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RESUMO 

BERTONCELLI, Jorge Luiz. Varia~oes entre Custo Or~ado e Custo Real 

em uma Montadora de Autom6veis situada no Estado do Parana. 

Este estudo tern como objetivo realizar uma analise sobre as variat;6es dos custos 
ort;ados e custos reais em uma montadora de autom6veis, demonstrando com isso quais as 
variat;6es reais ocorridas em relat;ao aos custos previstos no ort;amento e os custos 
realizados a cada mes. Considerando que ha varies fatores externos que podem influenciar 
no total dos custos, este estudo evidencia os efeitos que devem ser isolados e retirados das 
variat;6es de custos e revela se realmente a empresa obteve ganho ou perda em um 
determinado periodo de tempo ou em um determinado veiculo analisado e com base nestas 
informat;6es contribuir para as tomadas de decisoes. Visando melhor exemplificar as 
variat;6es entre o custo ort;ado e custo real e evidenciado no estudo de caso a importancia 
de cada item na composit;ao dos custos de venda de um determinado veiculo bern como os 
criterios de rateios, a descrit;ao de cada tipo de custo, qual area e responsavel pelo envio e 
controle das informat;6es e como estes itens afetam o custo de venda. 

Palavras-chave: custo, orgado, real, montadora, variagoes. 
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INTRODUCAO 

0 presente estudo tern como finalidade analisar os efeitos das variagoes entre 

custo orgado e custo real em uma montadora de autom6veis. 

0 estudo se baseia nos princfpios fundamentais da Contabilidade e em se 

tratando de urn estudo de caso na Industria Automobilfstica as analises dos efeitos 

serao feitas com amostras reais baseadas em custeio pelo metodo de absorgao e 

em alguns casos pelo metodo ABC, porem com numeros fictfcios para que as 

informagoes confidenciais da empresa sejam preservadas. 

Os efeitos sobre os custos de vendas serao expostos e explicados a cada 

comparagao entre os dados reais e os dados orgados. 

Desta forma, busca-se identificar e analisar os principais efeitos sobre 

variagoes dos custos reais e custos orgados em uma montadora de autom6veis, 

onde varios fatores externos poderao influenciar no total dos custos e explicar se a 

empresa realmente obteve ganho ou perda em urn determinado perfodo ou em urn 

produto analisado e com isso contribuir para as tomadas de decisoes. 

Para melhor controlar os custos da empresa, e preciso conhecer todas as 

variagoes de custos aos quais eta esta exposta, ou seja, a empresa deve ter urn 

controle sobre os efeitos e variagoes que podem ocorrer sobre os custos de 

produgao ou custos de venda como, por exemplo, efeito estoque, efeitos cambiais, 

efeitos sazonais, efeitos volumes, etc. 

Nesse tipo de atividade, os custos sao acumulados numa conta especffica 

para cada ordem de produgao {ou encomenda). Esta conta s6 para de receber 

custos quando a ordem estiver encerrada. Se urn exercfcio terminar e o produto 

ainda estiver sendo fabricado, o saldo da conta sera totalmente classificado como 

produtos em elaboragao, uma vez pronto, o saldo da conta relativa a ordem de 

produgao sera transferida para produtos acabados ou custo dos produtos vendidos, 

conforme ja tenha sido realizado ou nao a receita. 

Com o mercado cada vez mais competitive, o controle de custos, ate entao 

pouco valorizado na gestao organizacional das pequenas e medias empresas, 

comega ter importancia relevante dentro do contexte empresarial. Com a 

estabilidade da moeda, a administragao precisou voltar-se e olhar para sua estrutura 

de custos, porque agora esta e a principal area de planejamento das empresas. Sem 
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uma estrutura de custos enxuta e bern planejada as pequenas e medias empresas 

nao conseguem competir no mercado. 

Este estudo tenta responder ao seguinte problema de pesquisa: quais os 

principais efeitos sobre as variagoes de custo em urn determinado perfodo de tempo 

analisado? 

0 objetivo principal e identificar e analisar os principais efeitos das variagoes 

entre os custos orgados e os custos reais sobre os resultados da empresa. 

Os objetivos especificos sao: 

• Demonstrar a evolugao, conceitos e classificagao dos sistemas de custos; 

• Demonstrar a estrutura de custos e sua influencia no controle de custos e 

despesas em uma empresa montadora de vefculos. 

• Verificar os efeitos das variagoes dos custos orgados e reais nos 

resultados das empresas montadoras de vefculos. 

Dentre os principais problemas que nos levam ao estudo, temos: 

• A empresa em questao esta exposta a diversos fatores que podem 

influenciar na composigao dos custos de venda de um determinado 

vefculo 

• Custo Real comparado com o Custo Orgado levam a Analise das 

Variagoes atraves de Relat6rios Conclusivos para a Tomada de Decisoes. 

• Para facilitar a identificagao e a analise, a variagao deve ser identificada e 

analisada para cada um dos produtos, pelo seu custo unitario de venda. 

Como metodologia este trabalho sera caracterizado pelo estudo descritivo e 

explorat6rio de uma empresa montadora de autom6veis localizada no Estado do 

Parana com pesquisas e entrevistas nas diversas areas ligadas a Custos. 

Para obtengao dos dados e informagoes necessarias na realizagao do 

presente estudo, sera empregada uma metodologia baseada no metodo indutivo, 

que consiste no estudo das partes, para que seja possfvel compreender o todo. 

Neste estudo, tambem foram utilizados como referencias te6rico-empfricas, fontes 

bibliograficas, peri6dicos, sites de internet, bern como estudos e demais informagoes 

relevantes sobre o tema. 
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CAPiTULO 1 -IMPORTANCIA DO CONTROLE DE CUSTOS 

1.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A contabilidade de custos surgiu junto com a revoluc;ao industrial, como 

tentativa de se elaborar urn inventario disponfvel em urn determinado perfodo 

operacional, onde se procurava identificar o valor dos produtos fabricados e 

vendidos. Todavia naquela epoca as empresas apresentavam processos de 

produgao muito semelhantes aos processos artesanais, e compunham sua matriz de 

custos basicamente com materias-primas e mao-de-obra, que eram sem duvida os 

mais relevantes. 

Com o desenvolvimento e o emprego cada vez mais intensivo das maquinas 

no processo de produgao, novas custos apareceram tornando-se bern mais 

complexos os metodos para medi-los. A complexidade destes metodos contabeis, 

capazes de solucionar cada vez com mais rapidez os custos de fabricac;ao, foi que 

deu origem a contabilidade de custos, tal qual a conhecemos hoje. 0 sistema de 

apurac;ao dos custos consistia em levantar os estoques no infcio do perfodo, 

adicionando as compras do mesmo perfodo e deduzindo o que ainda restava do 

valor constants nas notas de compras, resultando no Gusto das mercadorias 

vendidas, representadas pela seguinte formula (MARTINS, 1996): 

Estoques iniciais 

(+) Compras 

(-) Estoques finais 

= Gusto das mercadorias vendidas! 

Nessa epoca as empresas viviam basicamente do comercio, e para obter o 

Cutos dos bens bastava fazer uma consulta nos documentos de aquisigao. Com o 

evento da revoluc;ao industrial, a contabilidade de custo teve seu grande 

desenvolvimento, devido a necessidade de avaliar estoques. 

Os Princfpios Fundamentais da Contabilidade, por sua vez, representam a 

essencia das doutrinas e teorias relativas a Ciencia da Contabilidade, consoante o 

entendimento predominante nos universos cientffico e profissional. Concernem, pais, 

a Contabilidade no seu sentido mais amplo de consciencia social, cujo objetivo e o 

Patrimonio das Entidades. 
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Conforme Resolu<;ao CFC n.0 750/93, de 29 de dezembro de 1993, os 

princlpios fundamentais da contabilidade, sao: 

- o da ENTIDADE; 

II - o da CONTINUIDADE; 

Ill - o da OPORTUNIDADE; 

IV - o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL; 

V - o da ATUALIZACAO MONET ARIA; 

VI - o da COMPETENCIA e 

VII - o da PRUDENCIA. 

As receitas e as despesas devem ser inclufdas na apura9ao do resultado do 

perfodo em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento. 

0 PRINC[PIO DA COMPETENClA 
Art.9° - As receitas e despesas devem ser inclufdas na apurac;:ao do resultado do 
periodo em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. 
§ 1° 0 Princfpio da COMPETENCIA determina quando as alterac;:oes no ativo ou no 
passivo resultam em aumento ou diminuic;:ao no patrimonio liquido, estabelecendo 
diretrizes para classificac;:ao das mutac;:oes patrimoniais, resultantes da observtmcia do 
Princfpio da OPORTUNIDADE. 
§ 2° 0 reconhecimento simultaneo das receitas e despesas, quando correlatas, e 
consequfmcia natural do respeito ao perlodo em que ocorrer sua gerat;ao. 
§ 3° As receitas consideram-se realizadas: 
I - nas transagoes com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem 
compromisso firme de efetiva-lo, quer pela investidura na propriedade de bens 
anteriormente pertencentes a ENTIDADE, quer pela fruic;:ao de servigos por esta 
prestados; 
ll - quando da ext.ingao, parcial ou total, de urn passivo, qualquer que seja o motivo, 
sem o desaparecimento concomitante de urn ativo de valor igual ou maior; 
Ill- pela gerac;:ao natural de novos ativos independentemente da intervengao de 
terceiros; 
IV - no recebimento efetivo de doagoes e subvengoes. 
§ 4° Consideram-se incorridas as despesas: 
I - quando deixar de existir o correspondente ao valor ativo, por transparencia de sua 
propriedade para terceiro; 
II - pela diminuic;:ao ou extinc;:ao do valor economico de urn ativo; 
Ill - pelo surgimento de urn passivo, sem o correspondente ativo. 

A Competencia e o Principia que estabelece quando um determinado 

componente deixa de integrar o patrimonio, para transformar-se em elemento 

modificador do Patrimonio Lfquido. Da confronta9ao entre o valor final dos aumentos 
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do Patrimonio Uquido - usualmente denominados "receitas" - e das suas diminuigoes 

- normalmente chamadas de "despesas" -, emerge o conceito de "resultado do 

perfodo": positive, se as receitas forem maiores que as despesas; ou negative, 

quando ocorrer o contrario. 

Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado perfodo deverao ser 

confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo perfodo ou a ele 

atribufdas, havendo alguns casas especiais: 

a) os gastos de perfodo em que a entidade e total ou parcialmente pre

operacional. Sao normalmente ativados para amortizagao como despesas a 

partir do exercfcio em que a entidade, ou a parte do ativo, comegar a gerar 

receitas; 

b) a parcel a dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento 

que superar o montante necessaria para manter o setor em funcionamento, 

independentemente do numero de projetos em execugao ( esses ultimos 

gastos incluem os salaries fixos dos pesquisadores e as depreciagoes dos 

equipamentos permanentes). Todo o gasto incremental necessaria para 

determinado projeto podera ser ativado e, quando o projeto iniciar a geragao 

de receitas, amortizado contra as receitas. 

Os gastos diferidos que nao vierem a gerar receitas deverao ter seus valores 

especfficos descarregados como perda no perfodo em que se caracterizar a 

impossibilidade da geragao de receita ou o fracasso ou desmobilizagao do projeto. 

Os gastos com propaganda e promogao de venda, menos institucional, 

deverao ser considerados como despesas dos perfodos em que ocorrerem. 

Somente urn motivo muito forte e preponderante pode fazer com que urn 

gasto deixe de ser considerado como despesa do perfodo, ou atraves do confronto 

direto com a receita ou como perfodo. Se formos conservadores no reconhecimento 

da receita, devemos se-lo, em sentido oposto, com a atribuigao de despesas. 

Nas lndustrias normalmente os gastos sao tratados como custos nas diversas 

areas (custos de fabricagao, custos operacionais, custos pre-operacionais,etc ... ) e 

devem ser sempre distribufdos aos produtos que serao comercializados 

posteriormente. 



12 

1.2 CONCEITO DE CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A contabilidade de custos e uma ferramenta de gestao valiosa para as 

empresas, ja que permite o calculo dos desvios de custos e conhecimento de suas 

determinagoes. Tais informagoes poderao ser obtidas atraves da analise gerencial. 

De acordo com MEDEIROS (1994): 

A contabilidade de custos e urn instrumento de controle dinamico, pois 
acompanha os fatos internos da empresa, e funciona como instrumento de 
tomada de decisoes. Ela tern a funt;:ao de gerar informat;:oes precisas e 
rapidas para a administrat;:ao, para a tomada de decisoes (MEDEIROS, 1994, 
p. 17). 

Ja DIAS (1993): 

A contabilidade de custos planeja, classifica, aloca, acumula, organiza, 
registra, analisa, interpreta e relata os custos dos produtos fabricados e 
vendidos. Uma organizat;:ao necessita ter uma contabilidade de custos bern 
estruturada para acompanhar e atingir seus objetivos em urn mercado 
dinamico e globalizado (DIAS, 1993, p. 15). 

Portanto, pode-se concluir que toda decisao da empresa envolve em maior ou 

menor escala, a variavel custo. 

Neste sentido as informagoes de custos, desde que devidamente 

apresentadas em relat6rios, seriam urn grande subsldio para o controle e 

planejamento empresarial. Diante de tal fato, a contabilidade de custos tornou-se, 

devido a grande gama de informagoes que a compoem, urn grande sistema de 

informagoes gerenciais. 

E importante ressaltar a colaboragao dada pelos sistemas de processamento 

eletronico de dados a contabilidade de custos, pois estes permitiram fazer apuragoes 

com uma velocidade altlssima e sem margem de erro, aumentando a confiabilidade 

dos resultados obtidos. 

DIAS (1993) sugere a seguinte classificagao para os objetivos da 

contabilidade de custos: 

lnventariar os produtos fabricados e vendidos 

Determinar o valor inicial e final de materia-prima em estoque; 

Determinar o valor final dos produtos terminados e em processamento; 



13 

Elaborar demonstratives do custo de prodw;:ao de cada produto fabricado; 

Elaborar demonstratives do custo dos produtos vendidos; 

Elaborar demonstratives de Iueras e prejuizos. 

Planejar e controlar as atividades empresariais 

- Analisar o comportamento dos custos (analise vertical e horizontal); 

Preparar orgamentos com base no custo de fabricagao; 

Determinar o custo padrao de fabricagao; 

Determinar as responsabilidades dentro do processo de produgao; 

Determinar o prego de venda de cada item de produgao; 

Determinar o volume da produgao (alem do ponto de equilibria, porem 

dentro da capacidade fisica da empresa). 

Servir como instrumento para tomada de decisao 

Formar prego de venda; 

Eliminar, criar, aumentar ou diminuir a linha de produgao de certos 

produtos; 

Produzir ou adquirir no mercado; 

- Aceitar ou rejeitar encomendas; 

- Alugar ou comprar. 

Ap6s analisar varies autores nao existe urn conceito universalmente aceito 

para a palavra custo. Existem por sua vez, uma infinidade de discordancias sabre o 

assunto. Porem, mesmo existindo estas divergencias, e necessaria citar alguns 

conceitos para fins operacionais. 

A contabilidade de custos tern por objetivos principais (VICENCONTI; NEVES, 

1997): 

a) fornecimento de dados para apuragao de custos para o calculo do prego 

de venda e avaliagao de estoques; 

b) fornecimento de informagoes a administragao para 0 controle das 

operagoes e atividades da empresa; 

c) fornecimento de informagoes para planejamento, orgamentos e tomadas 

de decisoes; 
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d) atendimento a exigencies fiscais e legais. 

Segundo Dias a diferenc:;a entre custos e despesas podem ser abordados da 

seguinte forma: 

a) Gusto: e o gasto com a fabricac:;ao do produto (processo produtivo ). 0 

custo s6 afetara o resultado referente a parcela do gasto que corresponde 

aos produtos vendidos. 

b) Despesa: e o gasto que nao esta relacionado ao processo produtivo. Sao 

todos OS demais fatores identificaveis a administrac:;ao, financeira e 

relatives as vendas, que reduzem a receita. A despesa afetara 

diretamente o resultado do exerdcio (DIAS, 1993, p. 21 ). 

1.3 CLASSIFICACAO DE CUSTOS 

1.3.1 Quante a apropriac:;ao aos produtos 

Segundo DIAS (1993) os custos de fabricac:;ao, quanta a apropriac:;ao aos 

produtos sao classificados em custos diretos de fabricayao e custos indiretos de 

fabricac:;ao: 

a) Custos Diretos: E todo o custo que esta vinculado diretamente ao produto, 

e varia com a quantidade produzida. Sem ele o produto nao existiria. Sua 

apropriac:;ao pede ser direta (sem rateio), bastando que exista uma medida de 

consume, como Quilogramas, Horas-Maquina, Horas-Homem trabalhadas, etc. 

Exemplo de custo direto: Materia-Prima, Embalagens, Mao-de-obra Direta. 

b) Custos lndiretos: E todo o custo que nao esta vinculado diretamente ao 

produto, mas sim ao conjunto do processo produtivo. Para serem incorporados aos 

produtos, obedecem a uma mecanica de apropriac:;ao, de urn processo de rateio. 

Exemplo de custos lndiretos: Depreciac:;ao das Maquinas, Supervisao da 

fabrica, Energia eletrica, Seguranc:;a, Planejamento e Centrale da Produc:;ao, 

Laborat6rios, etc. 
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1.3.2 Quanta ao nfvel de atividade 

Quanta ao Nfvel de Atividade, os custos de produgao podem ser FIXOS, 

VARIAVEIS e SEMI-VARIAVEIS. 

Conforme DIAS (1993), os custos podem ser classificados em: 

• FIXOS: Sao aqueles que, dentro de determinada capacidade de produgao 

da empresa, tendem a permanecer constantes em seu total, apesar das 

variagoes do volume de produgao e/ou de vendas. Ex. o aluguel de um 

barracao para manter estoques. Os custos fixos sao quantias fixas dentro 

de certos limites de produgao, ou ate a capacidade maxima, sao fixos em 

seu total, mas diminuem unitariamente, a medida que a produgao 

aumente. 0 controle de sua incid€mcia depende da alta administragao; 

• VARIAVEIS: Sao aqueles que tendem a variar em seu total, conforme 

flutuem as atividades produtivas da empresa. Ex. as comissoes pagas aos 

vendedores ou a materia-prima consumida sao exemplos de custos que 

variam de acordo com a flutuagao das vendas ou da produgao. Os custos 

variaveis variam no total em proporgao direta ao volume de atividades, 

permanecem relativamente constantes do ponto de vista unitario e podem 

ser facilmente apropriados, com certa presta<;ao; 

• SEMI-VARIAVEIS, tambem chamado de semi-fixos: Sao aqueles que 

contem tanto elementos fixos como variaveis. Ex. um mestre pode ser 

suficiente para supervisionar o trabalho de um departamento, ate certo 

limite de produgao, no qual sera necessaria contratar mais um mestre e 

assim por diante. A energia eletrica tambem e um exemplo, pois devemos 

efetuar um rateio para as diversas areas da empresa, produgao, 

administragao e comercial, normalmente este rateio e efetuado em relagao 

ao tamanho da area utilizada em m2 

A classificagao de um custo qualquer como fixo ou variavel pode resultar de 

uma decisao administrativa. Assim, a depreciagao de uma maquina, quando 

baseada no metoda da linha reta, sera um custo fixo, baseado no metoda de 

unidades produzidas, sera um custo variavel. Eles devem ser compreendidos em 

fungao do perfodo de tempo que esta sendo considerado. 

A propria experiencia da empresa e que recomendara a melhor maneira de 

classificar os custos, em diferentes nfveis de produgao e/ou de vendas. 
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0 Custeio do produto e elaborado a partir do sistema de custeamento real por 

absorgao. Desta forma significa dizer que devem ser adicionados ao custo da 

produgao os custos reais incorridos, obtidos atraves da contabilidade geral, e pelo 

sistema por absorgao, 0 que significa a inclusao de todos OS gastos relatives a 
produgao, quer diretos, quer indiretos com relagao a cada produto. 

1.4 SISTEMAS DE APROPRIA<;AO DE CUSTOS 

A distingao entre o custeamento por Ordem eo por Processo esta relacionado 

com o tipo de atividade produtiva exercida pela empresa: produgao por ordem ou 

produgao por processo (LEONE, 1987, p.25). 

A produgao por ordem ocorre quando a empresa planeja a sua atividade 

produtiva a partir de encomendas especificas de cada cliente. E o caso, por 

exemplo, da industria produtora de maquinas e equipamentos, navies, avioes, 

alfaiate. 

