada uma formula 

criada por Kaplan e Anderson (2007), conforme expressa no Quadro 7. 

 

                                                         
                                                                                          Custo da capacidade fornecida 

                 Taxa do custo da capacidade =          ______________________________________ 

                                                                                Capacidade prática dos recursos fornecidos  

Quadro 7 – Fórmula da taxa do custo da capacidade prática 

Fonte: Adaptado com base em Kaplan e Anderson (2007) 

 

Para descobrir a taxa da capacidade prática, observou-se todos os processos 

envolvidos em cada setor para identificar as atividades e assim calcular o custo de produção 

mensal total por setores, no qual esse valor é dividido pela capacidade prática dos recursos 

fornecidos, ou seja, o tempo total disponível para cada atividade, podendo-se assim, chegar a 

taxa do custo da capacidade de cada setor, conforme demonstrado na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Custos mensais e Taxa da capacidade prática 

Setor  Recursos  Descrição 
 Custo 

Mensal  

 Custo 

total por 

setor   

Tempo 

prático em 

Minutos  

Taxa da 

capacidade 

Prática por 

minuto 

Compras 

Funcionário  Coordenador de compras 3.154,44 

3.893,20 11.520,00 0,33795165 
Máquinas 

(depreciação) 
Computador 15,00 

Insumos  Energia elétrica 723,76 

Misturador 

Funcionários 
Operador de misturador 17.196,00 

43.037,21 36.600,00 1,17587999 

Motorista empilhadeira 7.300,00 

Máquinas 

(depreciação) 

Misturador 15.000,00 

Silo 300,00 

Empilhadeira 1.401,56 

Gerador 1.492,13 

Pavilhão 347,52 

Produção 

Forro 

Funcionários 

Operador de máquina 7.300,00 

71.456,99 36.600,00 1,95237689 

Auxiliar de máquina 5.785,67 

Auxiliar de empacotadeira 11.571,33 

Supervisor de produção 8.598,00 

Máquinas 

(depreciação) 

Extrusora 3.750,00 

Matriz 712,50 

Calibrador 525,00 

Mesa de Calibração 525,75 

Puxador 1.031,25 

Serra 672,75 

Empacotadeira 375,00 

Gerador 1.492,13 

Geladeira 262,50 

Empilhadeira 1.401,56 

Pavilhão 347,52 

Insumos  

Energia elétrica 10.141,59 

Gerador 647,59 

Manutenção 3.260,87 

Tratamento de água 8.500,00 

Folheto de instrução de 

montagem 
593,71 

Folheto termo de garantia 609,01 

Filme termo encolhível 2.307,53 

Fita adesiva 24mm 25,07 

Ponteira de Forro 200 1.020,66 

Continua 
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Conclusão 

Pintura 

Funcionários 

Operador de máquina 2.433,33 

27.511,14  11.520,00    2,3881194  

Auxiliar de máquina 3.857,11 

Auxiliar de empacotadeira 3.857,11 

Máquinas 

(depreciação) 

Máquina de pintura 1.875,00 

Empacotadeira 375,00 

Gerador 1.492,13 

Pavilhão 347,52 

Insumos  

Tinta UV Carvalho  1.479,13 

Verniz UV acetinado  1.839,47 

Retardador para Rolo 484,59 

Tinner 96,06 

Energia elétrica 1.086,07 

Gerador 471,76 

Manutenção 3.260,87 

Folheto de instrução de 

montagem 
593,71 

Folheto termo de garantia 609,01 

Filme termo encolhível 2.307,53 

Fita adesiva 24mm 25,07 

Ponteira de Forro 200 1.020,66 

Expedição 
Funcionários 

Carregador de Caminhão 10.724,44 

13.937,96  11.520,00    1,2098927  Supervisor de expedição 2.866,00 

Depreciação Pavilhão estoque 347,52 

Tabela 11 – Custos mensais e Taxa da capacidade prática 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.3.2 Custo por atividades  

No custo das atividades foram separados os custos por setores e atividades, onde 

cada atividade representa um processo de produção, conforme a Tabela 12. Através de cada 

atividade foi calculado o custo, depois de descobrir a taxa do custo da capacidade de cada 

setor, foi feito um levantamento de quanto tempo cada atividade demora em cada processo, 

então foi multiplicada essa taxa pelo tempo em que aquela atividade esteve 

funcionando/praticando, chegando-se ao custo da atividade, por mês, hora e m² produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Tabela 12 – Mapa resumido das atividades 

