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RESUMO 

MARTINS, A. - CUSTOS DE PRODU<;AO EM UMA INDUSTRIA FARMACEUTICA 
DE FITOTERAPICOS - UM ESTUDO DE CASO APLICANDO A UEP E ABC. 
A Industria farmaceutica em geral participa de urn mercado com grande 
competitividade e inovagao tecnol6gica, caracterizando-se pelo desempenho que o 
setor tern na busca de melhores tecnicas de gerenciamento e de qualidade nas 
informagoes. Este desempenho nao tern sido correspondido, quando da utilizagao 
por parte das empresas dos chamados metodos tradicionais de custeio, motivo pelo 
qual a busca por metodos de multiplos criterios ou com maior tecnologia e 
confiabilidade na apropriagao dos custos tern sido cada vez mais constante nas 
diversas empresas. Os metodos ABC e UEP, quando implementados 
conjuntamente, fazem parte desses sistemas considerados inovadores, quer por 
suas concepgoes tecnol6gicas ou pelos criterios de mensuragao e apropriagao. Sua 
implementagao e complementagao mutua, de modo que esses metodos de custeio 
sao os que tern sido os mais amplamente estudados e utilizados no Brasil nos 
ultimos anos. Este trabalho procura demonstrar urn estudo de caso pratico, aplicado 
em uma Industria Farmaceutica de Fitoterapicos onde apresenta a utilizagao dos 
metodos de custeio ABC e UEP em conjunto. Atraves de urn aprofundamento te6rico 
procura-se explicar o modelo e a forma que este subsidia a gestao nas tomadas de 
decisoes baseadas nos processos de custos. 0 Estudo de caso foi escolhido como 
uma das metodologias, pois se pretende mostrar que os aprimoramentos que se 
conseguem pela utilizagao sistemas tradicionais de custos trabalhados em conjunto 
ajudam a gerar urn sentimento de confiabilidade e uma visao mais clara dos valores 
de custeamento que sao imputados aos produtos. 

PALAVRAS-CHAVE: 
Custos, Produgao, Industria Farmaceutica. 

VI 



SUMARIO 
PENSAMENTO ............................................................................................... II 

MENSAGEM ................................................................................................... Ill 

AGRADECIMENTOS ......................................................................................... IV 

DEDICATORIAS . ......... .......... .................. ................ .......... ....................... ......... v 
RESUMO ........................................................................................................... VI 

1. INTRODUCAO .......................................................................................... 1 

2. REVIS.AO BIBLIOGRAFICA ..................................................................... 8 

2.1 SISTEMA DE CUSTO . . .. .......... .. . ...... .. . . ... ...... ........ ... . . . .... ..... ..... ........... ... 11 

2.2 PRINCiPIOS DE CUSTEIO . ....... ....... .. ..... ...... ....... ...... ......... ... ........ .. . . . . .. 20 

2.2.1 Principia de Custeio Variavel ou Direto .. . ....... ....... ...... ........ ... ... ............ .. 20 

2.2.2 Principia de Custeio por Absorc;ao Integral ou Total ............................... 23 

2.2.3 Principia de Custeio por Absorc;ao Ideal .. . . .. ..... ... ... .. ... .. . . .. . ........... .. ........ 24 

2.3 METODOS DE CUSTOS . .. . ..... ...... ..... ... . .. . . ..... ... .. . .. . ...... .. .......... .. . . ........ 25 

2.4 METODO DA UNIDADE DE ESFORCO DE PRODUCAO ..................... 31 

2.4.1 lmplementac;ao do Metoda da Unidade de Esforc;o de Produc;ao . .. . ... . ... 39 

2.4.2 Operacionalizac;ao do Metoda da Unidade de Esforc;o de_ Produc;ao . ... . .. 42 

2.5 METODO DOS CENTROS DE CUSTOS OU RKW .. . . . ..... .... ..... ............ .. 43 

2.6 METODO CUSTO BASEADO EM ATIVIDADE ....................................... 47 

2.6.1 lmplementac;ao do Custo Baseado em Atividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

2.7 METODO DO CUSTO PADRAO ............................................................. 54 

2.8. METODO DA TEO RIA DAS RESTRICOES ....... .. ... .. . . . ... . ... . . ... .. ...... ... . . .. 56 

2.8.1 Otimizac;ao da Produc;ao na Teoria Das Restric;oes ................................. 66 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA ............................................................. 72 

4. ESTUDO DE CASO CASO- HERBARIUM LAB. BOTANICO L TDA .... 77 

4.1 CARACTERIZACAO DA EMPRESA PESQUISADA . .. . .. ..... ... . ................. 77 

4.2 LOCALIZACAO DA EMPRESA . .. . ....... ... . .. ............. .. .. . ......... ..... ...... ......... 78 

4.3 ESTRURA ORGANIZACIONAL E DE GESTAO ...................................... 79 

4.4 MODELO DE CUSTOS UTILIZADO NA EMPRESA .. . . .... ..... ..... ......... .... 83 

4.4.1 Utilizac;ao do Metoda ABC de Custos no Processo Produtivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

4.4.2 Utilizac;ao do Metoda UEP de Custos no Processo Produtivo ...... ... ........ 89 

5. CONCLUSAO .......................................................................................... 101 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....................................................... 106 

VII 



1. INTRODUCAO 

0 setor farmaceutico em geral e vista com importancia estrategica na 

polftica de saude publica de todas as nac;6es, influenciando diretamente na 

qualidade de vida da populac;ao e representa peso significativo tanto no orc;amento 

familiar quanta no governamental. Este setor se caracteriza por ser altamente 

competitivo e dependente do conhecimento, da pesquisa e da tecnologia. 

lntegrante do setor farmaceutico, o segmento de fitoterapicos representa urn 

mercado novo no contexto mundial, cujo crescimento comec;ou na decada de 1960 e 

continua crescendo e atualmente com foco nos produtos para melhoria da qualidade 

de vida. 

Mesmo com os aspectos de pesquisa, industrializac;ao e tecnologia, o 

segmento farmaceutico e seus consumidores tinham imagem de que produto 

fitoterapico sem registro e sinonimo de produto sem qualidade ou falsificado. lsso 

acontecia, porque no Brasil nao se apresentava ate o ano 2000, uma legislac;ao que 

regulamentasse os medicamentos fitoterapicos, pais antes se questionava sua 

eficacia e apropriac;ao, sua qualidade, confiabilidade e ate as praticas de fabricac;ao 

duvidosa. 

A Industria Farmaceutica de modo geral, passou a enfrentar uma nova 

realidade que a partir da mudanc;a de legislac;ao ocorridas no Brasil e a publicac;ao 

de regulamentac;ao propria para o setor. 

Em especial nesta mudanc;a de legislac;ao, as lndustrias Farmaceuticas 

Fitoterapicas passaram a ter de cumprir a resoluc;ao n° 17(1) de 24 de fevereiro de 
I 

2000 da Agencia Nacional da Vigilancia Sanitaria (ANVISA}, pela qual, criterios 
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cientlficos de eficc:kia, toxidade e padronizagao dos extratos passaram a ser exigidos 

para as linhas de produtos. 

Com essas exigemcias, as lndustrias Farmaceuticas de Fitoten3picos, 

especialmente as genuinamente nacionais, passaram a viver em urn ambiente 

totalmente novo, mais intense e competitive, onde para se tornar competitivas, os 

controles de custos e de' processes produtivos mais eficientes, passaram a ser 

fundamentais para a sobrevivencia. 

Esta nova realidade impactou tambem na necessidade da industria de 

ampliar na sua capacidade produtiva, investir em inovag6es tecnol6gicas tanto para 

linha de produtos como processes produtivos, muitas vezes forgando as empresas a 

ter de decidir pela desativagao ou incentive a venda de urn ou outro produto. 

Algumas dessas decis6es sendo na maioria dos casos direcionadas pelos sistemas 

de custos utilizados nas :empresas. Algumas dessas decis6es eram tambem 

baseadas principalmente nas informagoes de margem de contribuigao e margem 

bruta por produto que esses sistemas geravam. 

A decisao baseada em custos e em seus sistemas de apuragao e controle 

sofreu serias influencias com as novas exigencias, gerando assim, a partir desse 

novo cenario, necessidades de utilizagao de urn sistema de custos mais adequado 

alem de ter de atender as novas exigencias. 

Para se manter uma Industria Farmaceutica de Fitoterapicos competitiva 

dentro deste novo cenario, se fez reflexao sobre os aspectos de gestae adotados. 0 

que se percebe com a visualizagao deste contexte, e o processo de inovagao e 

atualizagao tecnol6gica que a Industria esta demandando, nao s6 nos seus aspectos 
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tecnol6gicos tecnicos industriais, mas nos instrumentos que geram informac;6es 

financeiras e nao financeiras das empresas. 

Com isso, se direciona assim o foco principalmente nos sistema de custo, 

nas ferramentas de analise e acompanhamento dos processes, nos apontamentos e 

nos criterios de distribuic;ao de valores. 

Nao s6 para o segmento Farmaceutico, mas para toda e qualquer empresa, 

optar pela utilizac;ao de um sistema de custos com metodo especifico ou uma 

combinac;ao de metodos de custeamento nao e uma decisao tao simples. 

Essa decisao se da inicialmente pela tecnologia de produc;ao utilizada na 

industria, evoluindo para o uso de informac;6es mais especificas incluindo os dados 

gerenciais e de custos. Essa necessidade de aprimoramento dos sistemas 

gerenciais vai se acentuando na medida em que a empresa necessita de qualidade 

e confiabHidade nos dados gerados para sustentar as estrategias de planejamento e 

tomada de decis6es. 

Neste estudo, o objeto de pesquisa e o custo da produc;ao, os sistemas e 

metodos de acumulac;ao de custos utilizados, metodos de custeio, itens de custos 

relevantes em grandeza monetaria que comp6em esses custos. 

0 contexte do estudo estara delimitado a pesquisa do processo de 

produc;ao de uma Industria Farmaceutica de Fitoterapicos, suas caracteristicas e 

particularidades dentro do segmento e o estudo dos criterios e metodo de custos 

adotados na formac;ao do custo dos produtos neste segmento da industria. 

0 que se discute neste trabalho de pesquisa sao os criterios para validac;ao, 

alocac;ao e distribuic;ao dos custos de produc;ao, margem de contribuic;ao por produto 

e produc;ao com maior valor agregado. Demonstrar um estudo de caso pratico, 
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aplicado em uma Industria Farmaceutica de Fitoterapicos, com a utilizac;ao dos 

metodos de custeio ABC e UEP em conjunto. Possibilitar o aprofundamento te6rico, 

na busca de modelos e ferramentas para gestao mais inovadoras. Propiciar maior 

aprimoramento dos sistemas tradicionais de custos. Validar e demonstrar a 

aplicac;ao conjunta dos metodos buscando gerar confiabilidade das informac;oes e 

dos resultados alcanc;ados 

0 que se percebe inicialmente neste contexto de estudo e que esses 

metodos apresentam pelas suas concepc;oes, de forma conjunta ou isolada, a 

indicac;ao de processo de inovac;ao de conceitos e procedimentos, onde se 

apresentam como ferramentas alternativas indicadas no fornecimento de 

informac;oes destinadas a promoc;ao de analises, otimizac;ao, apurac;ao de perdas, 

aprimoramento de processes e aprendizado. Estende-se inicialmente que tanto o 

custeio baseado em atividades (ABC) e a tecnica de casteio pela Unidades de 

Esforc;o de Produc;ao (UEP ou UP) poderem ser considerados criterios de analise 

adequados para essa nova demanda da Industria Farmaceutica de Fitoterapicos. 

Com esse direcionamento, o processo de estudo se delineia par urn ponto 

crucial, onde se formata a problematizac;ao da pesquisa a busca das respostas para 

a seguinte questao: Qual a credibilidade e confiabilidade nas informac;oes e 

resultados dos custos, quando para apura-los se aplica os sistemas de custeio UEP 

e ABC de forma conjunta, na identificac;ao e apropriac;ao destes aos produtos de 

uma Industria Farmaceutica de Fitoterapicos? 

Com a apresentac;ao de uma modelagem pratica, neste trabalho de 

pesquisa se discorre sabre a metodologia de forma sintetica, mas preocupando-se 
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na extensao e aprofundamento te6rico, deixando canais abertos e a possibilidade de 

estudo cientifico sobre o tema. 

Neste estudo se defende o ponto de vista de que a utilizagao do metoda de 

custeio da Unidade de Esforgo de Produgao - UEP e Gusto Baseado em Atividade -

ABC, quando trabalhados em conjunto, gera por parte do usuario da informagao e 

para a gestao da empresa uma confiabilidade maior nos resultados do que 

isoladamente. 

A justificativa para este ponto de vista permeia nao s6 no contexto de 

estudo metodol6gico deste modelo como ferramenta de gestao, mas tambem na 

tentativa de resolver os seguintes pontos: 

Da necessidade de qualificar a informagao que os niveis superiores de alta 

gen3ncia das empresas tern para tomada de decisoes, principalmente, se as 

decisoes estiverem baseadas nos resultados gerados a partir do sistema de 

custos; 

Pela possibilidade de proporcionar atraves da metodologia o 

aprofundamento dos estudos, gerando evidencias tecnicas para melhoria, 

acompanhamento e monitoramento do processo da produgao, da geragao 

de informagoes para auxiliar a decisao estrategica, bern como fundamentar 

a confiabilidade nos resultados dos custos por produto em produgao com 

mix diversificado; e 

Considerar que autores tern normalmente baseado suas obras em formatos 

ja consagrados, a partir de contabilidade de custos classica, apresentando 

tecnicas contemporaneas, e muitas vezes nao consistindo em urn modelo 

pratico integrado. Comumente e tao somente a geragao de relatos de 
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carater pratico profissional de modo empirico, o tema a ser explorado e os 

estudos servem para ampliar os conhecimentos e contribuir com iniciativa 

base para aplicac;ao da pesquisa de estudo de caso pratico. 

Pela proposta, o estudo de pesquisa desenvolvera urn trabalho vinculado a 

uma aplicac;ao pratica, utilizando o embasamento te6rico para explicar as diversas 

fases do sistema dentro do modelo e os resultados da aplicabilidade deste serao os 

que darao o embasamento do ponto de vista e responderao a questao da pesquisa. 