Nesse tipo de atividade, os custos sao acumulados numa conta especffica 

para cada ordem de produgao ou encomenda. Esta conta s6 para de receber custos 

quando a ordem estiver encerrada. Se no encerramento de exercfcio, o produto 

estiver ainda sendo fabricado, o saldo da conta sera totalmente classificado como 

"produtos em elaboragao". urn a vez pronto, o sal do da conta relativa a ordem de 

produgao sera transferida para "produtos acabados" ou "custo dos produtos 

vendidos", conforme ja tenha sido realizado ou nao a receita. 

A produgao continua ocorre quando a empresa faz produgao em serie ou "em 

massa" de urn produto ou linha de produtos. A empresa produz para estoque e nao 

para atender encomendas especfficas para clientes. Os produtos sao geralmente 

padronizados e embora possam existir diferengas entre eles (por exemplo, carro 

com duas portas ou quatro portas, ar condicionado ou nao, freios ASS ou nao, cores 

diversas, etc), elas nao sao fruto de encomenda previa por parte dos compradores e 

sim da experiencia do setor de vendas da empresa no tocante ao perfil do mercado 

consumidor. 

Sao exemplos de produgao continua, a industria textil, a de produtos 

farmaceuticos, a de ago, cigarros, bebidas, cimento, azulejo, aglomerados, etc. 

No Custeamento por processo, que e aplicado a empresas de produgao 

continua, os custos sao acumulados em contas representativas dos produtos ou 
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linha de produtos. Como a produgao e contfnua, estas contas nunca sao encerradas, 

como acontece com as contas relativas as ordens de produgao, quando o produto 

esta pronto. Ha um fluxo contfnuo de produtos em elabora<;ao, produtos acabados e 

produtos vendidos. 

Na Produgao por Processo ou Contfnuo os custos sao apropriados por tempo 

(mes, ano, .. ) para divisao pelo numero de unidades feitas, chegando-se assim ao 

custo de cada unidade. 

Na produgao por Ordem os custos sao alocados ao produto ate o termino de 

sua produgao. 

1.5 SISTEMAS E METODOS DE CUSTE!O 

Sistemas e Metodos de custeio refere-se a forma de apuragao do custo dos 

produtos. Segundo DIAS (1993), sao tres: 

-Custeio por Absorgao 

-Custeio Variavel ou Direto 

-Gusto Padrao (Standard) 

1.5.1 Custeio por Absorgao 

0 Custeio por Absorgao consiste na apuragao de todos os custos, fixos e 

variaveis, da produgao do perfodo. Os gastos que nao pertencem ao processo 

produtivo sao exclufdos. 

A distingao principal no Custeio por Absorgao e entre custos diretos e custos 

indiretos. A separagao e importante porque OS gastos sao jogados imediatamente 

contra o resultado do perfodo, e tratamento igual s6 recebem os custos dos produtos 

vendidos. Ja os custos dos produtos em elaboragao e os custos dos produtos 

acabados e nao vendidos estarao ativados nos estoques destes produtos. 

Princioio da Realizacao da Receita • -- -- - - - --- 3 

Ocorre a realizagao da receita quando da transferencia do bern ou servigo 

para terceiros. 
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Principio da Confronta~ao 

Os gastos devem ser reconhecidos a medida em que sao realizadas as 

receitas que ajudam a gerar (direta ou indiretamente). 

Principio da Competimcia 

As despesas e receitas devem ser reconhecidas nos perfodos a que 

competirem, ou seja, no perfodo em que ocorrer o seu fato gerador. 

1.5.2 Custeio Variavel (ou Direto) 

S6 sao apropriados a produc;ao os custos variaveis. Os custos fixos sao 

jogados diretamente a conta de resultados (juntamente com as despesas) sob a 

alegac;ao (fundamentada) de que estes ocorrerao independentemente do volume de 

produc;ao da empresa. lsto quer dizer, que mesmo que a empresa nao produzir, os 

custos fixos ocorrerao (DIAS, 1993). 

0 Custeio Variavel e indicado para a tomada de decis6es. 

Aplica~oes 

Urn vez que os custos variaveis sao inevitavelmente necessaries, sua deduc;ao 

da receita indentifica a Margem de Contribuic;ao do produto, sem nenhuma 

interferencia de manipulac;ao devido aos criterios de rateio dos custos fixos. 

ldentificac;ao da quantidade de unidades a serem vendidas, para que urn projeto 

seja viabilizado. 

Fornecimento de informac;6es gerenciais, por haver relac;ao entre o Iuera e o 

volume de produc;ao. 

Vantagens x desvantagens 

Vantagens 

Destaca o Gusto Fixo (que independe do processo fabril) 

Nao ocorre a pratica do rateio, por vezes erroneo. 

Evita manipulac;6es 
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- Fornece o Ponto de Equilibria. 

Desvantagens 

- Nao e aceito na elabora<;ao do Balan<;o Patrimonial, pais fere princfpios de 

contabilidade geralmente aceitos. 

- 0 valor dos Estoques nao mantem rela<;ao como Gusto Total. 

Quadro Comparative: Custeio Variavel e Custeio por Absor~ao 

Exemplo: 

Produ<;ao = 1 00 unidades 

Gusto Variavel unitario = R$ 10,00 I un. 

Gusto Fixo Total = R$ 300,00 

Despesas Operacionais = R$ 100,00 

Pre<;o de Venda= R$ 20,00 I un. 

Venda no perfodo apurado = 50 unidades 

Resolu<;ao: 

Venda: R$ 20,00 x 50 un. = R$ 1.000,00 

Custos Variaveis: R$ 10,00 x 50 un. = R$ 500,00 

Custos Fixos: R$ 300,001100 un. = R$ 3,00 par unidade. 

ORE VARIAVEL R$ ABSOR<;AO R$ 

Receita Lfquida 1.000,00 1.000,00 

(-) C.P.V. (500,00) (650,00) 

Luera Bruto 500,00 350,00 

(-)Despesas Operacionais (1 00,00) (1 00,00) 

(-) Custos Fixos (300,00) ----0-----

Luera Lfquido 100,00 250,00 

Venda: R$ 20,00 x 50 un. = R$ 1.000,00 

Custos Variaveis: R$ 10,00 x 50 un. = R$ 500,00 

Custos Fixos: R$ 300,00 1100 un. = R$ 3,00 par unidade. 

Custeio Variavel: 
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0 C.P.V e formado somente pelos custos Variaveis. 

Veja tambem que os Custos Fixos sao levados integralmente para o resultado no 

perfodo. 

Custeio por Absorcao: 

0 C.P.V e formado pelos custos Variaveis + Custos Fixos rateados 

proporcionalmente a quantidade vendida: 

Gusto Fixo do Perfodo: R$ 3,00 un. x 50 un. = R$ 150,00 

Pode-se entender pelos resultados obtidos com este exercfcio, o porque da 

Receita Federal nao aceitar o Custeio Variavel e sim somente o Custeio por 

Absorgao. 0 segundo favorece o resultado da empresa, e quanta maior o 

resultado, maior sera a contribuigao para o Impasto de Renda. 

1.5.3 Gusto Padrao 

Custo-Padrao e um custo estabelecido pela empresa como meta para os 

produtos de sua linha de fabricagao, levando em consideragao as caracterfsticas 

tecnol6gicas do processo produtivo de cada um, a quantidade e os pregos dos 

insumos necessaries para a produgao eo respective volume desta. 

Existem tres tipos de Custo-Padrao segundo Paulo Viceconti (1997, p. 48): 

1) Ideal 

2) Estimado 

3) Corrente 

E um custo determinado de forma mais cientffica possfvel pela Engenharia de 

Produgao da empresa, dentro de condigoes ideais de qualidade dos materiais, de 

eficiencia da mao de obra, com o mfnimo de desperdfcio de todos os insumos 

envolvidos. Pode ser considerado como uma meta de Iongo prazo da empresa. 

Entretanto, a curta prazo, por existirem na pratica deficiencias no uso e na qualidade 

dos insumos, apresenta muita dificuldade de ser alcangado. 

Gusto Padrao Estimado e aquele determinado simplesmente atraves de uma 

projegao, para o futuro, de uma media dos custos observados no passado, sem 
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qualquer preocupagao de se avaliar se ocorrerem ineficiencias na produgao, por 

exemplo, se o nfvel de desperdfcio dos materiais poderia ser diminufdo, se a 

produtividade da mao de obra poderia ser melhorada, se os pregos pagos pelos 

insumos poderiam ser menores. 

Para fixar o Gusto Padrao Corrente, a empresa deve proceder a estudos para 

uma avaliagao da eficiencia da produgao. Ao contrario do Ideal, ele leva em 

consideragao as deficiencias que reconhecidamente existem mas que nao podem 

ser sanadas pela empresa, pelo menos a curto e medio prazos, tais como as 
relativas a materiais comprados de terceiros, inexistencia de mao de obra 

especializada. 0 Gusto Padrao Corrente pode ser considerado como urn objetivo de 

curto e medio prazos da empresa e e o mais adequado para fins de controle. 

Ja MARTINS (1996) define somente dois tipos, o Gusto Padrao Ideal ou 

Estimado, aquele que seria o objetivo da empresa a Iongo prazo eo Gusto Padrao 

Corrente que tern metas de curto e medio prazo. 0 custo Padrao Corrente e o custo 

que deveria ser alcangado se a empresa conseguisse atingir certos niveis de 

desempenho. 0 Gusto Padrao Estimado e o que devera ser, e certamente e o que 

normalmente a empresa devera obter. 

A finalidade do Gusto Padrao e o controle dos custos, e para tal o Gusto 

Padrao Corrente e mais eficiente que OS demais, ja que obriga a levantamentos que 

irao, em confronto posterior com a realidade. Apontar ineficiencias e defeitos na linha 

de produgao. 

0 principal objetivo do Gusto Padrao e fixar uma base de compara<;ao entre o 

que ocorreu de custo (Gusto Real) eo que deveria ter ocorrido (Gusto Ideal). 

Segundo MARTINS (1996, p. 35), o Gusto Padrao nao e uma outra forma de 

contabilizagao de custos (como Absor<;ao e Variavel), mas sim urn coadjuvante. A 

instala<;ao do Custo-Padrao nao significa a elimina<;ao de Custos a Valores Reais 

lncorridos (Gusto Real); pelo contrario, s6 se torna eficaz na medida em que exista 

urn Gusto Real, para se extrair, da comparagao de ambos, as divergencias 

existentes. 0 Gusto Padrao e uma base de compara<;ao como o Gusto Real. 