Setor Atividades Descrição 

 Compras A1 Comprar matéria prima 

Misturador 

A2 Descarregar matéria prima 

A3 Misturar matérias primas 

A4 Estoque de matéria prima misturada 

Produção Forro 

A5 Produzir Forro Branco 

A7 Empacotar o Forro 

A6 Produzir Forro Carvalho 

Pintura 
A8 Estocar Forro Carvalho para ser pintado 

A9 Pintar Forro Carvalho 

Expedição 
A10 Armazenar os produtos 

A11 Carregar os produtos 

Tabela 12 – Mapa resumido das atividades 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.3.2.1 Custos com o Produto “A” por TDABC 

Ao descobrir os custos mensais com os processos envolvidos na máquina de forro, 

foram calculados os custos para a produção do Produto “A” Forro PVC 200 Liso 10 mm 

Branco. Para poder realizar esse cálculo foi utilizada a taxa do custo da capacidade vezes o 

tempo de realização de cada atividade no mês de Agosto/2017.  

Para efetuar o custo foram levadas em consideração apenas as atividades que tem 

impacto diretamente no produto, conforme demonstrado na Tabela 13.  

Como a Matéria Prima é um custo direto e está envolvida em mais processos e 

atividades, foi calculada diretamente no final, chegando-se ao custo do produto no mês de R$ 

99.727,16. 

 

Tabela 13 – Custo Mensal por TDABC no Produto A 

Setor Atividades                 Descrição 
Custos TDABC 

TCC Minutos Total 

Compras A1 Comprar matéria prima 0,338 2.880,00 973,30 

Misturador 

A2 Descarregar matéria prima 0,247 6.000,00 1.483,46 

A3 Misturar matérias primas 1,176 7.854,00 9.235,36 

A4 Estoque de matéria prima misturada 0,018 10.080,00 178,33 

Produção 

Forro 

A5 Produzir Forro Branco 1,952 4.657,00 9.092,22 

A7 Empacotar o Forro 0,124 7.854,00 977,67 

Expedição 
A10 Armazenar os produtos 0,030 21.600,00 651,60 

A11 Carregar os produtos 1,210 1.620,00 1.960,03 

Custo Direto Matéria Prima - Forro Branco 75.175,19 

TOTAL 5,10 62.545,00 99.727,16 

Tabela 13 – Custo Mensal por TDABC no Produto A 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Após chegar ao custo mensal pelo método TDABC identifica-se o custo por hora e 

m², para realizar esse cálculo foi dividido o custo mensal por 60 (minutos) para chegar ao 

custo hora e para descobrir o custo por m² foi dividido o custo mensal pela quantidade de m² 

produzidos no mês que foi de 13.589,36 m² desse modelo. Através dessa conta pode-se chegar 

ao custo do forro por m² de R$ 7,34.  

 

Tabela 14 – Custo das Atividades por TDABC no Produto A – Hora e m² 

Setor Atividades                 Descrição 
Custo por 

Hora M² 

Compras A1 Comprar matéria prima 16,22 0,0716 

Misturador 

A2 Descarregar matéria prima 24,72 0,1092 

A3 Misturar matérias primas 153,92 0,6796 

A4 Estoque de matéria prima misturada 2,97 0,0131 

Produção Forro 
A5 Produzir Forro Branco 151,54 0,6691 

A7 Empacotar o Forro 16,29 0,0719 

Expedição 
A10 Armazenar os produtos 10,86 0,0479 

A11 Carregar os produtos 32,67 0,1442 

Custo Direto Matéria Prima - Forro Branco 968,50 5,5319 

TOTAL 1.377,70 7,3386 

Tabela 14 – Custo das Atividades por TDABC no Produto A – Hora e m² 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.3.2.2 Custos com o Produto “B” por TDABC 

A grande diferença entre o processo de desenvolvimento do produto “A” em relação 

ao produto “B” Forro PVC 200 Liso 10 mm Texturizado Carvalho, é o processo de pintura 

(texturização) do forro realizado em uma máquina de pintura e o acréscimo do pigmento na 

formulação da matéria prima para deixar com a cor carvalho. Para poder realizar esse cálculo 

foi utilizado a taxa do custo da capacidade vezes o tempo de realização de cada atividade no 

mês de Agosto/2017.  