No processo de pesquisa, o estudo, ira buscar evidenciar que uma 

combinac;ao de metodos de custeio facilita consideravelmente a visualizac;ao do 

comportamento de componentes desses custos e procurara demonstrar que esta 

combinac;ao proporcionara uma gestao mais pontual dos componentes de formac;ao 

dos custos com a possibilidade de melhoria no desempenho e consequentemente 

otimizac;ao dos resultados. 

0 objetivo geral deste trabalho e demonstrar o comportamento dos custos 

de produtos e processos a partir da proposic;ao conceitual de integrac;ao e uniao dos 

metodos custeio de UEP e ABC de forma aplicada e em urn processo real de 

produc;ao de uma industria farmaceutica de fitoterapicos. 

Neste contexto, como objetivos especificos, a pesquisa procurara: 

evidenciar a confiabilidade da informac;ao atraves da combinac;ao de metodos de 

custeio e facilitar consideravelmente a visualizac;ao do comportamento de 

componentes desses custos; acompanhar e monitorar a produc;ao nos seus fluxos 

de processos para identificar os pontos que ap6iam as decis6es estrategicas; 

identificar as fases de apurac;ao com uma formatac;ao do modelo e demonstrar a 

composic;ao dos custos dos produtos e sua adequac;ao a metodologia proposta. 
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No desenvolvimento do trabalho serao abordados os temas de forma 

te6rica, sendo que as tecnicas da aplicac;ao de estudo de caso pratico, onde se 

inicia pelo planejamento e revisao bibliografica, coleta de dados, utilizac;ao de 

unidade de analise,_ .proposic;6es, estruturac;ao 16gica para unir OS dados as 

proposic;6es e os criterios para interpretar as constatac;6es. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Neste t6pico, o estudo de pesquisa de fara uma discussao sobre Sistema de 

Gusto, o seu surgimento e desenvolvimento, a abordagem dos conceitos adotados 

neste trabalho, a apresentac;ao e fundamentac;ao_ te6rica dos sistemas,- metodos e 

modelos de custeamento, compiladas a partir de uma revisao das literaturas 

publicadas por autores classicos, textos e artigos de pesquisa, teses e dissertac;oes 

contendo temas e estudos que abordam principalmente o contexto deste trabalho de 

monografia e por fim, demonstrar informac;oes de cunho tecnico para clarificar o 

conteudo estudado que servirao para sustentac;ao te6rica ao estudo de caso. 

Num processo de pesquisa dessa natureza, percebe-se que mudanc;as no 

ambiente empresarial, nas expectativas de mercado, inovac;oes tecnol6gicas se 

tornam desafios cada vez maiores, gerando assim a necessidade de informac;oes 

gerenciais que permitam conhecer, gerir e reduzir custos bern como ferramentas de 

gestao que permitam e proporcionem a sobrevivencia de uma organizac;ao. 

0 novo ambiente demanda informacoes mais relevantes relacionadas a custos e 
desempenho de atividades, processes, produtos, services e clientes. As principais 
empresas estao utilizando sistemas de custeio aperfeicoados para: 
• Projetar produtos e services que correspondam as expectativas dos clientes e possam 

ser produzidos e oferecidos com Iuera. 
• Sinalizar onde e necessaria realizar aprimoramentos continuos ou descontinuos 

(reengenharia) em qualidade, eficiemcia e rapidez. 
• Auxiliar os funcionarios ligados a producao nas atividades de aprendizado e 

aprimoramento continuo. 
• Orientar o mix de produtos e decidir sabre investimentos. 
• Escolher fornecedores. 
• Negociar precos, caracterfsticas dos produtos, qualidade, entrega e service com clientes. 
• Estruturar processes eficientes e eficazes de distribuicao e services para os mercados e 

publicos alvos. (KAPLAN, 1998, p.12). 

E percebida tambem a importancia na adoc;ao por parte das empresas de 

aspectos te6ricos e metodol6gicos adequados na gestao de custos, aliados ainda a 

urn conjunto de recursos tecnicos da informatica, que constituem os chamados 
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sistemas de gestao de custos, dispondo para as empresas informac;6es apropriadas 

e especificas. 

0 gerenciamento com base em informac;:oes de sistemas contabeis financeiros prejudica o 
desempenho do neg6cio, pois os dados da contabilidade de custos tradicional nao 
monitoram as fontes de competitividade e lucratividade na economia global. As informac;:oes 
sobre custo, em si, nao acompanham fontes de vantagem competitiva, como qualidade, 
flexibilidade e confiabilidade ( ... ). A empresa precisa de informac;:oes sobre atividades, nao 
sobre custos, para gerenciar operac;:oes competitivas e identificar produtos lucrativos. 
De que informac;:oes uma empresa deve dispor para avaliar sua capacidade de competir e 
gerar Iueras em Iongo prazo? Ja conclufmos que nao ser.iam informac;:oes contabeis sobre 
resultados financeiros, como informac;:oes sobre receita ou custos. Receita e custos( ... ) nao 
oferecem nenhuma ideia sobre as necessidades de clientes ou sobre os fatores que geram 
Iueras ( ... ). As informac;:oes sobre custos ( ... ) nos informam quanta gastamos, como que e 
onde, mas nunca indicam a causa do custo ( ... ).A antiga mentalidade voltada para o custo 
ainda prejudica a competitividade, mesmo nos casos em que as empresas compilam custos 
de produto confiaveis baseados na atividade para tomar decisoes estrategicas. (KAPLAN, 
1998, p.67). 

Para se ter uma compreensao do funcionamento e do que seja urn sistema 

custos, o estudo direciona inicialmente para entendimento de que este e parte 

integrante do sistema de informac;ao contabil ou como sendo urn ramo da 

contabilidade. 

A Contabilidade de Custos e o ramo da Contabilidade que se destina a produzir 
informac;:oes para os diversos nfveis gerenciais de uma entidade, como auxflio as fungoes 
de determinac;:ao de desempenho, de planejamento e controle das operac;:oes e de tomada 
de decisoes. (LEONE, 2000, p.19-20). 

De forma mais detalhada e corroborando com o conceito de Contabilidade 

de Custos apresentado par Leone, o estudo do CRC-SP mostra os objetivos desse 

ramo da Contabilidade como o seguinte: 

Determinac;:ao do lucro utilizando os dados dos registros convencionais da contabilidade, ou 
compilando-os de maneira diferente para que sejam mais uteis a administrac;:ao. 
Controle das operac;:oes e dos estoques, estabelecimento de padroes e orc;:amentos, 
comparac;:oes entre custo real e custo orc;:ado e ainda fazer previsoes. 
Tomada de decisoes, formac;:ao de prec;:os, determinac;:ao da quantidade a ser produzida, 
escolha de qual produto produzir, avaliac;:ao de decisao sobre corte de produtos ou decisao 
de comprar ou fabricar. (CRC-SP, 2000, p.80-81). 

Os estudos demonstram que o sistema de informac;ao da Contabilidade de 

Custos e util para analisar o desempenho das operac;6es, realizar planejamento e 

controle destas, mas percebe-se que urn sistema de custos deve principalmente 
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gerar informac;6es que orientem os executives a exercerem o aprimoramento 

operacional, ou que proporcione a eles a sustentabilidade nas decis6es estrategicas 

sobre processes e produtos, coisas que passam a ser as exigencias e finalidades 

para urn si~tema. de custo aperfeic;oado, geralmente, incluidas diversas 

caracteristicas decorrentes de sua propria concepc;ao e funcionalidade, no sentido 

de contemplar as especificidades e as mudanc;as, como por exemplo, as que a 

industria farmaceutica de fitoten3picos esta enfrentando. 

A partir do referencial te6rico e da literatura especializada sabre Gestao de Custos pode-se 
tragar os objetivos de um sistema de gestao de custos e alinha-lo as necessidades das 
empresas, levando-se em consideragao dois aspectos importantes. Primeiramente, 
tomando-se os objetivos gerais que um sistema de gestao de custos deve proporcionar a 
uma empresa. Esses objetivos consistem basicamente em: 
• Custeio dos produtos; 
• Avaliagao de resultados; 
• Apoio as tomadas de decisoes gerenciais que envolvem analises de custos; 
• Controle e redugao de custos, visando a maximizagao de resultado; 
• lnformagoes para aprimoramentos de processes e aprendizado; 
• Planejamento; 
Em segundo Iugar, tendo-se os objetivos gerais como pano de fundo e possfvel determinar 
objetivos mais especfficos, embas~dos nas estrategias, diretrizes, conhecimento dos 
produtos, tecnologia de produgao e mercados de atuagao da empresa. (POMPERMAYER, 
UFSC, 2004). 

Claro que quando se trata de decisao puramente contabil e fiscal, a 

avaliac;ao de resultado, lucro ou prejuizo, por se tratar de urn principia adotado 

dentro de urn sistema de custos aceito pela legislac;ao de imposto de renda no 

Brasil, e entendido que a forma de apropriac;ao dos custos por absorc;ao, 

independente do metodo, torna-se recomendado. 

Quanto se necessita de caracteristicas de concepc;oes te6ricas e 

metodol6gicas indicadas para o apoio as decis6es gerenciais, estudos indicam que a 

adoc;ao de urn sistema de custos ou metodos de custeio mais complexes e mais 

elaborados pode proporcionar uma visao mais ampla para a analise de margem de 

contribuic;ao, lucratividade, assim como pode auxiliar na definic;ao do mix e prec;os de 

produtos. 
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Algumas decisoes centrais da estrategia da empresa se baseiam, em grande parte, nas 
informagoes fornecidas pela area de custos. Que linhas de produtos sao mais rentaveis? 
Quais as que devem ser reduzidas ou eliminadas e quais as que devem ser ampliadas? 
Como conseguir um mix de produtos 6timo para as atuais condigoes da empresa e do 
mercado por ela atendido? (LEITE, 1997, p.295). 

Varios sao os sistemas, metodos e modelos de custeamento utilizados, 

como por exemplo: o metodo de acumula<;ao por ordem de produ<;ao; o metodo de 

distribui<;ao por centros de custos ou custeamento de processos; o metodo de custo 

direto; ABC; ABM, custo padrao; RKW; Metodo Frances como o GP e a deriva<;ao 

para UEP no Brasil; Metodo Alemao o GPK; custo-alvo; Modelo Japones de Custos; 

STP; kaizen entre outros. 

No aspecto pratico, a pesquisa desenvolve uma descri<;ao da aplica<;ao dos 

metodos na aloca<;ao dos custos dentro de uma visao geral do projeto do estudo, 

apresenta de forma sucinta e resumida o detalhamento dos procedimentos de 

campo e das etapas de identifica<;ao e apropria<;ao dos custos, efetuando uma 

conexao baseando-se na revisao literaria, teoria e a metodologia de custos aplicada 

ao modelo. 

2.1 SISTEMA DE GUSTO 

Uma analise hist6rica da contabilidade de custos se torna importante neste 

momento do estudo, esclarece o desenvolvimento dos custos ao Iongo do tempo, 

pois as pesquisas mostram que contabilidade desenvolveu varios metodos de 

custeio para solucionar problemas diferentes e especificos que surgiram durante seu 

desenvolvimento, os metodos de custeio desenvolvidos apresentam caracteristicas 

diferentes, sao indicados para situa<;ao diferentes e apresentam vantagens e 

desvantagens na sua aplica<;ao. 



12 

0 infcio do desenvolvimento do registro das praticas contabeis de deu a 

partir da utilizac;ao do metoda das partidas dobradas, que segundo LOPES DE SA 

(2004; p58), "surgiu na ltalia por volta de 1200 d.c, mas apenas em 1494, Luca 

J?acioli escreveu e publicou a Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 

Proportionalita, onde esta o Tractatus De Computis Et Scripturis que o Frei dedica a 

difusao e a descric;ao deste sistema". 

0 mais antigo documento que se conhece ligado ao processo da Partida Dobrada, segundo 
Federigo Melis, e datado de 22 de dezembro de 1281 e e de uma companhia mercantile 
bancaria da cidade de Siena (Toscana), na ltalia (o professor Carlo Antinori, em tese 
recente, apresentou origens mais antigas dos documentos em partida dobrada). (SA, 
Antonio Lopes de, 2004, p.34). 

Nesta epoca, o objetivo do metoda desenvolvido era basicamente de 

registrar em detalhes, os volumes de transac;oes que eram realizadas, facilitar as 

transac;oes de creditos e avaliar o desempenho dos comerciantes. 

Diversos estudos e autores apontam que o processo de contabilidade 

permaneceu inerte par seculos, era praticamente tratado no aspecto de registros 

financeiros e das necessidades mercantilistas, sendo que sua estruturac;ao foi 

elaborada para atender o comerciante e suas empresas, principalmente sendo 

focada na apurac;ao dos resultados baseado na movimentac;ao dos estoques e 

controles de recebimentos e pagamentos, tendo o seu desenvolvimento somente a 

partir da Revoluc;ao Industrial. 

Segundo MARTINS (2006, p.20), "com o advento das industrias, tornou-se 

mais complexa a func;ao do contador que para levantamento do balanc;o e apurac;ao 

do resultado, nao dispunha agora tao facilmente dos dados para poder atribuir valor 

a seus estoques; seu valor de" compras "na empresa comercial estava agora 

substitufdo par uma serie de valores pagos pelos fatores de produc;ao utilizados". 

( ... ) E interessante notar que a partir de entao, como e de costumes na maioria dos casas 
de descobertas e inven<;oes, a Ciencia Contabil se sentiu pressionada por uma nova 
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demanda de informa<;oes para os administradores empresana1s, o que fez surgir por 
necessidade urn novo ramo dentro da Contabilidade, que e a Contabilidade de Custos com 
o objetivo de mensurar os estoques das empresas industriais, porem somente ha algumas 
decadas que veio ser incrementado novo objetivo para a contabilidade de custos que o de 
auxiliar, assessorar os administradores empresariais nas tomadas de decisoes, portanto, foi 
como explicitado anteriormente foi com a revolu<;ao industrial que surgiu a contabilidade de 
custos na ciencia contabil. (MACHADO, 2004, p.2). 