Desta forma, Martins salienta que o Gusto Padrao nao elimina o Real, nem 

diminui sua tarefa; alias, a implanta<;ao do Padrao s6 pode ser bern sucedida onde ja 

exista urn born sistema de Gusto Real ( quer Absorgao, quer Variavel ou qualquer 

combinagao entre eles). 
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Uma outra finalidade do Gusto Padrao e o desafio para atingir as metas do 

Padrao Corrente. Para tal e importante a participagao dos responsaveis pela 

produgao, para que seja definido as metas do Padrao Corrente, pais se forem 

estabelecidas pelo Padrao-ldeal, ja se sabera de antemao que o valor e inatingfvel, 

que todo e qualquer esforgo jamais culminara na satisfagao maxima de objetivos 

alcangados, e podera haver a criagao de um esplrito psicol6gico individual e coletivo 

amplamente desfavoravel. 

1.6 DEPARTAMENTALIZACAO 

Os Departamentos podem ser divididos em dais grupos: Departamentos de 

Produgao e Departamentos de Servigos. 

Segundo Eliseu Martins 

Departamentalizac;:ao e a unidade mm1ma administrativa constituida, na 
maioria dos casos, por homens e maquinas desenvolvendo atividades 
homogeneas. Deve haver sempre um responsavel pelo Departamento. Esta 
e uma forma de controle da contabilidade de custos (MARTINS, 1996, p. 
38). 

Na maioria das vezes um Departamento e um Centro de Custos, ou seja, nele 

sao acumulados os custos indiretos para posterior alocagao aos produtos 

(Departamentos de Produgao) ou a outros Departamentos (Departamentos de 

Servigos). Necessariamente um Departamento nem sempre e formado par um unico 

Centro de Custos (MARTINS, 1996). 

0 Centro de Custos e, portanto, uma unidade minima de acumulagao de custos, 

embora, nao seja necessariamente uma unidade administrativa, isto s6 ocorrendo 

quando ele coincide com o proprio Departamento. 

Os objetivos da departamentalizagao dos custos sao: 

• Melhor controle dos custos; 

• Determinagao mais precisa do custo dos produtos. 
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Os custos e despesas variaveis sao aqueles que variam proporcionalmente 

em relagao aos produtos fabricados ou aos servigos prestados. Esses custos e 

despesas aumentam ou diminuem conforme a ocorrencia de acrescimos nos nfveis 

de produgao e vendas (MARTINS, 1996). 

Exemplo: 

• A materia-prima na area de produgao; 

• Os fretes na area de comercializagao. 

Tanto o custo como a despesa variam numa relagao direta com as variagoes 

dos volumes de vendas e produgao. 

Os custos e despesas variaveis aparecem somente quando a atividade ou a 

produgao e realizada. 

Suas principais caracterfsticas sao: 

• Em unidades - os custos variaveis permanecem constantes 

• No total - quanta maior o volume de produgao ou atividade, maiores serao 

os custos. 

A possibilidade de melhoria consiste em desenvolver um sistema apropriado 

que possa convencer os diretores de que ninguem se sentira inseguro com um 

sistema de custos. 

Toda a empresa tem como objetivo, aumentar os seus Iueras para que possa 

continuar no mercado. Essas empresas devem implantar uma gestae de estoques, a 

fim de contribuir para a maximizagao de sua rentabilidade de capital. E um sistema 

de estocagem mal empregado e sem centrale, podera ocasionar em perdas 

irreversfveis. 

A aplicagao correta e segura do centrale de custos oferecera condigoes 

favoraveis para que nao ocorram interrupgoes no processo de produgao. Permitindo 

tambem, o perfeito andamento das demais areas envolvidas nos processes, 

evitando conflitos interdepartamentais. 
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CAPiTULO 2 - CUSTO REAL E CUSTO ORCADO 

Entende-se que tanto o custo real como o custo on;ado tern sua composigao 

da seguinte forma: 

• Materia-prima: quantidade de componentes e materia-prima necessarias 

para a produgao de cada vefculo acabado multiplicada pelo custo unitario de 

cada materia-prima; 

• Mao-de-obra direta: quantidade de horas de mao-de-obra necessaria para a 

produgao de cada vefculo multiplicada pela taxa horaria de mao-de-obra; 

• Custos indiretos de fabrica~ao: total dos custos indiretos do perfodo 

dividido pelo volume de produgao de vefculos. 

• Despesas com Vendas: total das despesas agregadas ao custo de produgao 

para que seja realizada a venda de um determinado vefculo (Ex. comissoes, 

garantia, tributos, freta, etc ... ). 

A variagao pode ser favoravel ou desfavoravel. A variagao favoravel ocorre 

quando o custo real e manor do que o custo-orgado, ou seja, em princfpio, a fabrica, 

os departamentos e os executives envolvidos foram mais eficientes do que o 

esperado. Em outras palavras, consumiram menos recursos do que o previsto nos 

pad roes. 

Ao contrario, a variagao desfavoravel ocorre quando o custo real e maior do 

que o custo-orgado. Nessa caso, houve uma margem de ineficiencia, visto que foram 

consumidos, na realidade, mais recursos produtivos do que o previsto ao se 

estabelecerem os padroes. 

2.1 COMPOSICAO DE CUSTOS 

A base conceitual para a apuragao do custo dos diversos recursos para a 

produgao e comercializagao dos produtos e servigos consiste em identificar todos os 

componentes e variaveis que permitam determinar o valor agregado que represente 

adequadamente o custo do recurso utilizado. 

Pode-se identificar os componentes de custo como: Materia-prima e 

embalagens, Mao-de-obra direta e gastos gerais de fabricagao. 
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• Materia-prima e embalagens: estes dais itens sao considerados insumos 

essenciais para a fabricac;ao de qualquer que seja o produto. 0 custo desses 

itens e definido pelo prec;o de compra, esse mesmo custo e utilizado para a 

valorizac;ao dos estoques. Caracterfsticas importantes na defini<;ao do custo: 

- Prec;o de aquisic;ao; 

- Carga tributaria pela aquisic;ao e nao-recuperaveis; 

- Carga tributaria na aquisic;ao que da direito a credito; 

- Despesas e Gastos acess6rios, exemplo frete sabre compra; 

- Aspectos financeiros, relacionados aos prazos de pagamento. 

• Mao-de-Obra Direta: esse item esta relacionada com os custos despendidos 

com pessoal ligado diretamente a produ<;ao. Normalmente esse custo e 

definido de forma unitaria pela unidade de medida em que ela se relaciona no 

processo de fabricac;ao, usualmente em horas. A quantidade de horas 

utilizadas para o calculo unitario depende do criteria a ser utilizado pela 

empresa ou do custo unitario horario que se pretenda obter. As tres 

quantidades de horas mais utilizadas sao: 

- Horas pontos, para obtenc;ao do custo media horario pago; 

- Horas trabalhadas, para obtenc;ao do custo media horario 

efetivamente realizado; 

- Horas padrao dos roteiros de fabricac;ao, para eliminar a 

necessidade de analise da variac;ao de mao de obra entre oreal eo 

padronizado. 

• GGF: neste components agrupamos todos os demais gastos utilizados no 

processo de fabricac;ao, de maneira indireta. Exemplo: PCP, Manutenc;ao, 

Engenharia, Compras, Administrac;ao da Prodw;ao e etc. 
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2.2 CUSTOS POR ATIVIDADES ABC(ACTIVITY BASED COSTING) 

Entende-se que uma atividade pode ser comparada a urn processo ou 

sistema aberto no qual as entradas sao os recursos, isto e, o processamento e a 

propria atividade, e as safdas sao os produtos/servigos obtidos. Assim, com a 

adequada mensuragao de cada urn destes tres componentes, pode ser 

determinada a eficiencia e a eficacia em cada processamento (NAKAGAWA, 

1996). 

0 autor complementa, entao: "A contabilidade par atividades identifica as 

atividades desenvolvidas em uma empresa e determina seu custo e desempenho 

(tempo e qualidade)." (NAKAGAWA, 1996). 

Desta forma, fazendo distingao entre evento, transagao e atividade, conceitua 

esta ultima como: 

" ... urn processo que combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, 
metodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produ9ao de produtos. Em sentido 
mais amplo, entretanto, a atividade nao se refere apenas a processos de manufatura, 
mas tambem a produ9ao de projetos, servi9os etc., bern como as inumeras a91'>es de 
suporte a esses processos." (Nakagawa, 1996, p. 42). 

Sendo assim, e possfvel visualizar na figura 1 que a atividade pode ser vista 

em sua forma mais simples como urn processamento de uma transagao. 
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FIGURA 1 -A ATIVIDADE COMO PROCESSAMENTO DE UMA TRANSICAO 

desem penho 

Cost driver 

atiYidade 

FONTE: NAKAGAWA (1996, P. 42) 

Na vertical verifica-se que os recursos sao identificados a atividade atraves de 

urn cost driver (direcionador de custo). Ap6s alocado a atividade o custo dos 

recursos consumidos e alocado ao objeto de custeio ou objeto da atividade atraves 

de urn novo cost driver, este agora, que identifica a atividade (processamento) 

executado com o produto/servigo obtido como resultado da atividade. 

0 conceito de cost driver e col acado par Chalos in Nakagawa (1996) de forma 

clara e direta: "0 cost driver e aquela aqao ou transaqao que resulta na incorrencia 

do custo... pois, os custos sao resultados da performance de uma atividade. ". 

Segundo este autor este conceito e o centro do modelo da contabilidade par 

atividades, e cita como exemplos de cost driver. "mao-de-obra direta, ordens de 

compras;,, ", 

Segundo Silva Junior (2000) a utiliza98o do sistema ABC tende a crescer 

significativamente, pais possibilita a visualizagao mais adequada de custos 

associados a atividades como desenvolvimento de produto ou atendimento a 

clientes. 

Ap6s alocados as atividades, o valor dos recursos consumidos devem ser 

transferidos para os objetos de custeio (produtos, servigos, projetos, clientes, etc.). 

Esta identificagao deve ser direta, uma vez que a atividade tern como objetivo, 

conforme ja discutido, urn output, que eo seu resultado. Outro aspecto pratico para 
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identificar o custo das atividades aos objetos de custeio e a identificagao do objeto 

usuario da atividade. Com isto pode-se chegar tambem a urn dos objetivos do 

custeio ABC, a eliminagao das atividades que nao agregam valor por nao ser vital ou 

mesmo percebida pelo usuario (cliente) do produto que consume a atividade. Por 

isso pode ser eliminada. Os cost drivers de segundo estagio sao geralmente de 

execugao, pais estao relacionados a operagao executada na atividade. 