Para efetuar o custo foram levadas em consideração apenas as atividades que tem 

impacto diretamente no produto, conforme demonstrado na Tabela 15. Algumas atividades 

podem não estar em ordem numérica, pois foram adaptadas conforme a necessidade.  

Como a Matéria Prima é um custo direto e está envolvida em mais processos e 

atividades, foi calculada diretamente no final, chegando-se ao custo mensal do produto de R$ 

93.192,67. 
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Tabela 15 – Custo Mensal por TDABC no Produto B 

Setor Atividades                 Descrição 
Custos TDABC 

TCC Minutos Total 

Compras A1 Comprar matéria prima 0,338 2.880,00 973,30 

Misturador 

A2 Descarregar matéria prima 0,247 6.000,00 1.483,46 

A3 Misturar matérias primas 1,176 7.854,00 9.235,36 

A4 Estoque de matéria prima misturada 0,018 10.080,00 178,33 

Produção Forro A6 Produzir Forro Carvalho 1,952 3.197,00 6.241,75 

Pintura 

A8 
Estocar Forro Carvalho para ser 

pintado 
0,030 6.827,04 205,95 

A9 Pintar Forro Carvalho 2,388 3.732,96 8.914,75 

A7 Empacotar o Forro 0,124 7.854,00 977,67 

Expedição 
A10 Armazenar os produtos 0,030 21.600,00 651,60 

A11 Carregar os produtos 1,210 1.620,00 1.960,03 

Custo Direto Matéria Prima - Forro Carvalho 62.370,47 

TOTAL 
  

7,513 71.645,00 93.192,67 

Tabela 15 – Custo Mensal por TDABC no Produto B 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Após chegar ao custo mensal pelo método TDABC identifica-se o custo por hora e 

m², para realizar esse cálculo foi dividido o custo mensal por 60 (minutos) para chegar ao 

custo hora e para descobrir o custo por m² foi dividido o custo mensal pela quantidade de m² 

produzidos no mês que foi de 10.577,85 m² desse modelo. Através dessa conta pode-se chegar 

ao custo do forro por m² de R$ 8,81.  

 

Tabela 16 - Custo das Atividades por TDABC no Produto B - Hora e m² 

Setor Atividades Descrição 
Custo por 

Hora M² 

Compras A1 Comprar matéria prima 16,22 0,0920 

Misturador 

A2 Descarregar matéria prima 24,72 0,1402 

A3 Misturar matérias primas 153,92 0,8731 

A4 Estoque de matéria prima misturada 2,97 0,0169 

Produção Forro A6 Produzir Forro Carvalho 104,03 0,5901 

Pintura 

A8 Estocar Forro Carvalho para ser Pintado 3,43 0,0195 

A9 Pintar Forro Carvalho 148,58 0,8428 

A7 Empacotar o Forro 16,29 0,0924 

Expedição 
A10 Armazenar os produtos 10,86 0,0616 

A11 Carregar os produtos 32,67 0,1853 

Custo Direto Matéria Prima - Forro Carvalho 1.170,62 5,8963 

TOTAL 1.684,32 8,8102 

Tabela 16 – Custo das Atividades por TDABC no Produto B - Hora e m² 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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5.3.2.3 Comparativo entre Produto A e B 

É possível perceber que no resultado mensal não houve grande diferença nos custos, 

apenas no custo por hora e por m², pois o produto A teve mais metros produzidos no mês, mas 

seu custo é menor em relação ao produto B, pois além do produto B possuir o acréscimo do 

pigmento na formulação, também possui o processo de pintura realizado sobre a peça. 

Através da Tabela 17 é possível identificar a diferença entre os custos de cada 

produto pelo método TDABC. 

 