A contabilidade de custos, bern como os -metodos de custeio come9aram 

realmente a despertar grande interesse neste periodo, as organiza96es que 

surgiram com a Revolu9ao Industrial necessitavam de informa96es contabeis 

diferentes das que eram fornecidas pelo sistema desenvolvido pelas empresas 

comerciais da "Era Mercantilista", dai, diferentes metodos foram desenvolvidos na 

tentativa de replicar, fixar limites e assim homogeneizar os metodos de distribui9ao 

dos custos, surgindo a demanda por indicadores para determinar o "preqo" do 

produto que era obtido com o processo de transforma9ao. 

Os historiadores costumam errar ao associarem as origens da contabilidade gerencial com 
o advento da grande empresa, sobretudo ferroviaria. Na verdade, a contabilidade gerencial 
precedeu as ferrovias, e nao tinha qualquer conexao com a grande empresa como tal. Ela 
nao surgiu porque vastas organiza<;oes necessitassem dela. Pelo contrario, a propria 
contabilidade gerencial pode ter facilitado o desenvolvimento de firmas de grande escala 
( ... ) As primeiras organiza<;oes comerciais americanas a desenvolverem sistemas de 
contabilidade gerencial foram as tecelagens de algodao mecanizadas e integradas, 
surgidas ap6s 1812. Elas utilizavam contas de custos para avaliar a mao-de-obra direta e 
custos de despesas gerais na conversao de materias-primas em fios e tecidos acabados. 
(JOHNSON, 1987, p.2). 

Segundo MARTINS (2006, p.21), "a preocupa9ao primeira dos contadores, 

auditores e fiscais foi a de fazer da contabilidade de custos uma forma de resolver 

seus problemas de mensura9ao monetaria dos estoques e do resultado, nao de 

fazer dela urn instrumento de administra9ao, ( ... ) por isso, deixou a contabilidade de 

custos deter uma evolu9ao mais acentuada por urn Iongo tempo". 

Segundo GARNER em cita<;ao de BEUREN, "as teorias e tecnicas de custos tiveram e 
mostraram maior e mais promissor desenvolvimento no perfodo de 1890 ate a virada do 
seculo. Neste perfodo foi desenvolvido: a mecanica de integra<;ao da contabilidade 
industrial com a contabilidade geral, os detalhes envolvidos na movimenta<;ao e registro das 
materias-primas, o registro e a determina<;ao dos custos da mao-de-obra e a inclusao de 
itens representatives de produ<;ao no custo industrial da produ<;ao iniciada. Alem disso, 
surgiram referencias sobre custos fixos, variaveis e custos-padrao. (BEUREN, 1993, p.87), 
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De acordo com BEUREN (1993, p.91), 'Todas as tecnicas desenvolvidas de 

contabilidade de custos referiam-se as praticas e experiencias adotadas dentro das 

pr6prias empresas e as publica96es que surgiam sobre o assunto eram raras, ( ... ) e 

havia somente divulga96es das praticas sobre estudo dos processos produtivos". 

As praticas ate aqui mencionadas, sao referenciadas em estudos e 

desenvolvimento dos processos produtivos abordados pela Teoria Geral da 

Administra9ao . A pesquisa indica que as praticas que desenvolveram as tecnicas 

de custos segundo MAXIMIANO (2002) deram seu inicio no final de 1890 nos 

Estados Unidos, quando Frederick W. Taylor inovou ao estudar e divulgar o 

gerenciamento cientifico do trabalho, que por consequencia, formalizou o estudo dos 

tempos eo estabelecimento de padr6es. 

MAXIMIANO (2002) comenta que Frank Gilbreth por volta de 1895 

acrescentou a isso a decomposi9ao do trabalho em movimentos elementares. Entaoc 

apareceram os primeiros conceitos de elimina9ao do desperdicio e os estudos sobre 

o movimento. 

Henry Ford, nos anos de 1910, inventou a linha de montagem para o Ford 

T, produto padrao. Alfred P. Sloan aperfei9oou o sistema Ford introduzindo algum 

tempo mais tarde na GM o conceito de diversidade nas linhas de montagem. 

A estrutura basica da contabilidade de custos se completava com o 

refinamento das tecnicas dos calculos de custos e a questao do uso apropriado de 

taxas de rateio que foram desenvolvidas por volta de 1915, e em relatos de alguns 

autores em obras como a de JOHNSON e KAPLAN (1987) no livro Relevance Lost: 

The Rise and Fall of Management Accounting. Boston: Harvard Business School 

Press que "em 1925, possivelmente todas as praticas de contabilidade gerencial 
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hoje usadas haviam sido desenvolvidas: calculo de custos de mao-de-obra, materia

prima e despesas gerais; on;amentos de caixa, receitas e capital; on;amentos 

flexiveis, previs6es de vendas, custos padr6es, analises de variancia, prec;os de 

.. transfen3ncia e.indicadores de desempenho divisional". 

Segundo LEVANT (2002, p.151-155), George Perin na Franc;a em 1939, 

desenvolve urn metodo de mensurac;ao unificac;ao dos processos de produc;ao que .. 

denominou "GP method", que posteriormente se transformou em urn metodo de 

custos de produc;ao com varias denominac;oes como GPM, UVA e UEP. (Grifo 

nosso) 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, Taiichi Ohno e Shigueu criaram, para a 

Toyota, os conceitos do "just-in-time", "waste reduction", "pull system" que, 

acrescidos a outras tecnicas de introduc;ao de fluxo, criaram o Toyota Production 

' System (TPS). Desde esse periodo, o TPS nunca parou de: evoluir e de se 

aperfeic;oar. Tecnicas de custeio eo metodo de apropriac;ao dos custos por atividade 

surgem nos meados da decada de 80, com a publicac;ao da metodologia pelos 

professores KAPLAN e COOPER, da Havard Business School do metodo ABC 

(Activity Based Costing), dando uma nova roupagem, gerando definic;oes e conceitos 

novos para os custos. 

James Womack em 1990 sintetizou os conceitos criados por Taiichi Ohno 

para formar o Lean-Manufacturing, enquanto que o know-how japones difunde-se no 

ocidente a medida que se torna evidente o sucesso das empresas que aplicam 

esses principios e tecnicas. 

No processo de pesquisa, encontra-se urn ponto comum no entrelac;amento 

das necessidades de inovac;ao dos processos produtivos, que foi a determinac;ao 
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focada para uma analise mais precisa dos conceitos de custos e a necessidade de 

tornar mais facil e aplicavel os metodos que vinham sendo descobertos em fun9ao e 

clara, da evolu9ao nos conceitos de pradu9ao. 

Mesmo com essa percep9ao de entrela9amento, os estudos apontam que 

somente nas ultimas decadas que varios autores vern destacando que a 

contabilidade possui urn potencial de informa96es valioso para uso gerencial e 

estrategico, alem dos que se habitavam utilizar, quer por acompanhamento de 

pracessos e custos, ou simplesmente financeira, porem este potencial adicional da 

contabilidade ainda nao eram totalmente utilizado. 

Pode-se observar atraves dos relatos de autores, que no ambiente que se 

delineava desde o inicio do seculo ate recentemente, houve grande pressao dos 

mercados de capitais, dos 6rgaos de regulamenta9ao e principalmente dos governos 

sabre as sociedades anonimas para que estas divulgassem seus dados financeiros 

e o balan9o de suas empresas com parecer de auditorias externas independentes. 

Com isto a contabilidade inicialmente voltada para gera9ao de informa96es 

de eficiencia pradutiva e custos de pracessos que se redesenhava, cedeu Iugar aos 

informes financeiras que se voltavam para avaliar simplesmente o custo de estoque 

e a determina9ao de Iuera. 

MARTINS destaca outros fatores importantes que pressionaram ainda mais 

as organiza96es no sentido de adotarem a contabilidade voltada para os informes 

financeiras: 

0 aumento da complexidade do sistema bancario e o distanciamento do banqueiro com 
relagao a pessoa do proprietario ou administrador da companhia que necessitava de 
credito. Com isto, tornou-se importante uma avaliagao imparcial da empresa que estava 
necessitando de credito, e a figura da Auditoria lndependente era a mais recomendada 
para realizar esta fungao; 0 advento do lmposto de Renda que adotou a Contabilidade para 
medir o lucre tributavel. 0 calculo do resultado de cada perfodo e os estoques 
industrializados passou a ser avaliado pela mesma regra desenvolvida para os informes 
financeiros dos Auditores lndependentes. (MARTINS, 2006, p.20-21) 
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IUDiSSIBUS (1987, p.104) descreve "como muito bern afirmou o professor 

Stephen C. Kanitz, a contabilidade financeira preocupa-se com o regime de 

compettmcia de receitas e despesas, a de custo, sem ferir o regime de competencia, 
~ -

preocupa-se com o custeio da produqao". 

A contabilidade geral classifica, registra, apresenta e interpreta em termos monetarios as 
transac;oes e os fatos d~ carater financeiro e proporciona a administrac;ao os fatos e 
numeros necessaries ao preparo das demonstra~&es de Lueras e Perdas. A contabilidade 
de custos, par outro lado, classifica, registra, apresenta e interpreta de forma significativa o 
material, a mao-de-obra e os custos dos gastos gerais envolvidos na manufatura e venda 
de cada produto. (MATZ, 1978, p.33) 

A contabilidade de custos com objetivos financeiros tomou conta das 

empresas e do meio contabil ate os anos 80, quando se retornaram as discuss6es 

sabre a necessidade de uma contabilidade mais gerencial para gerac;ao de 

informac;6es voltadas ao apoio de decis6es internas a empresa. 

No desenvolvimento da contabilidade de custos para se atender as 

necessidades gerenciais das --. empresas, se ~criaram metodos e principios que 

delineiam ate hoje alguns preceitos e direcionam o estudo dos custos para a 

definic;ao e aplicac;ao dos sistemas de custo. 

0 sistema de informac;oes de contabilidade financeira e um subsistema de informac;oes 
contabeis que esta primariamente preocupado em produzir safdas para os usuarios 
externos. Ele usa eventos economicos bem especificados como entradas, e os seus 
processes seguem certas regras e convenc;oes ( ... ). Entre suas safdas estao 
demonstrac;oes financeiras tais como o balanc;o patrimonial, a demonstrac;ao de resultado 
do exercfcio e a demonstrac;ao de fluxo de caixa para usuarios externos (investidores, 
credores, agencias governamentais e outros usuarios externos ... ). (HANSEN, 2003, p.57) 

PORTER (1989, p.57 -58) reconhece a contribuic;ao dos sistemas contabeis 

na analise dos custos, mas critica-os quanta a analise estrategica dos custos e a 

forma de apropriac;ao, apresentando a seguinte considerac;ao: "( ... )as classificac;6es 

contabeis (por exemplo, encargos, despesas indiretas, mao-de-obra direta) agrupam 

atividades com tecnologia discrepante e separam os custos que fazem parte da 

mesma atividade". 
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Outro aspecto abordado por varios autores e a demasiada concentrac;ao do 

estudo de custos na area de fabricac;ao, cuja classificac;ao na cadeia de valor 

generica e operac;oes, em detrimento das demais atividades como marketing, 

servic;os e infra-estrutura, e PORTER complementa: 

( ... )Sistemas de custo categorizam os custos de itens em linha- como mao-de-obra direta, 
mao-de-obra indireta, e encargos - que podem encobrir as atividades subjacentes 
executadas par uma empresa. lsto resulta em agregagao de custos de atividades com 
economias muito diferentes, e na separagao artificial da mao-de-obra, material e custos 
indiretos relacionados a mesma atividade. (PORTER, 1989, p.57-58). 

Alguns autores utilizam as denominac;oes "sistemas de custeio" ou "custos" 

bern como "metodos de custeio" como sinonimos, dando a estes o mesmo 

significado no sentido didatico. Existem ainda autores consagrados como MARTINS 

(2006, p.297), que cita tambem custos de forma mais abrangente no ambito da 

"Gestao Estrategica de Custos", "utilizada para designar a integrac;ao que deve 

haver entre processos de custo e gestao da empresa". 

No processo da pesquisa, os estudos conceituais se ap6iam na 

compreensao te6rica sobre o significado e abrangencia dos termos "sistemas", 

"principios" e "metodos", e sao apresentados neste trabalho de pesquisa de forma 

distinta. 

Segundo definido no Dicionario da Lingua Portuguesa: 

Sistema e a disposi<;ao das partes au dos elementos de um todo, coordenado entre si, e 
que funcionam como estrutura organizada", au "metoda ou plano especialmente destinado 
a marcar, medir au clarificar alguma coisa". Mas a defini<;ao que melhor se enquadra na 
ideia de sistema para este estudo e a que o define como um "conjunto ordenado de meios 
de agao au de ideias, tendente a um resultado, plano, metoda. (AURELIO, 2004, p.1856-
1857) 

Metoda significa caminho para chegar a um fim; programa que regula previamente uma 
serie de operag6es que se devem realizar em vista a um resultado determinado; processo; 
maneira de agir; modo de proceder. (AURELIO, 2004, p.1322). 

Princfpio representa a causa primaria; origem de alga, de uma ayao au conhecimento; 
preceito; regra de proceder; ensinamento; doutrina; norma; lei. (AURELIO, 2004, p.1631 ). 
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Para HANSEN (2003, p.55), urn sistema de gestao contabil ou de custos e 

formado par urn "conjunto de partes inter-relacionadas que realiza urn ou mais 

processes para atingir objetivos especificos". 

Sa_o princfpios basicos que fazem com que a Contabilidad~ de Custos esteja inseric:la num 
mundo bern maier do que simplesmente acompanhar os custos de cada bern ou servic;o ( ... ) 
a estrutura conceitual da gestae estrategica de custos e constitufda par uma serie de 
princfpios reunidos em tres grandes grupos: princfpios de custos, princfpios de mensurac;ao 
de desempenho e princfpios de gestae de investimentos. (MARTINS, 2006, P.298) 

BORNIA (2002, p.51), cita que "urn sistema de custeio pode ser analisado 
sob do is pontos de vista: Principia de Custeio; e Metod as de Custos". 

Urn sistema de custos e composto par urn princfpio geral e metodos de custeio. 0 princfpio 
esta relacionado a definic;ao das informac;oes mais adequadas as necessidades da 
empresa. Em geral, o princfpio orienta a analise das parcelas de custos diretos e indiretos 
que devem ser levadas em considerac;ao. Os metodos de custeio tratam da parte 
operacional, ou seja, do processamento dos dados e informac;oes. (BORN lA, 2002, p.51 ). 