As formas de custeio tradicionais, baseadas em volumes, foram criadas para 

atender as empresas que apresentam o sistema de produgao por processo. Ja o 

Custeio Baseado em Atividade (ABC) permite mensurar com mais propriedade a 

quantidade de recursos consumidos por cada produto ou servigo durante o 

processo. Assim, o metoda ABC leva em consideragao no calculo do gasto unitario 

dos produtos, tanto os custos diretos quanta os indiretos e em alguns casas as 

despesas. Para tanto, utilizam-se direcionadores, ao inves da departamentalizagao 

usada no metodo por absorgao. 

No que tange a beneficios no tocante a informagoes gerenciais na 

aplicabilidade do criteria ABC podera trazer inumeros beneffcios quanta a 

informagoes gerenciais, dentre eles: 

• Quando a fabrica produz grandes voiumes de produtos diferentes que 

atendem as multiplas necessidades de grandes quantidades de consumidores 

diversificados. 

• Quando as empresas dispoem de sistemas de informagao automatizados 

que, alem do controle dos processes produtivos, tambem controlam o 

consume dos diversos insumos. 

Assim, o sistema ABC surge para superar as deficiencias dos sistemas de 

custeio tradicionais, agregando inestimavel contribuigao para as empresas que 

competem no novo cenario empresarial onde o que impera e a qualidade total, 

eliminando, ao maximo as formas de desperdfcio. Portanto, as tecnicas utilizadas 

pelo ABC sao ferramentas ideais para que a empresa consiga melhorar seu sistema 

de custos, bern como seu desenvolvimento e competitividade. 
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Pode-se entender que a implementagao do sistema ABC demanda urn 

esfon;o organizacional e financeiro muito elevado, principalmente no que tange a 
estruturac;ao do sistema de informac;oes. 

Assim, a curta e media prazos, a implementagao do sistema ABC tende a 

restringir-se a empresa de grande porte, como multinacionais, onde dispoe de 

recursos necessaries para o investimento, neste caso, a relac;ao custo-beneficio 

tende a ser favoraveL 

2.2. 1 0 sistema ABC na gestao estrategica de custos 

0 sistema ABC utiliza um grande numero de direcionadores para rateio dos 

custos indiretos de fabricac;ao, torna-se evidente a superioridade desta metodologia, 

em relac;ao as tradicionais. 

Essa constata~o e corroborada par Padoveze (1999), ao dizer que "as 

vantagens do custeamento par atividade como metoda para proceder a uma 

distribuic;ao dos custos indiretos de fabricac;ao aos produtos de forma mais acurada 

parecem claras. Permitem apurar de forma mais precisa ao mesmo tempo em que 

auxiliam no processo de controle dos custos das atividades." 

Os gestores podem contar com algumas vantagens que o sistema oferece, 

podemos destacar: 

• As informac;oes fornecidas pelo ABC servem para dirigir atenc;ao da gerencia 

as atividades responsaveis pelos custos dos produtos, possibilitando melhor 

visualizac;ao dos impactos causados par decisoes e melhor controle dos 

custos indiretos. 

• Permite aos gestores melhor administrac;ao das atividades, vista que 

encontra r facilidade em identificar as custos relevantes para um rol maior de 

decisoes tais como: fixac;ao de prec;os, melhor relac;ao entre as clientes, 

melhoria de processes, mix de produtos etc. 
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0 objetivo do ABC e reduzir o custo por meio da eliminagao dos 

desperdlcios. Dessa forma atraves da gestae dos custos consegue-se uma 

otimizagao nos retornos financeiros, aliado a qualidade dos produtos ou servigos 

oferecidos pela empresa. 

FIGURA 2- QUADRO ESQUEMAT!CO DO CUSTE!O BASEADO EM AT!VIDADES 

CUSTOS DOS RECURSOS 
( contas contabeis : materiais. salarios. 

en cargos. energia. deprecia9iio) 

RECURSOS INDIRETOS 
(supervisao. materiais auxiliares. 

energia. cleoreciacao) 

RECURSOS DIRETOS 
(materiais diretos. mao de obra clireta) 

FONTE: DUTRA (2003) 

CUSTOSDASAT~TDADES 
__ __,.., ( comprar. produzir. vender. manter. 

conservar. controlar. planejar. clistribuir) 

VEND AS 
(LIQUIDAS DE 

IlVIPOSTOS) 

(-) CPV 

(=)RESULTADO 
LIQUIDO 
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2.3 SISTEMAS DE ACUMULACAO DE CUSTOS 

Para Dutra (2003), a estrutura adotada pela empresas para a elaboragao 

de bens e servigos e para sua comercializagao, assim como a forma final em que 

eles sao oferecidOS ao cliente, sao OS principais fatores determinantes do Sistema 

de apuragao de custos mais adequados para ser utilizado, uma vez que o 

resultado pode ter existencia ffsica (produto) ou ser simplesmente urn servigo. 

2.3.1 Ordem de Produgao 

Para Padoveze (2003), considera-se urn sistema de acumulagao par ordem 

quando o referencial escolhido para armazenamento das informagoes e a 

autorizagao para fabricagao de uma unidade de urn produto au servigo au urn late de 

urn produto. 

Neste sistema podemos dizer que e par encomenda ou projeto, aonde para 

cada nova produgao exige uma ordem de produgao especifica, ocasionando 

descontinuidade no processo fabril. Podemos destacar algumas caracterfsticas do 

sistema de produgao par ordem: 

• Nenhum servigo e iniciado sem que seja devidamente autorizado par meio 

de ordem de produgao com urn c6digo correspondente; 

• ldentificagao da ordem especifica de produgao par ordem e par clients; 

• A produgao nao e padronizada; 

• 0 sistema exige maior trabalho burocratico para o registro e controls das 

unidades produzidas; 

• Nao se mantem estoques regulares; 

• A produgao nao e continua, pais nao existe urn fluxo 16gico de operagoes; 

• Os custos apurados por ordem sao mais precisos, se comparados ao 

sistema de produgao por processo, pelo fato de serem levantados 

individualmente par ordem de servigo; 
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• Os produtos ou servi<;os sao executados de acordo com as exigencias ou 

projetos de cada clients; 

• Possibilita a analise da lucratividade dos produtos por ordem de produ<;ao 

conclufda e entregue ao clients. 

2.3.2 Ordem de Servi<;o 

Para Costa (2005), as ordens de servic;o sao utilizadas pelas empresas de 

servi<;os e segue a mesma metodologia das ordens de fabrica<;ao. 

Esse sistema e semelhante ao sistema de ordem de produ<;ao, podemos 

diferencia-los basicamente pela caracterfstica de que o cliente fornece o material 

para ser transformado e tambem nenhum material sofre transforma<;ao. As 

caracterfsticas das ordens de servi<;os sao: 

• As ordens sao emitidas e seus custos sao acumulados para cada produto au 

iote fabricado; 

2.3.3 Processo 

Para Fama (2003), o sistema de custos por processo e usado nas empresas 

cujo sistema de produ<;ao necessita que os produtos passem por setores 

(processes) independentes de produ<;ao ate chegar ao estado final de produto 

acabado. 

Para Viceconti e Neves (2003) no custeamento por processo, e aplicado a 

empresas de produ<;ao continua, onde os custos sao acumulados em contas 

representativas dos produtos ou linha de produtos. 

Neste processo, a produgao e continua ou em linha, a produgao de unidade 

padronizada que recebem quantidades equivalentes de material, mao de obra e 

custos gerais. 
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Quando falamos nesse sistema, a acumula!(ao de gastos e feira por centres 

de custos, diferente de outros metodos que nao faz essa separayao de custos, 

independendo por onde o produto passou no processo produtivo, com isso fica facil 

a analise de quanta custa cada setor. 

Pode-se mencionar que nesse sistema ha varios tipos de processes 

produtivos: 

• Sequencia!: aonde o produto e continuamente transferido de urn processo 

para outro dentro da fabricagao; 

• Paralelo: mais de urn produto e elaborado por meio de uma ou mais fases dos 

processes independentes, que podem ou nao estar relacionadas; 

• Seletivo: existem fases para varies produtos sem que todos os produtos 

passem por todas as fases. 

Podemos destacar algumas caracteristicas deste sistema: 

• Produgao padronizada; 

• Produgao continua, respeitando urn fluxo de processo; 

• Os custos medias sao identificados em cada processo; 

• Os custos sao registrados par departamento ou par fases de fabricagao; 

• Os clientes sujeitam-se aos produtos que existem no mercado; 

• Os apontamentos sao simplificados de mao de obra por cada 

departamento, devido a cada setor ter equips fixa. 
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CAPiTULO 3- TARGET COSTING 

3.1 CONSIDERACOES GERAIS 

A Segunda Guerra Mundial pode ser considerada urn marco na hist6ria das 

organizagoes, bern como urn perfodo de transigao. Para atender as necessidades da 

guerra, linhas de produgao se proliferaram em todas as empresas belicas. 

A General Electric (GE) procurou reduzir seus custos para compensar a 

carencia de materiais na epoca. Assim foi criada a engenharia de valor (LEAHY, 

1998). Mais tarde, a engenharia de valor veio a tornar-se urn esforgo organizado no 

exame das fungoes necessarias em urn produto, a urn baixo custo. 

As empresas japonesas, procurando superar as diflceis condigoes ainda 

existentes no mercado, adotaram e expandiram este conceito criando o Target 

Costing. Este sistema tern como principal objetivo, planejar os Iueras e efetuar o 

gerenciamento de custos, direcionado pelo prego, focado no consumidor, projeto 

centralizado e multifuncional. "0 Target Costing se inicia no gerenciamento de 

custos nos primeiros estagios de desenvolvimento do produto e e utilizado durante o 

ciclo de vida do produto atraves do envolvimento ativo de toda a cadeia de valor" 

(ANSARI, 1997). 

De acordo com Cooper (1997), a primeira empresa a efetivamente utilizar este 

sistema foi a Toyota Motor Corporation em 1959. Em meados dos anos 1960 este 

sistema foi implementado, quando a companhia estabeleceu como objetivo produzir 

autom6veis a US$ 1.000,00. Por outro lado, BAYOU & BERGER (1997) consideram 

Henry Ford como o primeiro a aplicar a tecnica do Target Costing em 1908, com a 

introdugao do Modele T ao projetar (target costing) urn veiculo a urn prego 

admissivel (target price), onde as vendas permitiam a empresa obter urn lucro 

desejavel (target profit). 