Tabela 17 – Comparação entre o custo do Produto A e B 

Setor Ativ. Descrição 
Produto A Produto B 

Mês Hora M² Mês Hora M² 

Compras A1 Comprar matéria prima 973,30 16,22 0,0716 973,30 16,22 0,0920 

Misturador 

A2 Descarregar matéria prima 1.483,46 24,72 0,1092 1.483,46 24,72 0,1402 

A3 Misturar matérias primas 9.235,36 153,92 0,6796 9.235,36 153,92 0,8731 

A4 
Estoque de matéria prima 

misturada 
178,33 2,97 0,0131 178,33 2,97 0,0169 

Produção 

Forro 

A5 Produzir Forro Branco 9.092,22 151,54 0,6691 - - - 

A7 Empacotar o Forro 977,67 16,29 0,0719 977,67 16,29 0,0924 

A6 Produzir Forro Carvalho - - - 6.241,75 104,03 0,5901 

Pintura 
A8 

Estocar Forro Carvalho 

para ser Pintado 
- - - 205,95 3,43 0,0195 

A9 Pintar Forro Carvalho - - - 8.914,75 148,58 0,8428 

Expedição 
A10 Armazenar os produtos 651,60 10,86 0,0479 651,60 10,86 0,0616 

A11 Carregar os produtos 1.960,03 32,67 0,1442 1.960,03 32,67 0,1853 

Custo Direto 
MP - Forro Branco 75.175,19 968,50 5,5319 - - - 

MP - Forro Carvalho - - - 62.370,47 1.170,62 5,8963 

TOTAL 99.727,16 1.377,70 7,3386 93.192,67 1.684,32 8,8102 

Tabela 17 - Comparativo entre o custo do Produto A e B 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Para melhor visualização dos resultados, o Gráfico 1, 2 e 3, demonstra a diferença 

entre os custos de cada produto, por mês, hora e m², respectivamente. 
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Gráfico 1 – Custo por Mês - Produto A e B 

 
Gráfico 1 – Custo por Mês - Produto A e B 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Gráfico 2 – Custo por Hora - Produto A e B    

 
Gráfico 2 – Custo por Hora - Produto A e B  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Gráfico 3 – Custo por M² - Produto A e B    

 

Gráfico 3 – Custo por M² - Produto A e B  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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5.3.3 Lucratividade dos Produtos 

Agora que os custos das atividades já foram atribuídos aos objetos de custo, ou seja, 

os modelos de forros, já pode-se encontrar a lucratividade dos produtos, como mostra a 

Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Lucratividade dos Produtos 

Demonstrativo Produto A Produto B 

Preço de venda 16,85 23,34 

(-) ICMS (18%) 3,0330 4,2012 

(-) PIS (7,6%) 1,2806 1,7738 

(-) COFINS (1,65%) 0,2780 0,3851 

(-) IPI (5%) 0,8425 1,1670 

(=) Receita Líquida 11,4158 15,8128 

(-) Custos TDABC 7,3386 8,8102 

(=) Resultado Operacional 4,0773 7,0027 

% Lucro sobre PV 24,20% 30,00% 

Tabela 18 – Lucratividade dos Produtos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Para identificar a lucratividade de cada produto, partiu-se do preço de venda, que é 

fixado pela empresa, de acordo com seus métodos de custeio. Sobre o preço de venda, 

incidem impostos que precisam ser deduzidos para encontrar a receita líquida dos produtos. 

No que se refere a esses impostos, a empresa em estudo é optante pelo Lucro Real. 

Da receita líquida, subtraiu-se o custo de fabricação dos produtos (determinado com 

a aplicação do sistema TDABC), obtendo-se assim, o resultado operacional.  

Como mostra a Tabela 22, o produto “B” apresenta maior lucratividade em relação 

ao produto “A” pelo fato de ter o processo de pintura, deixando o forro sofisticado e com 

maior valor agregado ao produto. Foi possível observar que o lucro do produto “B” representa 

30% e o produto “A” 24,20% de seus preços de venda. Nenhum dos modelos apresenta 

prejuízo para empresa. 

 

5.3.4 Comparação de custo pelo método TDABC com o método ABC 

Após realizar o custo com os produtos através do TDABC, foi possível comparar 

com o ABC, que é o método atual utilizado pela empresa para realizar o cálculo do custo com 

os produtos. Conforme os Gráficos 4, 5 e 6 é possível perceber que com a implantação do 

método TDABC tiveram poucas variações no resultado em relação ao custeio ABC já 

praticado pela empresa, tanto nos custos mensais, por hora e m². 
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Gráfico 4 – Comparação entre o custo Mensal pelo método TDABC e ABC 

 

Gráfico 4 – Comparação entre o custo mensal pelo método TDABC e ABC 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Gráfico 5 – Comparação entre o custo por Hora pelo método TDABC e ABC 

 

Gráfico 5 – Comparação entre o custo por Hora pelo método TDABC e ABC 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Gráfico 6 – Comparação entre o custo por M² pelo método TDABC e ABC 

 

Gráfico 6 – Comparação entre o custo por M² pelo método TDABC e ABC 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Através dos gráficos pode-se identificar que os custos mensais e por hora realizados 

pela empresa e pelo método implantado não demonstrou grande diferença nos valores.  