Para LEONE (2000, p.36) "Contabilidade de Custos emprega varios 

sistemas que representam conjuntos de criterios, convenc;oes, procedimentos e 

registros que interagem, de modo coordenado, no sentido de atender a 

determinadas finalidades. 

MARTINS apresenta alguns dos principios fundamentais da gestao 
estrategica de custos como: 

Custos relevantes devem ser apropriados, preferencialmente, diretamente aos objetos que 
se pretende custear; Devem ser identificadas bases de alocac;ao que reflitam, 
adequadamente, as relac;oes de causa e efeito entre os recursos consumidos e as 
atividades, e entre estas e os objetos que se pretende custear; 0 custo real deve ser 
confrontado com o custo-meta; Devem ser estabelecidos centres de custos com base em 
grupos homogeneos de atividades. (MARTINS, 2006, p.298) 

KAPLAN (1998, p.13) identifica que as empresas precisam de sistemas de 

custeio para realizar os seguintes objetivos: "avaliar estoques e medir o custo dos 

bens vendidos para a gerac;ao de relat6rios financeiros; estimar as despesas 

operacionais, produtos e clientes; oferecer feedback economico sabre a efici€mcia do 

process a a gerentes e operadores". 

Segundo entendimento, para KAPLAN, o primeiro objetivo atende as 

necessidades dos usuarios externos, atraves de relat6rios auditaveis e que 
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satisfac;am os princfpios fundamentais de contabilidade. 0 segundo e terceiro 

objetivos surgem das necessidades de compreensao e aperfeic;oamentos por parte 

dos gestores, dos aspectos pertinentes as suas operac;oes, com vistas ao 

aperfeic;oamento das mesmas. 

2.2 PRINCiPIOS DE CUSTEIO 

A analise do Princfpio de Custeio esta relacionada a verificac;ao das 

informac;oes geradas e se estas sao adequadas as necessidades da empresa. 

Tambem pela analise de quais seriam as informac;oes que deveriam ser fornecidas 

para a diferenciac;ao dos custos em fixos e variaveis e a separac;ao da parcela ideal 

destes custos que serao utilizadas para a identificac;ao dos princfpios de custeio. 

E entendido que a diferenc;a entre esses princfpios de custeio esta no 

tratamento que eles dao aos custos fixos no momenta de calcular os custos dos 

produtos ou atividades. 

BORNIA (2004, p.55) descreve os seguintes Princfpios: 

Custeio Variavel ou Direto; 

Custeio por Absorc;ao Integral ou Total; 

Custeio por Absorc;ao Ideal ou Parcial; 

2.2.1 Principia de Custeio Variavel ou Direto 

E percebido que desde o seu surgimento, o desenvolvimento da 

contabilidade de custos como qualquer outro campo do conhecimento, tern se 

direcionado por diversas vis6es te6ricas e tratadas por varias linhas de pensamento 
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e muitas vezes levando a controversias interessantes, dentre as quais a percepc;ao 

sabre o Custeio Variavel ou Direto e uma das que se destacam. 

Num processo de acumulac;ao de custos, observa-se que algumas 

caracteristicas de componentes dos custos seguem linhas definidas, como a 

existencia de alguns custos que variam diretamente em relac;ao ao nivel de 

produc;ao, outros que sao fixos e, portanto, nao variam quando ocorrem alterac;oes 

no nivel de produc;ao. Aparecem tambem custos com comportamento hibrido em 

parcelas fixas e variaveis, ou seja, apresentam respostas flutuantes nao diretamente 

na dependencia dos niveis de produc;ao, mas somente em parte destes custos, o 

que se adota como custos semivariaveis. 

0 Custeio variavel num processo produtivo fundamenta-se na separac;ao 

dos custos em variaveis e fixos, como mencionado anteriormente, em custos que 

oscilam proporcionalmente ao volume da produc;ao e custos que se mantem estaveis 

perante volumes de produc;ao dentro de certos limites. Com essa abordagem, se 

podem produzir informac;oes importantissimas como a margem de contribuic;ao 

(contribuic;ao marginal) e se passa a entender que eo sistema que proporciona os 

subsidies necessaries para a tomada de decisoes nas empresas. Porem, os estudos 

mostram que o custeio direto nao e aceito para demonstratives externos, pais e 

mencionado par varios autores que este principia fere urn dos principios 

fundamentais de contabilidade no Brasil e tambem segundo legislac;ao propria do 

impasto de renda. 

0 Custeio Direto considera como custos dos produtos apenas aqueles itens que 
apresentam comportamento variavel. Todos os custos fixos de produgao (geralmente 
integrantes dos custos indiretos de fabricagao) sao levados a debito de Lucros e Perdas do 
perfodo, como se fossem despesas deste perfodo. A 16gica fundamental a metodologia do 
custeio direto e considerar os custos fixos de um determinado perfodo como irrecuperaveis, 
nao havendo sentido em sua inclusao no custo dos estoques de produtos. (LEITE, 1997, 
p.298). 
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Segundo LEONE (2000, p.412), o termo "custeamento direto" tornou-se 

popular no decorrer do tempo pelo desenvolvimento conceitual, mas o termo e visto 

como inadequado por muitos autores, e a preferencia pela grande maioria e o 

"custeamento variavel" s.implesmente por ter este termo uma identificagao com a 

metodologia de apropriagao dos custos. 

Nas pesquisas sao observadas algumas caracterfsticas essenciais do 

princfpio de custeio variavel que sao: 

Divisao dos custos em dois grupos principais: fixos e variaveis 

(eventualmente pode ser necessaria criar as categorias intermediarias de semi fixos 

ou semivariaveis); 

Atribuir ao custo final dos produtos somente os custos variaveis, obtendo

se, assim, urn custo final variavel dos produtos. A diferenga do custo variavel com a 

Receita de vendas e chamada de Margem de Contribuigao; 

Gerencialmente, os custos fixos sao considerados integralmente como 

redutores do resultado, nao se ativando os mesmos em estoques. 

Desta forma, no custeio direto ou variavel, o calculo dos custos finais por 

produto sao computados somente os custos variaveis. Os custos fixos sao 

considerados como despesas, levadas integralmente ao resultado do perfodo, por 

nao serem considerados como elementos componentes do custo dos produtos. 

Obtem-se assim, o custo final variavel dos produtos. 

Segundo LEONE (2000, p.412) "desde 1936, quando foi escritos o primeiro 

artigo divulgado, de modo sistematico, o criteria do custeio variavel e as vantagens 

de seu emprego geraram tanta controversia, ( ... ) quanto aos conflitos com os 

fundamentos da teoria contabil". 
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Ele (o custeio variavel) de fato fere os princfpios contabeis, principalmente o Regime de 
Competemcia e a Confrontac;ao. Segundo estes, devemos apropriar as receitas e delas 
deduzir todos os sacriffcios envolvidos para sua obtenc;ao. Ora, se produzimos hoje, 
incorremos hoje em custos que sao sacriflcio para obtenc;ao das receitas devidas das 
vendas dos produtos feitos, e essas vendas poderao em parte vir amanha. Nao seria, 
dentro desse raciocfnio, muito correto jogar todos os custos fixos contra as vendas de hoje, 
e parte dos produtos feitos s6 sera vendida amanha; deve entao tambem ficar para amanha 
uma parcela dos custos, quer variaveis, quer fixos, relatives a tais produtos.(MARTINS, 
2006, p.203). . .. . 

2.2.2 Principia de Custeio por Absorc;ao Integral ou Total 

Os estudos apontam que o desenvolvimento do Principia de Custeio por 

Absorc;ao Integral se deu a partir do chao de fabrica, nos processes de produc;ao em 

massa, nas operac;6es padronizadas, numa epoca em que havia pouca 

diversificac;ao de produtos e o mercado nao era acirrado em termos de concorrencia. 

Surgiu basicamente a partir de uma visao tecnol6gica mecanicista de urn perfodo em 

que havia predominancia para formac;ao do custo dos produtos o material direto e a 

mao-de-obra direta. 

Neste perfodo inicial tanto de criac;ao como de utilizac;ao dos conceitos de 

custos para avaliar urn produto e determinar o seu prec;o de venda, os contadores 

nao levavam em conta o mercado, a competitividade, que naquele cenario nao era 

forte e nao exigia, portanto, que os contadores utilizassem tecnicas contabeis mais 

complexas no auxflio de gerac;ao de informac;6es para tomada de decis6es. As 

bases de rateio para os custos indiretos de fabricac;ao ja atendiam suas 

necessidades. 

0 Custeio par Absorgao Integral e derivado da aplicagao dos Princfpios Fundamentais da 
Contabilidade. Consiste na apropriagao de todos os custos de produgao aos bens 
elaborados, todos os gastos relatives ao esforc;o de fabricac;ao sao distribuidos 
integralmente para todos os produtos feitos; portanto, custos fixos, variaveis, diretos e 
indiretos, consumidos na elaborac;ao dos produtos, sao perfeitamente inventariaveis, 
tratados como custos dos produtos. 
0 Metoda do Custeio par Absorc;ao procura chegar ao custo dos estoques de produtos em 
processo e produtos acabados e a apurac;ao do resultado pela reuniao de todos os custos 
envolvidos na area industrial (tanto fixos como variaveis). Fiel ao Principia de Competencia 
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de Exercfcios, os custeio por Absorc;ao tenta dimensionar o fluxo de custos que ocorre no 
processo produtivo: recursos fluem de diversos pontos do Ativo para o ponto relativo ao 
estoque de produtos (em processo e acabados). ConseqOentemente, estes custos 
(variaveis e fixos) somente irao para debito da conta de resultado do Exercfcio quando e se 
ocorrer as vendas dos estoques. (LEITE, 1997, p.298). 

BORNIA (2002, p.55) simplificadamente, identifica "esse principio com o 

atendimento das exigemcias da contabilidade financeira para avaliagao de estoques, 

pois presta para gerar informagoes para usuarios externos a empresa, ( ... ), 

entretanto suas informagoes sao, tambem, utilizadas para fins gerenciais". 

Martins descreve que "a inclusao dos tres elementos de custos (material, mao-de-obra e 
gastos gerais de fabricac;ao) definidos representa o custeio por absorc;ao, ou seja, o 
estoque em processo ou acabado absorve todos os custos incorridos, diretos ou indiretos. 
Essa base e a de avaliagao aceita conforme os Princfpios Fundamentais de Contabilidade 
e, portanto, pela Lei das Sociedades por Agoes, sendo que e a base tambem aceita pela 
legislac;ao fiscal. (MARTINS, 2006, p.126) 

Ao se considerar que nas ultimas decadas, em fungao das constantes 

mudangas no mercado, o comportamento dos custos indiretos de fabricagao se 

diferenciam daquele que originalmente deu inicio ao conceito de absorgao, onde 

atualmente aumentaram sua participagao, em detrimento da mao-de-obra direta; 

desta forma, conclui-se pelos estudos, que falhas sao percebidas pela simples 

utilizagao do Custeio por Absorgao Integral, ou seja, ao se utilizar bases de rateios 

arbitrarias o resultado pode ocasionar maiores distorgoes nas informagoes geradas e 

nos resultados individuais por produtos. 

2.2.3 Principio de Custeio por Absorgao Ideal 

0 Principio de Custeio por Absorgao Ideal surge na adequagao a novos 

lnstrumentos de Gestao nas empresas, segundo BORNIA (2002, p.56), "0 custeio 

por absorgao ideal adapta-se ao auxilio do controle de custos e ao apoio ao 

processo de melhoria continua de empresa". 
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A diferen<;a do Principia de Custeio Integral ou Total do Custeio Ideal, esta 

relacionada com os insumos usados de forma nao eficiente, ou seja, os desperdfcios 

nao sao alocados aos produtos. 

BORN lA explica .que "no Principia de Custeio de Absor<;ao Ideal ha uma 

separa<;ao entre custos e desperdicios, essa separa<;ao e de fundamental 

importancia para implementa<;ao do processo de redu<;ao continua dos desperdfcios, 

possibilitando a<;6es de elimina<;ao e/ou redu<;ao de atividades que nao agregam 

valor". (BORNIA, 2002, p.57). 

2.3 METODOS DE CUSTOS 

Em varias literaturas, autores tern considerado que os sistemas de calculo de 

custos tern permanecido a tempo estaticos, mesmo aspectos dos sistemas de custos 

industriais que foram direcionados para a determina<;ao da valora<;ao dos produtos e 

dos processos de produ<;ao. 

Na maioria de trabalhos publicados na area de custos, os autores tern 

mostrado convergencias na conceitua<;ao ao considerar que os custos sao 

apropriados aos produtos e servi<;os, de forma direta e indireta, classifica<;ao que 

tern por finalidade identificar com os diferentes objetos de custeio como produtos, 

departamentos, urn determinado servi<;o, uma atividade, etc. 

Na conceitua<;ao, metodos de custos tern sido entendidos como aplicativos 

que viabilizam a operacionaliza<;ao dos sistemas de custos, e conforme ja 

mencionado anteriormente, BORNIA (2002, p.51) define "metodo" considerando-se a 

"parte operacional" do mesmo, ou seja, como os dados sao processados para 

obten<;ao das informa<;6es. 
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Entao, neste trabalho de pesquisa, os estudos direcionam para o 

entendimento de que sistemas de custos sao meios para se obter urn custo, sua 

especificidade e intera9ao com mercado, sendo este custo seu objetivo. 0 sistema 

liga-se ao objetivo . atraves da determina9ao dos metodos de custos, que 

representam as alternativas de valora9ao de produ9ao em processes, de produtos 

acabados e de apura9ao. de resultados, considerando aspectos de variabilidade de 

custos e despesas, relativamente ao volume de atividade. 

Os metodos de custeio atualmente sao apresentados e discutidos sob a luz de duas 
correntes. Uma delas e representada pelos chamados metodos de custeio tradicionais, que 
tiveram sua origem na necessidade de se avaliar os estoques na industria nascente, ap6s a 
Revolugao Industrial (seculo XVIII). ( ... )A segunda corrente dos metodos de custeio e ada 
gestao estrategica de custos. Esta abordagem tern suas bases nas exigencias impostas as 
empresas pelo novo ambiente competitive globalizado e, paralelamente, pelo crescimento 
da participagao dos custos indiretos de fabricagao em relagao ao total dos custos indiretos 
de fabricagao em relagao ao total dos custos, nas ultimas decadas". (POMPERMAYER, 
2002, p.49). 