0 processo do Target Costing e urn sistema de planejamento de Iueras e 

gerenciamento de custos, direcionado pelo prego, focado no consumidor, projeto 

centralizado e multifuncional (ANSARI, 1997). A principal vantagem e que o 

planejamento dos custos e conduzido pela visao de mercado e a redugao de custos 

e baseada em esforgos de projeto do processo e produto, com enfase orientada por 

informagao do cliente. 
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Desta forma, diz-se que o Target Costing e urn sistema de custeio direcionado 

ao mercado, que considera as necessidades do consumidor e da competitividade do 

mercado. 

3.2 BASES CONCEITUAtS SOBRE 0 TARGET COSTING 

ANSARI (1997) informa que o "Target Costing se inicia no gerenciamento de 

custos nos primeiros estagios de desenvolvimento do praduto e e utilizado durante o 

ciclo de vida do produto atraves do envolvimento ativo de toda a cadeia de valor''. 

Pode-se verificar que a defini9ao proposta por ANSARI ( 1997) abrange o 

conteudo das outras defini96es. Nesta defini9ao sao abordados princfpios que 

fundamentam o Target Costing, tais como custeio direcionado pelo pre9o; foco no 

cliente; foco no projeto de produtos e processes; equipes multifuncionais; redu9ao 

do custo do ciclo de vida; e envolvimento da cadeia de valor. 

Target costing e definido como uma ferramenta de gerenciamento de custos 

para redu9ao dos custos gerais de fabrica9ao no ciclo de vida dos produtos. Este 

gerenciamento utiliza a tecnica de forma9ao de pre9o para determinar a demanda 

para maximizar os Iueras. Ferramenta de gerenciamento de custos durante ciclo de 

vida, visando maximizar Iueras. 

SAKURAI (1989) Target Costing e utilizado para trazer o custo alva eo custo 

estimado dentra da linha de melhor especifica9ao e projeto do praduto. 

Especificayao e projeto do produto. 

TANAKA (1993), processo do custeio-alvo proporciona informa980 a 
administrayao sabre as metas que precisam ser estabelecidas para custo, qualidade 

e tempo. lnformayao sabre metas envolvendo custo, qualidade e tempo. 

HRONEC & ANDERSEN (1994) Target Costing direciona a estrategia de 

desenvolvimento de produto mais rapido e diminui o risco com lan9amento de novas 

produtos. Estrategia de desenvolvimento de produtos. 

COOPER (1996) o processo do Target Costing e urn sistema de planejamento 

de Iueras e gerenciamento de custos, direcionado pelo pre9o, focado no consumidor, 

projeto centralizado e multifuncional. Planejamento de Iueras e gerenciamento de 

custos. 



ANSARI (1997) um metoda de medir o custo aceitavel que pede ser incorrido 

ao produto e ainda ganhar uma rentabilidade requerida ao produto. Medigao de 

custo e rentabilidade requerida. 

Ja MINAHAN (1997) diz que o Target Costing ( ... ) e baseado em tres 

premissas: a) prec;o direcionado ao mercado; b) tratamento do custo do produto 

como uma variavel independente; c) trabalho proativo para aceitar o custo alva 

durante o desenvo!vimento do produto e do processo . 

. 3.3.CUSTE!O DIREC!ONADO PELO PRECO 

0 sistema Target Costing procura determinar o custo~a!vo atraves da 

subtragao da margem de Iuera requerida do prego competitive no mercado. Sua 

equac;ao pode ser sumarizada como: 

C = P- L; onde 

C = custo alvo; 

P = prego competitive no mercado; 

l,. = Iuera alva 

0 Target Costing e um sistema direcionado ao mercado. Desta forma a 

opiniao do consumidor passa a ser um parametro para um trabalho contfnuo sabre o 

processo, procurando incorporar decisoes de qua!idade, custo e tempo na analise do 

custo do produto. Em mercados altamente competitivos, os clientes esperam que 

cada gerac;ao de produtos tenha um va!or maior que as anteriores. Va!or pode ser 

aumentado atraves da melhoria da qualidade, funcionalidade ou redugao do prego 

de venda (COOPER & SLAGMULDER, 2002). 

Qualquer uma dessas melhorias ou a combinagao de algumas delas 

requerem que a empresa reduza os custos, desde que se mantenha em um nfvel de 

lucratividade adequado. A condigao de reduc;ao de custo para alcangar os custo 

Reducao obietivada do custo = custo atual ~ custo oretendido - -~-="'=•.:.--- =·=-;=--•---~~ --- ------ ------ --------- ------.--------
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3.3. 1 Foco no Projeto de Produtos e Processes 

0 sistema Target Costing considera a etapa de projeto de produtos e 

processes um fator essencial no gerenciamento dos custos, pais e atraves desta 

etapa que se procura eliminar os gastos e consumo de tempo necessaria em caso 

de alteragoes. Quanta melhor for a definigao do produto e do processo nesta fase, 

menores serao os gastos com alterac;oes no produto na fase de produ98o. 

3.3.2 Redugao do Gusto do Cicio de Vida 

Target Costing considera todos os custos pertencentes a urn produto, dentro 

de seu ciclo de vida, tais como prego de compra, custos de operagao, manutenc;ao e 

reparos e de distribuic;ao. Desta forma e passive! minimizar o ciclo de vida dos 

custos tanto para o consumidor quanta para o produtor (COGAN, 1999), 

Este sistema tende a reduzir os custo do produto, servic;os e o risco 

econ6mico ao envolve todos os integrantes da cadeia de valor, como fornecedores, 

vendedores, distribuidores e outros prestadores de servigos (DUTTON, 1998). 

3.3.~ Vantagens 

Target Costing e um processo eficiente na reduc;ao do ciclo de vida do custo, 

a tal ponto que esta firmemente inserido na maioria das companhias japonesas. 

Dentre as vantagens: a integragao de diversas fungoes do neg6cio; permeia o 

planejamento do processo e estimula a comunicac;ao entre importantes fungoes. 

DUTTON (1998) adiciona ainda as seguintes vantagens: 

• Definigao de servigos desejados pelos clientes a urn prego-aivo; 

• Obtem;ao da fatia de mercado objetivada; 

• Melhoria da confianga nos rendimentos e Iueras; 

• Desenvolvimento mais rapido do cic!o do produto; 

• Redugao do processo do produto, servi<;o e custo; 

• Fortalecimento da competitividade; e 

• Foco na continua melhoria dos esforgos. 
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3.3.4 Limitac;6es 

No entanto, Target Costing pode ser duramente criticado em virtude da 

excessiva demanda posta sobre os fornecedores (SAKURAI, 1995). FISHER (1995) 

apresenta ainda, dificuldades na implementac;ao do Target Costing: 

• Os beneffcios do target costing diminuem com a reduc;ao da acuracidade 

na estimativa das variaveis: quando a incerteza aumenta, variaveis sao 

estimadas com menor precisao, tornando esta tecnica menos poderosa; 

• Target costing pode nao direcionar os custos nos estagios de projetos e 

planejamento de produtos: o foco do target costing tem sido somente em 

custos de produc;ao. Como o planejamento de produto e projeto tem 

aumentado de importancia, as empresas precisam aplicar o target costing 

as estas fungoes tambem. 

Com a apresentac;ao da metodologia do sistema Target Costing, bem como 

no efeito que o componente custo exerce sobre a formac;ao do prec;o de venda, 

onde serao analisados beneffcios que as empresas possam obter, ao se utilizarem 

desse sistema na formac;ao do prec;o de venda. 

3.4 FORMACAO DO PRECO DE VENDA 

A fixac;ao de prec;os pode ser considerada uma das mais importantes 

decis6es que as empresas devem tomar. Essa decisao podera envolver diversos 

fatores como: 

Posicionamento estrategico, demanda, mercado, fixac;ao de prec;os para 

penetrac;ao, para concorrencia, para maximizac;ao de retorno, de acordo como ciclo 

de vida do produto ou servic;o, com o custo, prazo, etc.; sendo que para cada um e 

adotada uma tecnica diferente. 

Considerando-se o aumento de lucros, torna-se necessaria uma reduc;ao de 

custos, abordando-se entao a gestae de custos. BEULKE & BERTO ainda (1996) 

citam como objetivos de fixac;ao de prec;o: 

• As estrategias adotadas pela empresa na estruturac;ao do prec;o de venda 

de um produto, mercadoria ou servic;o; 

• Situac;ao de demanda dos produtos, mercadorias ou servic;os, exprimindo 

diversos produtos, mercadorias e servic;os, que pelas suas caracterfsticas, 
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possuem diferentes graus de elasticidade das quantidades vendidas as 

variac;6es de prec;os; 

• 0 posicionamento competitive da empresa, podendo adotar uma 

abordagem 

• competitiva ou de posic;ao especffica. 

• A estrutura de custos existents, visando o estabelecimento da margem de 

lucratividade mfnima desejada; 

• A estruturac;ao de um padrao referencial para ac;6es de planejamento das 

empresas face as relac;oes legais e de Governo. 

Par outro lado, COGAN (1999) acrescenta que sao utilizadas estrategias na 

fixac;ao de prec;os, dentre as quais podem ser citadas como principais: 

3.5 DETERMINA<;AO DO PRECO DE VENDA 

Para que se tenha uma formac;ao de prec;os segura a empresa deve saber: 

• Objetivos bern definidos: lucratividade, faturamento, volume 

(maximizac;ao de vendas e participac;ao no mercado), concorrencia 

(produto e prec;o para combats) e de prestigio (marca) e qualidade 

percebida; 

• Elasticidade de prec;os: 0 grau de receptividade do consumidor as 

mudanc;as de prec;o e afetada par disponibilidade de produtos 

substitutes ou complementares, classificac;ao como item de luxo ou 

necessidade, a proporc;ao que uma pessoa gasta no seu orc;amento 

(f6sforos, energia eletrica, roupa, carro de luxo,etc.) e, finalmente, a 

adaptabilidade dos consumidores em determinado mercado (pafs e 

regiao). 

• Restric;Oes legais e de protec;ao a marca: Legais (leis contra formaqao 

de cartel e regulamentaqao de prer;os de produtos especfficos), 

proter;ao a marca (Ferrari, Gucci, BMW, etc.) 

• Ponto de equilfbrio: analise do nfvel de venda que nao ha Iuera nem 

prejufzo. 
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• Analise marginal: e urn conceito de extrema importancia para o custeio 

variavel e para a tomada de decisoes gerenciais. Em termos de 

produtos, a margem de contribuic;ao e a diferenc;as entre o prec;o de 

venda e a soma dos custos variaveis. 

Segundo Martins (2003, p. 218) "e generalizada a ideia de que uma das 

finalidades da contabilidade de custos eo fornecimento do prec;o de venda". 