 Já a diferença encontrada no custo por m² entre os dois métodos de custeio, deve-se 

ao reconhecer que o sistema de custos utilizado pela empresa não considera a ociosidade da 

capacidade prática, ou seja, tal diferença no produto “A” de 8,84% e no produto “B” de 

0,71%, pode ser ocasionada pelo não reconhecimento de fatores ineficientes. Pois o método 

implantado, o TDABC leva em consideração para cálculo do custo do produto apenas o tempo 

prático (tempo de realização) de cada atividade, enquanto o método utilizado pela empresa 

leva em consideração para cálculo de seus custos o tempo total.     
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6 CONCLUSÃO  

Através deste trabalho buscou-se implantar e comparar o sistema de custeio TDABC 

com o ABC, atualmente utilizado pela empresa, para identificar qual método é 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 200 Liso 10 mm Branco e produto “B” Forro 

PVC 200 Liso 10 mm Texturizado Carvalho, ambas tendo como sua base o PVC. 

Calculou-se os custos de produção desses modelos, desde a compra de mercadoria, 

os processos de produção até a mercadoria estar pronta para ser entregue. Para realizar esses 

cálculos fez-se revisão da literatura sobre o funcionamento e a forma de implantar esse 

método de custeio, e verificado toda a sistemática atual utilizada pela empresa na formação do 

custo de seus produtos e por fim comparada a atual sistemática com novo método utilizado.  

Através da pesquisa foi possível demonstrar que o TDABC é um método mais fácil 

de implantação, conforme Kaplan e Anderson (2007) que descrevem como um método de 

custeio que “simplifica o processo de atribuição de custos aos produtos, ao eliminar a 

necessidade de fazer pesquisas e entrevistas”. Neste caso o método TDABC (Time Driven 

Activity Based Costing - Custeio Baseado em Atividades e Tempo) apresentou resultados 

semelhantes em relação ao atual sistema de custos utilizado pela empresa, o ABC (Activity 

Based Costing - Custeio Baseado em Atividades), entretanto, deve-se reconhecer que o 

sistema de custos da empresa não considera a ociosidade da capacidade prática, ou seja, tal 

diferença no produto “A” de 8,84% e no produto “B” de 0,71%, pode ser ocasionada pelo não 

reconhecimento de fatores ineficientes. Pois o TDABC leva em consideração para cálculo de 

custo apenas o tempo prático, enquanto o ABC leva em consideração o tempo total.   

Esse estudo possui suas limitações. No campo prático, as adequações foram 

realizadas para a empresa unidade de estudo, podendo não ser possível a mesma aplicação em 

outras empresas. Outra limitação está nas equações de tempo, que podem não refletir a 

realidade por terem sido coletadas de relatórios já elaborados pela empresa, e com isso 

distorcer os resultados.  

Desta forma sugere-se para estudos futuros, que sejam realizados estudos com a 

aplicação do TDABC, em outros tipos de empresas, do mesmo segmento, e ainda em empresa 

terceirizadas, para que assim possa-se avaliar a efetividade do método para o setor em 

questão. 
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ANEXO A – ENTREVISTA 

 

1. A empresa conhece o custo dos seus produtos vendidos? 

2. A empresa conhece o custo dos produtos vendidos de seus concorrentes? 

3. Qual o produto principal e que gera mais lucro para a empresa? 

4. Como é feito o controle dos custos e despesas da empresa (planilhas, sistema de 

informações, etc)? 

5. Como é realizado o controle de custos dentro da produção (através dos supervisores do 

setor e funcionários)? 

6. A empresa possui o certificado da ISO 9001 e atende a seus padrões de qualidade, ao 

atender esses padrões de qualidade o produto acaba por ter um custo maior em relação aos 

concorrentes, em sua opinião, um cliente está disposto a pagar mais por um produto de melhor 

qualidade?  

7. Há histórico de reclamações, pelos clientes e/ou consumidores, do custo dos produtos 

vendidos pela empresa? 

8.  Você conhece o montante, em valor ou quantidade, de compras dos principais clientes 

da empresa? 

9.  Como as decisões sobre a empresa são tomadas? Quais os principais critérios que são 

utilizados? 

 