Como ja descrito ao Iongo deste item, os sistemas de custos industriais 

foram : direcionados para· a determina9ao da valora9ao dos produtos e b custo de 

Segundo LEONE (2000, p.233) "existem apenas dois tipos basicos de 

produ9ao, os tipos restantes constituem combina96es entre eles ou mesmo 

varia96es em torno de cada urn deles. As empresas podem produzir produtos por 

encomenda ou podem produzir produtos padronizados". 

Segundo o proprio LEONE (2000, p.235) "tanto para urn como para outro 

sistema, os custos acumulados e operados sao de varios tipos. Tanto podem ser 

acumulados tipos de custos reais (hist6ricos ou contabilizados) como podem se 

acumulados e analisados ( ... )como custos estimados, e padrao". 

Existem dais fatores que determinam o tipo de Custeio, se par Ordem ou par Processo 
(Continuo): a forma de a empresa trabalhar e a conveniencia contabil-administrativa. 
Quanta a forma, principal responsavel pela distingao, basta lembrar que se a empresa 
trabalha produzindo produtos iguais de forma continua (urn ou varios), fundamentalmente 
para estoque, isto e, para venda, tera ja caracterizado sua natureza. Se produzir atendendo 
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a encomendas dos clientes ou, entao, produz tambem para venda posterior, mas de acordo 
com determinagoes internas especiais, nao de forma continua, ja se tera inclufdo entre as 
de Produgao par Ordem. (MARTINS, 2006, p.144). 

Segundo MARTINS (2006, p.144) "custo de produc;ao por ordem ou 

prodw;ao continua as vezes se acaba acreditar que sejam duas formas de custear 

totalmente distintas. Na verdade, as diferenc;as entre uma e outra sao pequenas". 

No estudo percebe-se que as praticas administrativas, aliadas aos 

processos de analises de custos, vern auxiliando a valorac;ao e mensurac;ao dos 

custos com o aprimoramento e a utilizac;ao de metodos de custeio mais modernos, 

principalmente nas ultimas decadas, percebe-se urn despertar da conscientizac;ao 

dos empreendedores para a importancia da otimizac;ao dos indices de produtividade, 

com a diminuic;ao e ate eliminac;ao dos desperdicios, reduc;ao dos estoques e 

continuo aperfeic;oamento dos processos de produc;ao, independente de que tipo de 

processo se utilize, por ordem, continuo ou ambos. 

E o caso, por exemplo, das mais referenciadas tecnicas de gestao 

empresarial que sao mencionadas por grande parte dos autores classicos 

atualizados, tais como a JIT (Just in Time), TQC (Total Quality Control) aliados a 

metodos de custeio como o ABC (Activity Based Costing) ou UEP (Unidade de 

Esforc;o de Produ«;ao) entre outros, constituem pec;as fundamentais para o chamado 

CMS (Costing Manegement System) ou sistema de gerenciamento dos custos. 

Os sistemas tradicionais focalizam a apuragao dos custos em tres elementos: materiais 
utilizados na produgao, mao-de-obra empregada e custos indiretos de fabricagao, tendo os 
dois primeiros como elementos principais na composigao dos custos dos produtos". 
Esses sistemas possuem a capacidade de fornecer informagoes para as seguintes 
necessidades gerenciais: · apuragao de custos - atraves de metodos de acumulagao par 
centres/ custos, par ordem de produgao/servigo ou par unidades de esforgo de produgao; 
• Decisoes - metoda de analise de margem, estruturado de forma a permitir a realizagao 

de analise de custos fixes, lucre e margem de contribuigao, e ponto de equilfbrio; 
• controle - metodos fundamentados no custo-padrao e na contabilidade de custos par 

responsabilidade. (POMPERMAYER, 2002). 
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0 estudo de pesquisa se direciona no sentido de focar alguns desses 

metodos de custos, numa tentativa inicial de consolidar o entendimento do tema. 

Durante o processo de pesquisa, que permeiam par uma investigac;ao desde as 

origens destes, busca-se subsidies pela hist6ria da contabilidade de custos e mesmo 

na contabilidade financeira na tentativa de se explicar os metodos. Para tanto, as 

pesquisas relatam dados que apontam para o inicio do seculo, principalmente os 

ocorridos nos EUA, Franc;a e Gra-Bretanha. Os relatos e textos coletados 

mencionam que e estes paises que surgem os primeiros registros deste ramo da 

contabilidade. Com a investigac;ao do material pesquisado, se procura demonstrar os 

dados que, de certa forma, relatam esta evoluc;ao focando em alguns metodos que 

se conectam com o objeto de estudo desta pesquisa. 

Segundo publicac;ao feita pela "The Academy of Accounting Historians", 

"Journal Accounting, Business and Financial History, vol.14 de jun/2002, - Digital 

Copies of The University of Mississippi Williams Library - EUA", o pesquisador 

professor YVES LEVANT, da Universidade IAE de Lille, Franc;a (Grifo Nosso), 

descreve atraves de artigos e estudos a hist6ria do "GP Mehtod', que foi 

desenvolvido pelo engenheiro George Perin na Franc;a em 1939, urn metoda de 

custos que foi considerado urn dos mais bern sucedidos na epoca, quanta a 

metodologia e superioridade dos calculos, mas apesar disso, nao obteve importante 

sucesso no meio contabil par muito tempo, principalmente porque se tratava de urn 

modelo criado par urn engenheiro e aplicado inicialmente como medida de produc;ao, 

e posteriormente tornando-se muito combatido em func;ao do dificil entendimento 

dos calculos e pela rejeic;ao da area contabil par ter sido urn metoda nao gerado na 

sua propria academia e sim com base na engenharia. Urn aparecimento de urn novo 
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metodo e considerado urn raro evento, desde a decada de 60, ate meados dos anos 

80, o ceticismo quanto a qualquer inovac;ao era aparente tanto na Europa quanto 

nos EUA, a contabilidade de custos tao somente se utilizava dos principios, direto ou 

absorc;ao de custos e de processes de produc;ao, por ordem ou encomenda, sem 

evoluc;ao nenhuma nos conceitos ou mesmo na criac;ao de urn metodo mais 

moderno e adequado as novas realidade e exigemcias do mercado (Grifo Nosso). 

lndependente disso, outros metodos e tecnicas surgiram a partir do ja 

mencionado "GP method' como o aprimoramento do proprio GP em 1953, descrito 

por LEVANT em seu artigo, com uma simplificac;ao dos calculos e uma nova 

denominac;ao para UP (unidade de produc;ao) feitas pelo proprio Perrin (Grifo 

Nosso). 

LEVANT (2002, p.151-181) descreve em seu artigo que mais recentemente 

e outras inovac;oes do metodo ocorreram, a chamada UEP (Unidade de Esforc;o de 

Produc;ao), conceito este baseado do metodo GP. 0 metodo mais recente que foi 

baseado na metodologia de Perine a UVA (Unite de Valeur Ajoutee) desenvolvida e 

difundida na Europa a partir de 1999, No ano de 1987 esta o ponto de ruptura que 

surgiu quando academicos como RobertS. Kaplan e Henry Thomas comec;aram a 

questionar a relevancia das praticas de custeio tradicionais e criaram o ABC (Ativity 

Based Costing). Este movimento, nascido no ambiente academico, estendeu-s.e 

rapidamente para o ambiente empresarial, resultando no desenvolvimento de 

tecnicas que pretendiam corrigir as deficiencias dos chamados sistemas tradicionais. 

(Grifo Nosso). 

LEVANT (2002, p.151-181) descreve ainda em seu artigo que no final da 

decada, o Activity-Based Costing - ABC ja havia se tornado o principal assunto em 
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termos de contabilidade para fins gerenciais. Simplificadamente trata-se de uma 

tecnica de contabiliza9ao de custos que metodologicamente carrega todos os custos 

da empresa para as atividades que dao origem aos custos e entao os distribui aos 

produtos que de ram origem as atividades. 0 aparecimento do Metoda ABC, (Activity __ 

Based Costing}, tornou assim possfvel evolu9ao e principalmente urn incentive para 

aprimoramento tanto· de metodos como do GP ou UEP descritas ·anteriormente, 

como o proprio ABC: e o ABM com as adequa96es com os conceitos de qualidade 

total (Grifo Nosso). 

Naturalmente, para que essa evolu9ao realmente pudesse se concretizar, 

se fez necessaria o envolvimento de estudiosos em custos, da classe contabil e do 

incentive de empresarios envoltos num ambiente novo e modernizados, diante das 

novas exigemcias de urn mercado por produtos de maier valor agregado, qualidade e 

baixo pre9o de consume. 

Os estudos apontam que a fundamenta9ao nao s6 deste, mas de urn 

metoda de custos, depende das a96es executadas internamente nas empresas, que 

sao favorecidas pela ado9ao de urn sistema voltado a gestae mais moderno. Fala-se 

do envolvimento tanto nas atividades fins como nas atividades meios, 

compreendendo-se os nfveis de Administra9ao Superior (Diretores), Administra9ao 

Media (Gerentes) e Administra9ao Inferior (Encarregados). 

Este envolvimento se torna importante para o desenho da estrutura de 

organiza9ao, dos processes de produ9ao e gestae dos custos, onde cada fun9ao se 

redefine no decorrer de uma evolu9ao natural, assim, a percep9ao da confiabilidade 

nos dados gerados fica mais clarificada. 
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No aprimoramento dos processos produtivos, percebe-se que a 

responsabilidade para participac;ao de cada responsavel fica perfeitamente 

compreendida e respeitada, de tal modo que qualquer aprimoramento proposto, sao 

geradas convergencias de ac;oes que visam otimizac;ao dos resultados e melhor 

conduc;ao dos sistemas de custos ate entao utilizados. 

2.4 METODO DA UNIDADE DE ESFORCO DE PRODUt;AO 

A busca de subsidios para fundamentac;ao do estudo de pesquisa para 

formatac;ao de ideias, consolidac;ao dos preceitos deste trabalho, bern como a 

aplicabilidade do Metodo da Unidade de Esforc;o de Produc;ao - UEP extrapolam a 

limitac;ao das literaturas tradicionais tecnicas de custos existentes no Brasil sobre o 

tema, o que se apresentou escassa. 

Enquanto o processo de pesquisa e coleta de dados focava os autores 

classicos no tema custos no Brasil, se defrontava com abordagens especificas ao 

tema com pouco esclarecimento e profundidade. Por sua vez, ampliando o foco 

atraves de uma linha de pesquisa ja desenvolvida pela da Universidade Federal de 

Santa Catarina, que reune em seu acervo uma quantidade razoavel de trabalhos, 

artigos, teses de mestrado e doutorado diretamente ligados ao tema, o 

embasamento te6rico deste t6pico no projeto fundamenta-se. 

Nas publicac;6es pesquisadas, varios autores citam sobre a origem do 

"Metodo da Unidade de Esforc;o de Produc;ao - UEP", e atribuem sua origem na 

Franc;a a partir do metodo conhecida por "GP Method', concebido pelo engenheiro 

George Perrin. 
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Conforme artigo e trabalho publicado no peri6dico "The Academy of 

Accounting Historians" atraves do "Journal Accounting, Business and Financial 

History", LEVANT (2002, p.151-181) relata sabre a hist6ria de Perin e do "GP 

Method' (Grifo Nosso). 

Segundo o artigo de .LEVANT (2002, p.151-181), Perrin nasceu em 6 de 

novembro de 1891 em "Chalon-sur-Saone", formou-se engenheiro pela "Ecole 

Centrale" em 1914, como seu pai, urn industrial da epoca. Ap6s o termino da 1a 

Grande Guerra Mundial, depois de ter trabalhado par urn curta periodo em "Ranche 

et Bouillon" em Paris, ele se mudou para o Brasil permanecendo de 1920 a 1925. 

Neste periodo ele trabalhava como engenheiro para a "Lage Freres" no Rio de 

Janeiro, companhia de propriedade de sua familia que atuava em varias atividades 

como navegagao, ago e minerio de carvao. No seu retorno a Franga, Perrin foi 

nomeado diretor em uma Industria de fiagao em Chalon, a Schulmberger e 

posteriormente na Streissgutte em Strasburgo, industria de produtos e equipamentos 

hospitalares. Depois do final da grande guerra Perrin estabelecendo-se em seu 

"chateau" na Normandia e da inicio entre outros o metoda GP. Este metoda foi o 

resultado de sua experiemcia profissional durante a qual ele se defrontava com 

problemas de distribuigao dos custos indiretos de produgao aos produtos. 0 metoda 

GP se tornou operacional em 1945, cuja insergao fora efetuada par uma empresa de 

servigos contabeis e de auditoria a "Societe Fiduciare de Controle Et de Revision", 

baseada em Paris, empresa que Perrin tinha participagao. George Perrin com base 

em suas percepg6es e analise das dificuldades de mensuragao de uma produgao 

atraves de uma unidade comum, como a utilizagao de numero de unidades 

produzidas para divisao dos custos de transformagao, em seus estudos percebia 
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que o criteria ate entao adotado se mostrava insustentavel sendo impossfvel uma 

correta apropriagao, principalmente quando se fabricava diferentes series de 

produtos e para cada serie de produgao o custo tambem se diferenciava, para 

atenuar o problema era necessaria urn calculo de custo para cad a serie, e com ,essa 

pratica, inviabilizava o procedimento de mensuragao e quando executado, 

provocava distorgao nos resultados, , Particularmente, Perrin na sua constante busca 

por urn melhor metodo de distribuigao possfvel e, fundamentando-se em sua 

consideragao de que o custo total das companhias seria unico e poderia ser usado 

sem ambiguidade, isto possibilitou a Perrin uma solugao do problema com urn 

redirecionamento de sua visao para a unificagao da produgao que poderia ser 

realizada com a determinagao do chamado "production effort" ou esforgo de 

produgao. Com essa nogao o Metodo "GP" incorpora essa premissa e passa a 

representar a partir dela, todos 'os custos diretos e indiretos no processo de" 

fabricagao para uma industria. Este conceito era uma homogeneizagao dos 

processos, nao importando o produto fabricado e nem o metodo de fabricagao, a 

unidade escolhida para mensuragao do processo de produgao era o GP, ou seja, o 

esforgo de produgao usado como elemento te6rico de urn processo de produgao e a 

relagao constante deste com o tempo gasto pelo produto durante o processo. Por 

urn Iongo perfodo o metodo de Perrin fora muito criticado no meio contabil, por se 

tratar de urn metodo de custos nao originado com base dos principios contabeis e 

muito menos no meio academico da categoria dos contabilistas da epoca, mas sim 

com base nos preceitos da engenharia, com elaboragao baseada em metodologia 

matematica de diffcil compreensao pelos contadores da epoca. 0 metodo GP de fato 

se tornou mais conhecido e divulgado ap6s a morte de Perrin em fevereiro de 1958, 
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atraves de sua esposa Suzane Perrin, que deu continuidade ao trabalho do marido, 

publicando suas obras e antigos artigos entre 1959 e 1973, assinando-os como S. 