De acordo com Martins (2003), pode-se definir que o calculo do prec;o de 

venda deve levar a urn valor que traga a empresa maximizac;ao de Iueras, que seja 

possfvel manter a qualidade, atender os anseios do mercado aquele prec;o 

determinado e que melhor aproveite os nfveis de produc;ao. 

Para sua formac;ao, devemos levar em considerac;ao os seguintes fatores: 

- A demanda esperada por produto; 

0 grau de ocupac;ao da fabrica; 

0 nfvel de capital exigido; 

Nfvel de concorrencia; 

Mix de vendas. 

Para o calculo do prec;o de venda, usaremos a seguinte formula: 

PV = Mark-Up x Gusto de Produc;ao 

3.5.1 Mark-Up 

E urn indica multiplicador ou divisor que aplicado ao custo do produto fornece 

o prec;o de venda (MARTINS, 2003, p. 218). 

As finalidades do Mark-Up e cobrir OS contas de: 

• Tributos e comissoes sabre o prec;o de venda; 

• Luera desejado palos administradores. 



Existem dais tipos de Mark-Up: 

- Mark-Up Divisor (MKD) 
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Entende-se como o resultado da diferenga entre o PV (prego de venda) na 

base de 1 00% e os percentuais atribufdos aos impastos e contribuigoes sabre 

vendas e a margem de contribuigao. 

Exemplo: 

PV 100% 

(-) Impastos 20,65% 

(-) Custos Administrativos 12% 

(-) Comissoes 3% 

(-) Luera Desejado 10% 

Gusto do Produto 54,35% 

MKD = 54,35% (Mark-Up Divisor) 

- Mark-Up Multiplicador 

Este tipo de mark-up pode ser obtido pel a divisao da base de 100% 

correspondents ao prego de venda, pelo resultado do Mark-Up divisor. 

Exemplo: 

MKM = 100% I MKD 

MKD = 100%/54,35% 

MKD = 1,8399 

Para chegar ao Prego de Venda, basta multiplicar o MKM pelo Gusto de 

Prodw;ao. 
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- Gusto de Produc;ao 

0 Gusto de Produc;ao e obtido pelo custo da Materia Prima, pela Mao-de

Obra mais encargos e pelos Gastos Gerais de Fabricac;ao. 

Exemplos: 

Materia Prima 

MOD 

G. G. F. 

Gusto de Produc;ao 

4,54 

2,85 

1,10 

8,49 

Entao nosso prec;o de venda seria: 

PV = MKM x Gusto de Produc;ao 

PV = 1,8999 x 8,49 

PV = 15,62 

Realmente, o principal fixador de prec;os e o mercado pela forc;a da oferta e 

procura. E par isso que e importante a analise do CN/L para 0 controls da estrutura 

dos GDF e GDV, para que a empresa possa competir de forma saudavel no 

mercado competitive e globalizado. Par causa dessa premissa as empresas cada 

vez mais necessitam reduzir seus custos, e em busca disso apostam cada vez mais 

em controles de gerenciamento dos custos, qualidade total e combate e eliminac;ao 

ao desperdicio. 
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CAPiTULO 4- ESTUDO DE CASO: CUSTO ORCADO E CUSTO REAL EM UMA 
MONTADORA DE AUTOMOVEIS NO EST ADO DO PARANA 

4.1 APRESENTA<;AO 

0 estudo de caso a seguir trata das variagoes entre custo Orgado e Gusto 

real em uma montadora de autom6veis situada no Estado do Parana que 

denominaremos doravante como Empresa Alfa S/A por motives de confidencialidade 

e por estar inserida em urn mercado onde a concorrencia e bastante acirrada. 

A seguir temos toda a composigao dos custos de venda de urn determinado 

velculo onde teremos as analises de cada componente do custo e as explicagoes 

das variagoes entre o custo orgado e o custo real: 

Composi~ao do Custo de Venda de urn veiculo 

+Pegas vindas do exterior; 

+Pegas compradas localmente; 

+Loglstica pegas locais; 

+Loglstica pegas do exterior; 

+Mao-de-obra direta; 

+Depreciagao I Amortizagao; 

+Impasto de lmportagao sabre pegas vindas do exterior; 

= Custo de Fabrica~ao do veiculo 

+Loglstica de distribuigao; 

+Garantia; 

+Custos de engenharia; 

+Provisoes; 

+Outros Custos lndustriais; 

+Cpmf; 

+Royalties. 

=Custo de Venda (CPV) 



44 

4.2 ESTRUTURA DE CUSTOS 

A) Pe~as vindas do Exterior 

T odas as pegas de origem extern a tern seu prego de compra suportado por 

um contrato de compra entre a montadora e os fornecedores estrangeiros e qualquer 

mudanga de prego que por ventura venha a ocorrer devem ser explicadas pelo 

departamento de compras onde a empresa possui um Controle de Gestao sobre 

compras que se responsabiliza por todas estas alteragoes bern como suas 

explicagoes. Os custos destas pegas sao baseados em um prego medio ponderado 

m6vel de compra pago ao fornecedor considerando os devidos creditos de impostos 

B) Pe~as compradas localmente 

Todas as pegas compradas no Brasil tern seus pregos de compras suportados 

por um contrato de compra entre a montadora e os fornecedores locais e qualquer 

alteragao de prego que por ventura venha a ocorrer devem tambem ser explicadas 

pelo departamento de compras, onde a empresa possui um Controle de Gestao 

sobre compras que se responsabiliza por todas estas alteragoes bern como suas 

explicagoes. Tambem tern seus custos baseados em um prego medio ponderado 

m6vel de compra pago aos fornecedores com os devidos creditos de impostos. 

C) Logistica sabre pe~as locais 

Todos os gastos com logfstica interna sao acompanhados pelo Controle de 

Gestao Logfstica que e ligado a diregao Financeira e tambem tern seus pregos de 

compra amparados porum contrato de compras entre a montadora e as empresas 

operadoras de logfstica e qualquer mudanga de prego que por ventura venha a 

ocorrer devem ser explicadas por esta area. 

D) Logistica sabre pe~as vindas do exterior 

Todos os gastos com logfstica externa sao acompanhados pelo departamento 

de Controle de Gestao Logfstica que e ligado a diregao Financeira e trabalha em 

conjunto com o fornecedor estrangeiro onde tambem tam seus pregos de compra 

suportado por urn contrato de compras entre a montadora e as empresas 

operadoras de loglstica e qualquer mudanga de prego que por ventura venha a 

ocorrer devem ser explicadas por esta area. 
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E) Mao-de-obra direta 

Todas os custos com mao-de-obra direta e tambem os impastos incidentes 

sabre estes custos sao acompanhados pelo Controls de Gestae Industrial que e 
ligado a diregao Financeira e trabalha em conjunto o Departamento de Recursos 

Humanos para fazer a gestae destes custos bern como o acompanhamento e as 

explicac;Oes sabre as variagoes entre o orgamento e o realizado. A distribuigao 

destes custos sao feitos atraves do numero de horas de cada operador envolvido no 

processo de montagem do vefculo e vai variar de acordo com o tipo de vefculo 

produzido. 

F) Deprecia~ao I Amortiza~ao 

Todas os custos com Depreciagao e Amortizagao sabre bens m6veis e 

im6veis sao acompanhados pelo Controle de Gestae lnvestimento que e ligado a 
diregao Financeira e este tern ligagao praticamente com toda a empresa e fazem a 

gestae destes custos bern como o acompanhamento e as explicagoes sabre as 

variagoes entre os custos orgados e custos realizados. Estes valores sao 

distribufdos em fungao do numero de horas utilizadas no mes para produgao de urn 

determinado vefculo 

G) Impasto de lmporta~ao sobre pe~as vindas do Exterior 

Estes Impastos sao incidentes sabre as compras de pegas vindas de outros 

palses com excegao do Mercosul e tern sua gestae feita pela Diregao Financeira 

atraves do departamento de Exportagao e lmportagao onde sao avaliadas e 

explicadas todas as variagoes entre o orgamento e o realizado. Estes impastos tem 

suas alfquotas definidas atraves da TEC (Tarifa Externa Comum) conforms sua 

classificagao fiscal. 

H) Logistica de Distribui~ao 

Estes custos estao relacionados a logfstica desde o final da linha de 

montagem ate o patio das concessionarias (Frete ate a concessionaria, seguro sabre 

frete, documentagao de exportagao, preparagao dos velculos para entrega ao 

cliente, etc ... ), sao controlados e explicados pelo Controls de Gestae Logfstica que e 
ligado a Diregao Financeira; 
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I) Garantia 

Sao custos relacionados ao perfodo em que os vefculos estao cobertos pela 

garantia de fabrica, ou seja qualquer problema que esteja ligado a fabricagao do 

vefculo a Montadora deve se responsabilizar por eventuais problemas que venham a 

ocorrer. Estes custos sao controlados e explicados pelo Controle de Gestae de 

Qualidade que e ligado a Diregao de Qualidade e fornecem informagoes a diregao 

Financeira; Os gastos com garantia sao distribufdos para cada modele de vefculo 

conforme os incidentes de garantia ocorridos em urn determinado perfodo de tempo 

e possuem urn valor unitario baseado no prego das pegas de reposigao utilizadas no 

processo de garantia. 

J) Custos de Engenharia 

Sao custos relacionados ao projeto e acompanhamento da vida do vefculo 

desde que comega a ser produzido ate a sua parada de fabricagao ou substituigao 

por urn novo projeto. Sao controlados e explicados pelo Controle de Gestae 

Engenharia que e ligado a Diregao Financeira. Estes custos sao distribufdos para 

cada modele de vefculo com base no numero de horas utilizadas pela engenharia 

em urn determinado projeto, melhoria ou acompanhamento da vida do vefculo.; 

K) Provisoes 

Sao gastos relacionados a pegas fim de serie que nao serao mais utilizadas 

na linha de montagem de urn determinado vefculo e deverao ser destrufdas. Estes 

gastos sao controlados e explicados a cada mes pelo Controle de Gestae Industrial 

que e ligado a Diregao Financeira. A distribuigao destes gastos para cada vefculo 

sao feitos atraves da divisao do valor total do gasto pelos volumes de venda de cada 

vefculo. 