Perrin ou utilizando pseudonimo de Xavier Serrieres. Em 1975, Suzane Perrin assina 

urn contrato com a "Les lngenieurs Associes" a "LIA" com acordo de exclusividade 

para que esta empresa procedesse ao desenvolvimento do "GP Method", que sofreu 

~ varias revis6es e. melhorias e posteriormente disseminadas pela Suecia e para· 

outros pafses da.Europa, inclusive para os Estados Unidos em 1979. Antes do final 

da decada de 80 a "LIA" estava satisfeita com os resultados do sistema de custos 

que difundia, mas com a publicac;ao do livro de Johnson e Kaplan sobre o ABC, e a 

inserc;ao das traduc;oes em varias linguas inclusive para o Frances, a partir de 1989 

a 1991 surgiram debates nao s6 na Franc;a, mas em varios pafses da Europa sobre 

o conceito ABC e sua generalizac;ao, gerando ate urn certo desinteresse pelo 

~' metodo de Perin. Em 1992 a "LIA" reestrutura sua metodologia e prop6e o .. 

desenvolvimento do "PU Method" ja com incorporac;ao de preceitos do ABC. 0 

campo de aplicac;ao do novo metodo estava se difundindo amplamente, surgindo 

varias derivac;oes deste em varios outros como AVU (Added Value Unit}, UVA (Unite 

de Valuer Ajoutee) na Franc;a e paralelamente a UEP (Unidade de Esforc;o da 

Produc;ao) no Brasil (Grifo Nosso). 

Kamp (http://www.kamp.org/ugp) descreve atraves de seu site que "Franz 

Allora e Ernst Otto Kamp, co-fundadores de uma empresa de consultoria no Brasil, 

foram pioneiros na implantac;ao e divulgac;ao da metodologia da UP/UEP no Brasil". 

Oiscfpulo de Perrin, Franz Allora, modificou o metoda GP, criando o que ele denominou 
metoda das Ups ou metoda da UEPs, e veio para o Brasil no infcio dos anos 60. 
Praticamente nao houve aplica9ao desta metodologia ate 1978, quando foi criada uma 
empresa de consultoria em Blumenau, SC, cuja atividade baseava-se na implanta9ao deste 
sistema de custos. 
Em 1986, uma equipe de pesquisadores da UFSC incumbiu-se de estudar e aprimorar o 
metoda, de onde se deu a efetiva divulga9ao do mesmo em congresses e par meio de 
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dissertacoes de mestrado. Ap6s isto, muitos trabalhos surgiram, principalmente na UFSC e 
UFRGS. (BORNIA, 2002, p.139). 

Os estudos mostram que o principia basico do Metodo de Perrin e 

incorporado no metodo das UEPs, o Principia das Constantes Ocultas, definido pelo 

seu idealizador como "qualquer que seja os prec;os unitarios, os esforc;os de 

produc;ao desenvolvidos pelas diversas operac;oes elementares de trabalho de uma 

·fabricac;ao sao interligados entre si, par relac;oes constantes de tempo" (ALLORA, 

1985, p.66). 

0 metoda das UEPs fundamenta-se em trabalhar apenas com custo de 

transformac;ao, nao considerando para efeitos da elaborac;ao dos custos os valores 

de materia-prima, devendo esta ser adicionado ao produto ap6s o calculo do custo 

de transformac;ao. 

Tanto o metoda UEP quanta o seu precursor o GP, baseiam-se na 
. 

unificayao da produc;ao para se proporcionar uma simplificac;ao no processo de 

gestao, cuja mensurac;ao e feita a partir de medidas fisicas de eficiencia, eficacia e 

produtividade. 

Segundo MARTINS (2006, p.312) "o principal objetivo da UEP e simplificar o 

processo de calculo e alocac;ao de custos a varios produtos, mensurar a produc;ao 

de diversos itens no mesmo perfodo e, com isso administrar a produc;ao, controlar 

custos e avaliar desempenhos". 

Uma produc;ao fabril durante urn determinado perfodo corresponde ao 

conjunto de produtos fabricados, sejam acabados, semi-acabados ou em 

andamento. 0 que o metoda da UEP se propoe e resolver como medir esta 

produc;ao de forma homogenea. 

Numero de pecas, metros na tecelagem e confeccoes, quilograma na fundir;ao e mecanica, 
horas de trabalho em certos casos, etc., sao consideradas unidades imperfeitas, que 
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segundo as premissas do metodo das UEPs nao podem representar o verdadeiro valor da 
produc;:ao e a proposic;:ao da metodologia e dispor para a produc;:ao uma unidade de medida 
propria para medi-la, quaisquer que sejam os produtos fabricados (KAMP, 
http://www.kamp.org/ugp, acessado em 26/04/2007). 

A unificac;ao da medida de produc;ao, base da metodologia da UEP, 

responde a duvida sabre, que tipo de mensurac;ao deva ser feito e o esclarecimento 

vern da noc;ao de esforc;o de produc;ao. 

Segundo ALLORA (1985, p.65), que da uma definic;ao mais pratica diz que 

"esta nova noc;ao representa, para uma maquina funcionando, o esforc;o da propria 

maquina, o esforc;o dos capitais, o esforc;o da energia aplicada, e outros direta e 

indiretamente". 

E claro que os esforc;os de produc;ao, assim definidos sao provenientes de 

todos os setores da fabrica e de todas as maquinas de cada setor que passam a 

possuir a propriedade fundamental de estarem unificadas par uma (mica metrica. 

Segundo MARTINS {2006, p.312) "o metoda das unidades de Esforc;o de 

Produc;ao (UEP) consiste na construc;ao e utilizac;ao de uma unidade de medida dos 

esforc;os e recursos aplicados na produc;ao de varios produtos. Essa medida deve 

ser homogenea, de forma que possa servir de denominador comum a todos os 

produtos". 

A metodologia UP' e urn completo sistema de controles gerenciais fabris. A UP' tern urn 
conceito bern simples, e uma expressao matematica que mede o "valor agregado" (trabalho 
realizado, ou melhor, esforc;:o) de cada produto e, assim permite valorizar urn por urn, em 
unidades abstratas e constantes no tempo, que somadas representam a quantidade de 
produc;:ao expressa com uma s6 unidade de medida: a UP'. Basicamente e transformar uma 
empresa que produz muitos produtos diferentes entre si em uma empresa que fabrica urn 
produto s6: a UP'. Com a utilizac;:ao das UP' - Unidade de Produc;:ao todos os controles de 
produc;:ao, custo e rentabilidade passam a ser operados somente com uma (mica unidade 
de medida: a unidade UP'. (ALLORA, http://www.allora.com.br/, Acessado em 26/04/2007). 

Segundo KAMP (http://www.kamp.org/ugp.html) "UP e em sua essencia urn 

custo par atividade (ABC) da produc;ao, com o diferencial de que a UP ja 

existe ha mais de 50 a nos e no Brasil ha 25 anos". 
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As caracteristicas essenciais dos procedimentos do metodo UEP, segundo 

ALLORA (1985, p.66), sao: 

"Em urn determinado momenta, todos os esforyos de produ9ao sao medidos em valores 
monetarios, e sao calculadas as rela96es entre eles. Logo ap6s, os valores monetarios sao 
abandonados, e o metoda passa a operar apenas sabre as rela96es, que passam a receber 

··a denominayao de Unidades de Esfor9o de Produ9ao - UEP; ·· 
0 procedimento anterior e realizado para cada pasta de trabalho, o que permite a 
acumulayao das quantidades de UEP dos diversos produtos em fun9ao de sua passagem, 
durante 0 processo produtivo, pelos varies pastas de trabalho; 
A soma das UEP acumulad~s em todos os produtos mede a produ9ao total da empresa; 
a qualquer momenta, o valor monetario da UEP pode ser avaliado, permitindo a 
quantificayao do custo de cada produto, tanto em UEP quanta em valor monetario; 
As rela96es expressas pelas UEP se mantem inalteradas par Iongo tempo, exigindo poucas 
revisoes peri6dicas." 

Essa ultima caracteristica e contestada por De ROCCHI, citado por LEONE 

(1997, p.233), com o argumento de que "basta observar qualquer organizac;ao 

moderna e em fase de desenvolvimento ou expansao onde, diariamente, estao se 

modificando processes, alterando composic;oes de materias-primas, e desenhos de 

produtos e que essa dinamica fatalmente conduzira a profundas modificac;oes nas 

estruturas de custos". Assim, como afirma LEONE (1997, p.233), "tambem as 

relac;oes traduzidas pelas UEP sofrerao significativas modificac;oes". 

LEONE (1997, p.231-234) apresenta ainda uma "serie de questionamentos 

a respeito da validade cientifica e da aplicabilidade do metodo das Unidades de 

Esforc;o de Produc;ao". 

Por outre lado, ALLORA (1996, p.51) informa que o "metodo das UEP ja e 

materia curricular em diversas universidades brasileiras, estando implantado em 

mais de 60 organizac;oes". 

BORNIA (2002, p.139) cita que "atualmente cerca de 120 empresas do 

Parana, Sao Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sui utilizam este metodo". 

No que se refere a aplicabilidade, LEONE (1997, p.234) reconhece que "a 

tecnica das UEP e muito interessante, desde que se supere alguns problemas, como 
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a dificuldade de determina<;ao de suas premissas basicas e a inconstancia das 

rela<;6es medidas pelas UEP". 

0 proprio LEONE (1997, p.234) tambem reconhece, ainda, que "o metoda tern urn sentido 
16gico e e facil o seu entendimento, mas faz ressalvas quanta a sua aplicabilidade, pais 
para ele sempre sera diffcil e trabalhosa, e que sua indicagao e mais apropriada para 
empresas industriais que operam em regime de produgao 'Continua. Alem disso, o metodo 
nao se mostra apropriado para atividades comerciais e administrativas e nao apresenta o 
grau de flexibilidade necessaria para ser urn sistema de custos facilmente adaptavel frente 
as condi<;:oes operacionais adversas, inovagoes tecnol6gicas e organizacionais em 
constante mutagao". 

Em resumo, o metodo em questao analisa apenas o processo de 

transforma<;ao diretos e indiretos da materia-prima em produto acabado, sendo que 

o custo relacionado com a propria materia-prima nao e referenciado no calculo do 

metodo e somente computado ap6s a transforma<;ao para efeitos de custeamento do 

produto final. 

Para composic;ao do custo de venda do produto e comum ado<;ao de outros 

principios ou metodos complementares, como Absor<;ao, ABC (Activity Based 

Costing) ou ABM (Activity Based Management), entre outros. 

A implantac;ao do metodo basicamente se caracteriza por duas etapas: 

lmplementa<;ao, que se refere a forma<;ao dos indices padronizados de custos em 

unidade de UEP, calculados a partir do Foto-indice do Posto Produtivo; 

Operacionaliza<;ao, que e a valoriza<;ao monetaria da unidade de UEP e 

consequentemente os custos de transforma<;ao aplicados aos produtos. 

2.4.1 lmplementa<;ao do Metodo da Unidade de Esfor<;o de Produ<;ao 

Uma implanta<;ao do metodo UEP em uma industria demanda inicialmente 

na determinac;ao, baseado nos fundamentos do metodo, das relac;oes entre esforc;os 

de produ<;ao que se pode obter dos postos operativos. 
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"Para o metoda da UEP, os focos concentradores dos esforgos de produgao da empresa 
sao as atividades produtivas da empresa, ou seja, todas as atividades diretamente 
envolvidas na fabricagao dos produtos. Os esforgos das atividades auxiliares sao 
repassados as produtivas e, dai aos produtos. Assim, a fabrica e dividida em "pastas 
operatives", os quais caracterizam-se justamente par se envolverem diretamente com os 
produtos". (BORNIA, 2002, p.143). 

A relac;ao entre os esforc;os de produc;ao repres~11ta as constantes em 
l., - . --.- - ~- ~ 

UEP/unidade de capacidade ou em UEP/hora (UEP/h) medidas do Posta Operativo. 

Este processo e executado normalmente na fase de implantac;ao do metoda e de 

uma (mica vez, mas independente disso, o metoda permite receber revis6es e 

recalculos quando houver mudanc;as significativas no processo produtivo, ou mesmo 

quando houver alterac;ao ou inclusao de novo processo, equipamento ou linha de 

linha de produc;ao diferente da inicial. 

"As relagoes entre os indices sao usadas pelo metoda para estimar as relagoes entre os 
esforgos de produgao, mais precisamente, entre os potenciais produtivos. Tais relagoes sao 
constantes, considerando-se que os pastas operatives nao se alteram no tempo. Assim se 
um pasta operative possui capacidade de gerar duas vezes mais trabalho do que outro 
hoje, daqui a um ana, esta relagao manter-se-a a mesma, desde que nao haja mudanga na 
fabrica". (BORNIA, 2002, p.143). 

A inicializac;ao da aplicac;ao do metoda o primeiro passo e a identificac;ao 

dos produtos a serem produzidos e a definic;ao dos postos operativos, tudo em 

func;ao dos processos produtivos demandados, vindo logo na sequencia a 

mensurac;ao dos tempos em que as materias-primas permanecem ocupando o posto 

operativo ou que dele se utilizam durante o processo de transformac;ao ate se · 

transformar em produto acabado. 

"0 pasta operative e um conjunto formado par uma ou mais operagoes produtivas 
elementares (que nao podem ser decompostas), as quais apresentam a caracteristica de 
serem semelhantes para todos os produtos que passam pelo pasta operative, diferindo 
apenas no tempo de passagem". (BORNIA, 2002, p.143). 

Para ALLORA (1996, p.57), "todas as operac;oes de fabricac;ao ( ... )inclusive 

manuais" sao chamadas de "Postos Operativos (PO's)". 
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BORNIA (2002, p.143) explica que "o pressuposto inerente e que o conjunto 

de operagoes elementares mantem-se proporcionalmente o mesmo para todos os 

produtos" que se utilizam ou passam pelo Posta Operativo. 

A partir de d~finigao do Posta OpeJativo e os tempos de produtos, a etapa 

seguinte da implantagao do metoda e a determinagao dos "Foto-lndices" dos Postos 

Operatives. 

Para BORNIA (2002, p.143) a "determinagao dos custos horarios ($/h) dos 

postos operatives, denominados fotos-indices. Estes indices de custos sao 

calculados tecnicamente, de acordo com o efetivo dispemdio de insumos por parte 

dos postos operatives em funcionamento, com excegao de materias-primas e 

despesas de estrutura". 

Pela concepgao metodol6gica, a nogao do esforgo de produgao e percebida 

de forma qualitativa no metoda UEP, e esta associada aos diversos esforgos 

aplicados no processo de fabricagao dos produtos, sejam os esforgos de mao-de

obra direta e indireta (representados pelos salarios, provisoes, encargos sociais que 

fazem parte do total de remuneragoes de urn trabalhador), o esforgo de custos 

indiretos de fabricagao (representados pelos materiais de consumos e ferramentas 

consumidos gastas pelo posto operativo no processo produtivo), o esforgo de capital 

(basicamente representado pelo valor das maquinas e equipamentos, traduzidos 

pela sua depreciagao), os esforgos de utilidades (vapor, gas, ar comprimido), 

esforgo de energia eletrica consumida, entre outros, alem do que, essa nogao de 

esforgo de produgao possui uma caracteristica que lhe confere uma grande forga, 

que e a homogeneidade. 
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Dizer que o processo de fabricac;ao medido pela UEP tern caracteristica da 

homogeneidade, significa afirmar que quaisquer sejam os produtos fabricados ou 

mix de produtos dentro de seus respectivos processos de fabricac;ao, a produc;ao 

destes produtos necessaria mente utiliza os esforc;os de produc;ao,. de mesma 

natureza, mesmo embora em diferentes intensidades, e e exatamente porque os 

esforc;os de produc;ao sao de mesma natureza que estes podem ser adicionados 

independentes do produto. 

ALLORA (1996, p.61), apresenta um esquema basico para formac;ao do 

valor do custo hora dos Postos Operativos considerando despesas/hora vinculadas 

diretamente ao Posta Operativo (PO) como: "Mao de Obra Direta (MOD); Mao de 

Obra lndireta (supervisao) (MOl); Encargos Sociais (ES); Amortizac;ao Tecnica (AT); 

Material de Consumo Especifico (MCE); Pec;as de Manutenc;ao (PM); Energia 

Eletrica (EE); Manutenc;ao (MAN); Utilidades (UTIL)". 

No esquema proposto por ALLORA (1996, p.60), "para cada PO e formado 

o FIPO (Foto-indice) em $/h" conforme demonstrado na Tabela abaixo: 

PO's MOD MOl ES AT MCE PM EE MAN UTIL TOTAL 

P001 4,00 2,00 7,20 3,20 5,30 3,10 3,10 1,20 1,06 30,16 
P002 5,00 3,00 9,60 5,60 6,10 6,20 2,30 5,20 5,28 48,28 
P003 7,00 4,00 13,20 2,30 3,10 4,20 1,23 4,10 2,81 41,94 

P004 5,00 4,00 10,80 2,50 0,50 3,20 2,40 1,90 0,08 30,38 
P005 4,00 3,00 8,40 1,20 1,00 1,20 3,50 2,30 0,58 25,18 
P006 4,00 3,00 8,40 1,30 1,00 1,40 2,10 3,20 0,72 25,12 

P007 4,00 3,00 8,40 1,50 3,10 3,90 2,10 3,80 3,94 33,74 

P008 5,00 4,00 10,80 1,80 2,30 1,20 2,20 1,90 2,42 31,62 

P009 8,00 2,00 12,00 4,90 6,20 7,20 4,20 5,20 13,10 62,80 

P010 5,00 2,00 8,40 2,40 4,20 4,60 2,50 3,60 0,62 33,32 

P011 9,00 6,00 18,00 5,60 8,60 7,60 5,20 7,00 3,54 70,54 
Tabela 2.4.1.a: Foto-lnd1ce $/h- Fonte Allora (1996, p.62) 
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2.4.2 Operacionalizagao do Metodo da Unidade de Esforgo da Produgao 

A fase de operacionalizagao do Metodo UEP consiste inicialmente em alocar 

aos produtos os custos mensurados dos esforgos de produgao dos Postos 

Operatives atraves da absorgao dos custos apurados e distribul-los seguindo a 

sistematizagao de procedimentos aplicado a UEP. 

Como premissa basica de homogeneidade, o custeamento monetario dos 

produtos, sao direcionados e alocados aos produtos em uma relagao de valor 

proporcional a parcela de custo total de transformagao e o respective consumo 

medido em esforgo de produgao desta. 

De acordo com a metodologia, por ser uma unidade homogenia de medida da 

produgao, a informagao base para se formatar o custo advem inicialmente do 

sistema de controle de produgao, processo importante e necessaria quando 

incorporado na sistematica, do cadastramento de todos os tempos que cada produto 

utiliza de cada Posto Operative e ao final, a totalizagao de tempos individuais de 

esforgo de produgao e os tempos dos esforgos produzidos no perlodo. 

Estes calculos podem ser facilitados se nos controles internos e registros da 

contabilidade for posslvel extrair uma identificagao de todos os gastos que sao 

alocados diretamente aos postos operatives, isso e claro utilizando-se os centros de 

custos como acumuladores e os postos operatives como direcionadores, desde que 

estes estejam vinculados aos processes industriais de transformagao. 

0 metodo UEP utiliza as quantidades produzidas de cada item no mes para 

calcular o total de UEP's geradas em todo processo produtivo. Depois de calculado o 

total de UEP's comega-se o processo de valorizagao. Para que isto acontega o 
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metodo UEP busca na contabilidade os valores realizados no periodo, determinando 

o valor da UEP e do custo de transformagao alocado para os produtos. 

A introdugao para uma nova rotina em uma empresa, normalmente demandaria 

treinamento, tempo e principalment~,aceitagao e credibilidade das pessoas para que 

ela se tome parte do processo e os .resultados sirvam para tomada de decisao. 0 

aspecto mais importante e dificil esta relacionado a aceitagao das pessoas pois 

estas estarao expostas a execugao de rotinas que normalmente sao trabalhosas e 

demandam tambem urn custo de controle. 

Outro aspecto tambem relevante na utilizagao do metodo e que ao implanta-lo 

a empresa se obriga a manter uma base de dados atualizada e constantemente 

monitorada para que os dados possam ser acumulados e comprados entre diversos 

periodos e em alguns casos de forma pontual. Sendo assim, qualquer descaso na 

atualizagao e manutengao das bases de dados podem causar prejuizo ao metodo e 

a credibilidade dos dados dele advindos. 

2.5 METODO DOS CENTROS DE CUSTOS OU RKW 

Metodo RKW, abreviatura de Reichskuratorium fur Wirtschaflichtkeit que 

segundo BORNIA (2002, p.101), denomina de "metodo dos centros de custos, 

metodo das seg6es homogenias, BAB ou mapa de localizagao de custos teve sua 

origem na Europa, no inicio do seculo XX". 

0 RKW, com fundamento da ideia do uso de custos para fixar pre<;os nasceu, no infcio do 
Seculo XX, uma forma de aloca~;ao de custos e despesas muitfssimo conhecido no nosso 
meio brasileiro ... Tecnica originada na Alemanha e foi disseminada por um 6rgao que seria 
semelhante ao nosso antigo CIP- Conselho lnterministerial de Pre<;os. 0 RKW consiste no 
rateio dos custos de produ<;ao e de todas as despesas da empresa, inclusive financeiras, a 
todos os produtos. MARTINS (2006, p.220). 
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Os estudos mostram que em urn sistema de custos, a parte mais complexa 

encontrada pelo contador esta na aprepriac;ao dos custos indiretos ao preduto, neste 

contexte, o metoda RKW prep6e uma distribuic;ao dos custos acumulando-os 

inicialmente aos d~partamentos e depois se transferindo aos predutos, utilizando pra 

isto bases de rateio. 

Segundo LEONE (2000, p.191) .· ua departamentalizac;ao dos custos vai 

permitir o estabelecimento de taxas de absorc;ao departamentais, conferindo maior 

confiabilidade ao trabalho de aprepriac;ao dos custos chamados indiretos". 

Percebe-se . que o metoda de departamentalizac;ao se torna muito util 

quando uma empresa industrial fabrica urn unico preduto, pais neste estariam 

representados todos os custos, os diretos e os indiretos, inclusive os de 

administrac;ao, financeires e outres. 

Quando se defrenta com empresas com multipredutos em sua linha 

predutiva, a tecnica de rateio de custos aparentemente apresenta-se adequada, mas 

e percebido que a identificac;ao do consume dos custos torna-se dificil e mais ainda 

quando se pretende fazer a ligac;ao deste ao preduto, isso obriga, portanto a adoc;ao 

de bases de rateio, mas se os criterios forem arbitrarios podem apresentar distorc;ao 

e nao preporcionar os resultados pretendidos e gerar deficiemcia gerencial. 

Uma departamentalizac;ao dos custos normalmente acompanha a estrutura 

organizacional de uma empresa, onde o trabalho principal da contabilidade e 

acumular todos os gastos gerados na empresa e aloca-los nos departamentos ou 

centres de custos ou tambem chamados de centres de responsabilidade. 

0 metoda RKW, por meio da utilizac;ao da estrutura organizacional da 

empresa, busca uma melhor distribuic;ao dos custos indiretos, com relac;ao ao rateio 



45 

simples, sendo que os custos indiretos devem ser rateados segundo os criterios 

julgados mais adequados para relaciona-los aos produtos em func;ao dos fatores 

mais relevantes que se conseguir. 

Segundo LEONE (2000, p.190) "a departamentalizac;ao. dos custos e 

realizada por varios motivos. Urn deles e o desejo de eliminar o maior numero 

possivel de custos indiretos. Outro motivo e o desejo de se apurar o custo de cada 

componente, sejam produtos ou servic;os". 

Como mencionado, o metoda RKW realiza a distribuic;ao dos custos em 

duas fazes, que segundo BORN lA (2002, p.1 01), "os custos sao alocados aos 

centros de custos, por meio de base de distribuic;ao e, depois repassados aos 

produtos por unidade de trabalho", conforme demonstrado na figura abaixo: 

A 

$200 

Empresa 

Custos=$ 1.000 

Distribu i~iio do s C entros de custos (fase 1) 

~ 

P1 

$340 

B 

$300 

P2 

$660 

c 
$500 

Distribui~BD dos Custos aos Produtos (fase 2) 

FiguraQuadro Distribui~ ao Custos M etodo RKV\1: 
Fonte BORN LA. (200 2, p.104) A daptado pelo Autor. 
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Segundo ATKINSON (2000, p.295), "muitas fabricas sao organizadas em 

departamentos responsaveis pela execw;ao de atividades designadas" que segundo 

o autor podem se resumir em dois tipos principais, "departamentos de produgao" e" 

departamentos de servigos". 

Departamento de produc;:ao, sao departamentos diretamente responsaveis pelo trabalho de 
converter materias-primas em produtos acabados e Departamentos de servic;:os sao os que 

. executam atividades que ap6iam a produc;:ao, mas nao seao responsaveis par nenhuma fase 
de conversao. (ATKINSON, 2000, p.295). 

BORN lA (2002. P.1 03) sintetiza em cinco fases os procedimentos 

operacionais no metodo RKW: 

- separar os custos em itens; 
- dividir a empresa em centros de custos; 
- identificar os custos com os centros - distribuic;:ao primaria; 
- redistribuir os custos dos centros indiretos ate os diretos - distribuic;:ao secundaria; 
- distribuir os custos dos centros diretos aos produtos - distribuic;:ao final. 

2.6 METODO GUSTO BASEADO EM ATIVIDADE 

0 Metodo de custos ABC (Activity Based Costing), apresentado inicialmente 

na decada de 80 pelos pesquisadores os professores Robert Kaplan e Robin 

Cooper, da Havard Business School, que segundo o proprio KAPLAN (1998, p.15) o 

metodo se ap6ia no fundamento de permitir "que os custos indiretos e de apoio 

fossem direcionados primeiro a atividade e processos e depois a produtos, servigos 

e clientes". 

Percebe-se que o custeio por atividades constitui-se de uma modalidade de 

apropriagao de custos aos produtos atraves do rastreamento de recursos 

orientando-se em fungao dos direcionadores de custos. 
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A ideia basica do ABC e tamar os custos das varias atividades da empresa e entender seu 
comportamento, encontrando bases que representem as relagoes entre os produtos e estas 
atividades. Seus procedimentos sao parecidos com os passos do metoda dos centros de 
custos (RKW), na medida em que o RKW tambem aloca os custos aos produtos atraves de 
bases de relagao. (BORNIA, 2002, p.121) 

Segundo HANSEN (2003, p.392), "a premissa te6rica do custeio baseado 

em atividade e que este atribui os custos de acordo com o padrao de consumo de 

recursos dos produtos ( ... ) primeiramente rastreia os custos para a atividade e, em 

seguida, para os produtos e outros objetos de custos". 

A premissa basica do ABC e tratar os custos como se fossem diretos, atraves da analise de 
suas atividades. Como consequemcia do ABC, surgiu a possibilidade de se melhorarem e 
reduzirem os custos das atividades do processo que atravessam transversalmente a 
empresa. (COGAN, 1998, p.9). 

Apoiado na premissa de que produtos consomem atividades e estas 

consomem recursos, o custeio por atividades constitui-se de uma nova modalidade 

de apropriac;ao de custos aos produtos atraves do rastreamento de recursos 

orientando-se em func;ao dos direcionadores de custos. 