L) Outros Custos lndustriais 

Sao gastos relacionados a produgao, mas que nao foram contemplados no 

custo de produgao dos vefculos ate o final da linha de montagem, pais tratam-se de 

gastos com informatica, salaries de funcionarios expatriados ligados a produgao, 

etc ... , estes gastos devem ser control ados e explicados pelo Controle de Gestae 

Industrial a cada mes e sua distribuigao tambem e feita atraves da divisao dos 

valores totais dos gastos pelos volumes de venda de cada vefculo. 
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M) CPMF (Contribui~ao Provis6ria sabre movimenta~oes financeiras) 

Estes gastos referem-se a 0,38% sabre todas as movimentagoes financeiras 

da empresa que de forma direta ou indireta estao ligados ao custo de venda. Estes 

gastos devem ser controlados pelo departamento de tesouraria que e ligado a 

Diregao Financeira a cada mes. A distribuigao para cada veiculo e feita atraves da 

aplicagao de urn percentual resultants do valor total do prego de venda de cada 

modele de veiculo em relagao ao total geral das vendas de todos veiculos e dividido 

pelo total de veiculos vendidos a cada mes. 

N) Royalties 

Sao custos relacionados ao usa da marca e tecnologia, estao ligados a cada 

modele de veiculo. Sao calculados atraves de urn percentual sabre o prego de 

venda de cada veiculo no mercado local bern como veiculos destinados a 

exportagao. Os valores unitarios sao calculados atraves da divisao do total com 

gastos com royalties pelo volume de venda dos veiculos que estao sujeitos a este 

gasto. 

4.3 ANALISES DE EFEITOS SOBRE AS VARIACOES DE CUSTOS 

A) Analise do Efeito Paridade: 

Se na composigao do orgamento para o mes de janeiro temos uma paridade 

do d61ar previsto em relagao ao real no valor de R$ 2,00 e temos urn veiculo com 

custo total de produgao de R$ 20.000,00 onde temos urn percentual de 20% no total 

de pegas sujeitas as variagoes cambiais, teremos urn total de pegas importadas no 

valor de R$ 4.000,00 previsto no orgamento, caso tenhamos uma baixa na paridade 

em relagao ao real de R$ 2, 00 para R$ 1 , 95 e o prego das pegas nao mudaram 

teremos urn ganho de R$ 100,00 conforms segue: 

R$ 4.000,00 12,00 = USD 2.000,00; 

USD 2.000,00 * 1,95 = R$ 3.900,00 

R$ 4.000,00-3.900,00 = R$ 100,00 

R$ 100,00 x 1950 veiculos = R$ 195.000,00 



48 

B) Analise do Efeito Estoque: 

Esta varia9ao consiste em identificar os valores de produ9i!flo de velculos 

vendidos em urn determinado mes, mas com produ9ao em meses anteriores com 

valores diferentes do mes em analise, esta diferen9a sera tratada como efeito 

estoque conforme calculo abaixo: 

Custo de Produ980 de Dezembro 2006 = R$ 20.100,00 

Custo de Produ9ao de Janeiro 2007 = R$ 20.000,00 

Considerando 1950 velculos vendidos durante o mes de janeiro 2007 teremos 

urn efeito estoque positivo de R$ 195.000,00 conforme calculo a seguir: 

Custo de Dezembro 2006 R$ 20.100,00- 20.000,00 = 100,00 x 1950 

velculos = 195.000,00 

Total do efeito estoque = R$ 195.000,00 

C) Analise do Efeito Mix versoes: 

Este efeito consiste em identificar as diversas versoes de velculos vendidos 

no realizado em compara9ao as versoes previstas no Or9amento, pois se temos 

previsao de vender urn velculo com ar condicionado e no realizado vendemos sem 

este opcional, teremos uma diferen9a que e tratada como efeito mix, ou seja teremos 

urn custo menor em rela9ao e previsao no or9amento. 

D) Analise do Efeito Volume: 

Este efeito consiste em isolar o efeito de baixa ou aumento nas vendas de 

velculos, pois se temos uma previsao no or9amento de vender 2.000 velculos a urn 

custo de R$ 20.000,00, por exemplo, e no realizado tivemos urn total de 1.950 

velculos teremos urn efeito volume positivo a ser isolado de R$ 1.000.000,00, pois 

deixamos deter este custo no realizado. 
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E) Analise de Efeito Performance: 

Os valores de performance sao exatamente o que a empresa ganhou ou 

perdeu em relagao ao orgamento. Estes valores sao calculados com base nas 

comparagoes entre os valores do realizado e do orgamento e retirados os efeitos 

acima explicados (Efeito volume, Efeito mix e Efeito estoque). 

A seguir temos urn quadro comparative entre orgamento e realizado onde 

podemos identificar os diversos efeitos a serem isolados e assim chegar ao efeito 

performance: 

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE ORCADO E REALIZADO 

JANEIR0/2007 ORCAMENTO REALIZADO DIFERENCA UNIT.BUDG UNIT.REAL 

VOLUME TOTAL DE VENDAS 2000 1950 (50) 
PECAS EXTERIOR (4.000.000,0) (3.981.900,0) 18.100,0 (2.000,0) (2.042,0) 
PECAS LOCAlS (24.000.000,0\ (23.891.400,0) 108.600,0 (12.000,0) (12.252,0 
LOG.LOCAL (800.000,0) (796.380,0) 3.620,0 (400,0) (408,4\ 
LOG. EXTERIOR (2.400.000,0) (2.389.140,0) 10.860,0 (1.200,0) (1.225,2) 
MOD (800.000,0) (796.380,0) 3.620,0 (400,0) (408,4) 
DEPRECIACAOIAMORTIZACAO (2.000.000,0} (1.990.950,0} 9.050,0 (1.000,0} (1.021 ,0} 
LOG DE DISTRIB. (1.600.000,0) (1.592.760,0) 7.240,0 (800,0) (816,8) 
GARANT lA (1.600.000,0) (1.592. 760,0) 7.240,0 (800,0) (816,8) 
CUSTOS DE ENGENHARIA (400.000,0) (398.190,0) 1.810,0 (200,0) (204,2) 
PROVISOES (1.200.000,0 (1.194.570,0) 5.430,0 (600,0) (612,6) 
OUTRAS DESPESAS INDUSTRIAlS (1.200.000,0' (1.194.570,0\ 5.430,0 (600,0) (612,6) 
CPMF (152.000,0) (151.312,2) 687,8 (76,0) (77,6) 
ROYALTIES (1.848.000,0) (1.839.637,8) 8.362,2 (924,0) (943,4) 
TOTAL CUSTO DE VENDA (40.000.000,0) (39.819.000,0) 181.000,0 (20.000,0) (20.420,0) 

JANEIR0/2007 EFEITOVOL. 
EFEITO 

EFEITO MIX 
EFEITO 

ESTOQUE PERFORMANCE 
VOLUME TOTAL DE VENDAS 
PECAS EXTERIOR 100.000,0 19.500,0 (10.000,0) (91.400,00' 
PECAS LOCAlS 600.000,0 117.000,0 (60.000,0) (548.400,00' 
LOG. LOCAL 20.000,0 3.900,0 (2.000,0) {18.280,00 
LOG.EXTERIOR 60.000,0 11.700,0 (6.000,0) (54.840,00) 
MOD 20.000,0 3.900,0 (2.000,0) (18.280,00) 
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO 50.000,0 9.750,0 (5.000,0) (45.700,00) 
LOG DE DISTRIB. 40.000,0 (32. 760,00) 
GARANT lA 40.000,0 (32.760,00) 
CUSTOS DE ENGENHARIA 10.000,0 (8.190,00) 
PROVISOES 30.000,0 (24.570,00) 
OUTRAS DESPESAS INDUSTRIAlS 30.000,0 (24.570,00) 
CPMF 3.800,0 (3.112,20) 
ROYALTIES 46.200,0 (37.837,80) 
TOTAL CUSTO DE VENDA 1.000.000,0 165.750,0 (85.000,0) (899.750,00) 
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4.3 ANALISE DOS RESULTADOS 

0 quadro anterior evidencia a importancia das comparagoes entre os custos 

orgados e custos reais no resultado da empresa, pais podemos visualizar a 

performance real em termos de custos de um determinado vefculo em um 

determinado perfodo de tempo, sendo que neste exemplo a empresa obteve um 

resultado negative unitario de R$ 461,41 (R$ 899.750,00 I 1.950Vefculos) em 

relagao aos valores previstos no orgamento para este modelo de vefculo o que 

significa uma performance abaixo do desejado e previsto no orgamento. 

Com base na performance de cada vefculo analisado cada area envolvida no 

processo (Area Comercial, Area Industrial, etc ... ) devera formular um plano de agao 

para corrigir os desvios verificados o mais rapido possfvel e em seguida tamar as 

decisoes cabfveis. 
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5 CONCLUSAO 

Cada vez mais as sociedades precisam se organizar para obter um controle 

efetivo sabre os custos de venda sejam elas pequenas, medias ou grandes 

empresas. Verifica-se que cada vez mais o mercado de atuagao das industrias 

automotivas tornam-se mais competitive, a contabilidade e o controle de custos, ate 

entao pouco valorizados, comegam ter importancia relevante dentro do contexto 

empresarial. 

Com a estabilidade da moeda, a administragao precisou voltar-se e olhar para 

sua estrutura de custos, porque agora esta e a principal area de planejamento das 

empresas. Sem uma estrutura de custos enxuta e bem planejada as empresas nao 

conseguem competir no mercado internacional. 

E na busca de redugao de custos muitas empresas chegam ate a mudar de 

domicflio, na busca de incentives fiscais, mao-de-obra e materias-primas mais 

baratas. Par isto, a ferramenta de analise de custos tem um mercado amplo e ainda 

pouco explorado. 

Toda a empresa tem como objetivo, aumentar os seus Iueras para que possa 

continuar no mercado. Essas empresas devem implantar uma gestao de estoques, a 

fim de contribuir para a maximizagao de sua rentabilidade de capital. A aplicagao 

correta e segura da Administragao de Custos, oferecera condigoes favoraveis para 

que nao ocorram interrupgoes no processo de produgao. Permitindo tambem, o 

perfeito andamento das demais areas envolvidas nos processes, evitando conflitos 

interdepartamentais. 

No estudo de caso exposto na industria automotiva pudemos visualizar uma 

perda unitaria em relagao a previsao orgamentaria e estas analises vao de encontro 

as necessidades da empresa em controlar e atingir a margem operacional prevista 

para o orgamento de 2007. 

Com base nas analises efetuadas a cada modelo de vefculo vendido, as 

areas envolvidas no processo de custo de venda poderao visualizar o resultado 

operacional no realizado e comparar com a margem pre-definida no orgamento e 

com base nestas informagoes deverao tamar as agoes necessarias para corrigir os 

desvios encontrados, pais como o prego de venda e definido pelo mercado s6 resta 

para a montadora ter um controle efetivo sabre os custos de venda. 
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