0 ABC pretende tornar o calculo dos custos dos produtos mais acurado, superando urn 
problema cronico dos sistemas "tradicionais", que e a inadequagao causada pela atribuigao 
dos custos indiretos aos produtos de acordo com bases de rateio arbitrarias (geralmente 
horas de mao-de-obra direta (MOD), horas-maquina ou custo da MOD). ( ... )A alocagao dos 
custos indiretos aos produtos de acordo com horas de MOD poderia ser relevante no 
passado, quando a produgao era mais simples, com poucos artigos, e os custos de MOD 
eram responsaveis pela maior parte dos custos de transformagao. Porem, a tendencia atual 
e uma maior complexidade nos sistemas de produgao, com maior variedade de produtos, 
onde a participagao dos custos de MOD nos custos de transformagao vern diminuindo. 
Nesta situagao, a utilizagao de horas de MOD, ou custo .de MOD, como base de rateio 
distorce sistematicamente os custos dos produtos. ( BORNIA, 2002, p.120). 

0 ABC, em suma, procura atribuir aos produtos individuais, alem das despesas que 
incidem em cada produto, as despesas indiretas como se diretas fossem. Quer sejam elas 
acumuladas em atividades de lotes/ordens de produgao, atividade de suporte dos produtos 
e atividade para suporte das facilidades, usando para tanto, bases de atribuigao das 
despesas, denominadas direcionadores de custos, que produzem refletir a parcela de 
demanda que devera incidir sabre cada prod uta. (COGAN, 1998, p.22). 

0 ABC atraves da sistematica de apropriac;ao dos custos as atividades a 

partir de direcionadores primaries, chamados segundo MARTINS (2006, p.96) 

direcionadores "de primeiro estagio, tambem chamados de direcionadores de custos 
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de recursos", o metodo relaciona os gastos da empresa as suas atividades e, 

atraves de direcionadores secundarios, denominados tambem segundo MARTINS 

(2006, p.96) por direcionadores "de segundo estagio, chamados direcionadores de 

custos de atividades" que os geraram ou que contribufram para sua elaboracao, 

deste modo, o custo de urn produto representa a soma dos custos de todas as 

atividades necessarias para sua fabricacao e entrega ao cliente. 

Com essa sistematica, o ABC procura reduzir os efeitos prejudiciais destas 

alocacoes proporcionando calculos de custos mais acurados tanto para as 

atividades quanto para os produtos e implementando uma gestao adequada dos 

custos, o que os sistemas tradicionais nao proporcionam. 

MODflOABC 

RfCUIUOS DlRfCIDHADOR CENTRO DE DIRECIDHADOR 
1*fSTAGIO AlMDADfS 2*ESTAGID PR:ODtiTO I 

1 

I 2 

3 

4 • • • 
5 • • • • 
6 

: 

• • • .. 
n 

Figura 2.6.a: Fonte COGAN (1998, p.37) adaptado pelo autor. 

Urn ponto importante a se destacar e a necessidade de que os 

direcionadores de custos informem a relacao de causa e efeito dos custos, pois 

atraves delas e que serao guiados os esforcos de reducao e controle dos custos, 

neste sentido, o produto passa a nao ser mais o foco principal de interesse, 

passando para a atividade o status principal de acumulacao de custos, 

abandonando assim as praticas de rateios de forma arbitrarias, que naturalmente 
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passam a serem associadas a capacidade de gera9ao de valor pela atividade 

empresarial, ou seja, a defini9ao do custo de urn produto passa a partir da premissa 

do ABC, pela adequada identifica9ao das atividades e correspondente mensura9ao 

dos recursos necessaries para a sua realiza9ao. 

Segundo MARTINS (2006, p.95), "a grande diferen9a que distingue o ABC 

do sistema tradicional, e a maneira como ele atribui os custos -aos produtos. 

Portanto, o grande desafio, a espinha dorsal, a verdadeira "arte" do ABC esta na 

escolha dos direcionadores de custos". 

Direcionador de custos e o fator que determina o custo de uma atividade. Como as 
atividades exigem recursos para serem realizadas, deduz-se que o direcionador e a 
verdadeira causa de seus custos. 
Para efeito de tusteio de produtos, o direcionador deve ser o fator que determina ou 
influencia a maneira como os produtos "consomem" (utilizam) as atividades. Assim, o 
direcionador de custos sera a base utilizada para atribuir os custos das atividades aos 
produtos. (MARTINS, 2006, p.96). 

Passa-se a entender que a melhoria de precisao do custo, perseguida pelo 

custeio por atividades, e atingida pelo uso de multiplos direcionadores de custo, que 

tern como objetivo associar o custo de produ9ao de atividades em urn processo aos 

produtos que consomem recursos nelas utilizados. 

Para a compreensao da utiliza9ao dos direcionadores de custos no metodo 

ABC, os estudos mostram que inicialmente precisa ser entendida a conceitua9ao de 

distribui9ao dos custos, muitas vezes o metodo recebe crlticas, pois nao elimina 

rateios. 

Segundo MARTINS (2006, p.97) "rateio e aquela aloca9ao de custos de 

forma altamente arbitraria e subjetiva", e na concep9ao do metodo ABC, a 

distribui9ao pelos direcionadores se sobressai urn pouco dessa 6tica, pois atraves do 

rastreamento se "procura analisar a verdadeira rela9ao entre o custo e a atividade 

atraves do direcionador de recursos ( ... ) procura identificar o que e que efetivamente 
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gerou o custo de maneira racional e analitica de forma a dirimir as possfveis 

diston;oes" . 

.2..6.1 lmplementac;ao do Gusto Baseado em Atividades 

Segundo BORNIA (2002, p124), "o ABC pode ser entendido com o 

metoda RKW com centres de custos mais' detalhados. Assim, podemos 

simplificadamente fixar quatro fases para o calculo dos custos dos produtos: a) 

mapeamento das atividades; b) alocac;ao dos custos as atividades; c) redistribuic;ao 

dos custos das atividades indiretas ate as diretas e d) calculo dos custos dos 

produtos". 

Segundo HANSEN (2003, p.393) "as atividades sao o foco do custeio 

baseado em atividade. Assim, identifica-las e a primeira etapa 16gica no projeto de 

urn sistema de custeio baseado em atividade". 

Uma atividade e uma unidade de trabalho, ou tarefa, com objetivo especffico, como: 
comprar ac;o, que e materia-prima para industria; fazer hamburguer em um restaurante; entrevistar 
um cliente em uma agencia de bem-estar social; ou ajustar uma maquina em uma fabrica. Ha quatro 
grandes classificac;oes de atividades em uma cadeia de valores. 

Atividade de entrada, ou atividades relacionadas a preparac;ao para se fabricar um 
produto( ... ); 

Atividade de processamento, ou atividade relacionadas a fabricac;ao de um produto ( ... ); 
Atividade de safda, ou atividades relacionadas a negociac;ao coo cliente ( ... ); 
Atividades administrativas, ou outras atividades que ap6iam as tres primeiras 

atividades( ... ) (ATKINSON, A.; BANKER, D. R.; KAPLAN, R. S.; YOUNG, S. M.,2000, p.77-78) 

Para HANSEN (2003, p.393), "as atividades representam ac;oes 

empreendidas ou trabalho realizado por equipamentos ou pessoas para outras 

pessoas. ldentificar a atividade e descrever a ac;ao empreendida, geralmente 

usando urn verba de ac;ao e urn objeto que recebe a ac;ao". 

Percebe-se que no ABC caracteriza uma atividade como uma 

sequencia de tarefas e que no seu desenvolvimento essas atividades possuem urn 

fndice de consume de recursos necessaries para gerar urn produto especffico. 
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Estas atividades em urn primeiro momento devem ser padronizadas, para 

serem passfveis de se estruturar de forma sequencia! e encadeadas. Entao, para 

cada elo desta cadeia, este deve possibilitar identificar e alocar os recursos 

consumidos. 

Quando existe urn inventario de atividades, atributos de atividades sao entao 
usados para definir as atividades. Urn dicionario de atividades lista as atividades em uma 
organizagao juntamente com O? atributos desejados. Os atributos selecionados dependem 
do prop6sito ao qual eles atendem. Os de atributos de atividades com objetivos de custeio 
do produto incluem as tarefas de descrevem as atividades, os tipos de recursos 
consumidos pela atividade, o montante (percentagem) de tempo gasto em cada atividade 
pelo empregado, os objetos de custo que consomem as atividades e uma medida de 
consumo de atividade ( direcionador de atividade).(HANSEN, 2003, p.393). 

Segundo HASSEN (2003, p.394) "as atividades podem ser classificadas 

como primarias ou secundarias. Uma atividade primaria e uma atividade 

consumida por urn objeto final de custos, tal como urn produto ou urn 

cliente. Uma atividade secundaria e consumida pelos objetos 

intermediarios de custo". 

0 processo metodol6gico de definic;ao das atividades segue algumas 

premissas para coleta de dados que segundo HANSEN (2003, p.394) as 

"entrevistas, pesquisas e observac;ao sao meios de se coletar dados para urn 

sistema ABC"( ... ) Ao estruturar uma entrevista, as quest6es devem revelar algum 

atributo-chave, ( ... ) devem ser estruturadas para fornecer respostas que permitam 

que os atributos sejam determinados. 

Comparando esta fase do ABC com a correspondente do RKW, podemos dizer que o 
mapeamento das atividades e muito mais trabalhoso do que a definigao dos centros de 
custos. 0 nivel de detalhamento vai determinar a qualidade do modelo, 
conseqoentemente, a adequabilidade das informagoes para objetivos pretendidos. 
Quanta mais detalhadas forem as atividades, mais facilmente o gerente pode detectar 
possiveis melhorias, e as estimativas dos custos e desperdicios do sistema tornam-se 
mais acuradas. Por outro lado, a implantagao e manutengao do ABC se tornam mais 
caras. (BORNIA, 2002, p.124). 
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Para a aloca9ao dos custos das atividades aos produtos, sao utilizados os 

direcionadores, como ja descrevemos anteriormente, onde se podem ser definidos 

juntamente como aquelas atividades ou transa96es que determinam os custos 

destas, ou seja, sao as causas_principais dos custos, como pode ser observado 

pela figura abaixo: 

c 

u 

s 
T 

0 

Alocac;ao dos custos aos produtos. 

(a) Sistema de dois estagios 

(b) Sistema de multiples estagios 

AI: atividade 
indireta 

AD: atividade 
direta 

P: produto 

Figura 2.6.1, Aloca<;ao dos Custos aos Produtos, fonte:(BORNIA, 2002, p.127). 

Com a utiliza9ao dos direcionadores de custos, percebe-se que para o 

ABC encontrar os fatores que causam os custos e urn de seus fundamentos, 

entendendo que a determina9ao da origem dos custos de cada atividade e 

necessaria para aloca-los corretamente aos produtos. 

Existem custos cujos comportamentos sao ditados por bases relacionadas apenas com o 
volume de produ<;ao. Nesta categoria, estao inseridos os custos variaveis. Para estes 
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custos, os direcionadores de custos a serem utilizados tambem sao relativos ao nfvel de 
atividades, como horas de mao-de-obra direta, horas-maquina e custo de materia-prima. 
Tais direcionadores de custos, no entanto, nao sao apropriadas para determinar o 
comportamento da maioria dos custos fixos, que variam a medio e Iongo prazo. No 
decorrer do tempo, estes custos adaptam-se nao s6 a demanda, mas tambem a estrutura 
de produ~ao. 0 fator determinante do custo deste tipo de atividade eo numero de vezes 
que e efetuado o servi~o basico desta atividade para a fabrica~ao dos produtos 
(quan!i~ade de transa~oes feitas). (BORNIA, 2002, p126). 

Segundo BORNIA (2002, p.126-128), os direcionadores de custos 

recomendados sao: "numero de lotes processados na produc;ao como base para 

inspec;ao de qualidade, movimentac;ao de materiais, preparac;ao de maquinas e 

sequenciamento da produc;ao (scheduling); numero de lotes de materiais recebidos 

como base para o recebimento de materiais; numero de ordens de compra, 

suprimento e venda como bases para custos associados com inventarios de materia-

prima, produtos em processo e produtos acabados". 

2.7 METODO DO GUSTO PADRAO 

A definic;ao de padroes, naturalmente, exige analises profundas do processo 

produtivo, conhecer as operac;oes que envolvem o processo como a estrutura de 

pessoal necessaria, o potencial de desempenho e capacidade do conjunto e a 

demanda operacional que a unidade produtiva efetivamente opera. 

Para urn enfoque inicialmente em custos de produc;ao, definir padroes de 

cada item ou do conjunto produtivo geral, envolve inicialmente uma analise nao s6 

dos valores envolvidos no processo produtivo, mas tambem a comparac;ao dos 

niveis de desempenho desejados em relac;ao aos efetivamente conseguidos e 

relacionar esse desempenho e custos com especificac;oes previas, coisa que pode 

ser obtida como, por exemplo, as especificac;oes dos fabricantes dos equipamentos, 

padroes oriundos de normatizac;oes ou o mais comum, padroes gerados a partir de 

dados hist6ricos do proprio processo produtivo. 
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Os custos de produc;ao na administrac;ao de processes produtivos, tambem 

sao vistas como metoda padrao custeio quando este utiliza exatamente como 

premissa a comparac;ao entre o nivel de custos realizados com os planejados ou 

_ simplesmente padroes. 

Segundo LEONE (2000, p.66), "os custos padrao sao aplicados, sobretudo 

em operac;oes repetitivas, quando os parametres ou indicadores fisicos estao 

perfeitamente definidos e quando os custos mantem uma relac;ao intima com a 

variabilidade daqueles dados quantitativos". 

No processo de definic;ao de padroes, o ponto que percebemos como critico 

nao s6 no metoda de custo padrao, mas tambem na determinac;ao dos custos em 

geral sao os criterios de apropriac;ao a serem adotados para os custos indiretos de 

fabricac;ao (CIF). 

Os custos indiretos de fabricac;:ao constituem a principal preocupac;:ao, pois, no que se 
refere a materia-prima e a mao-de-obra direta, tais custos sao facilmente calculaveis e 
podem ser introduzidos no processo de calculo a qualquer momenta ( ... ) o problema 
central, pois sao os sujeitos a rateio, mais ou menos arbitrarios, ( ... ) saber que padroes de 
volume adotar como base de previsao dos custos indiretos de fabricac;:ao. ( ... )a unidade de 
volume pode estar expressa em horas, em numeros de unidades de produtos, em quilos de 
certo material, em m2 etc. (IUDICIBUS,1985, p.115). 

0 principal objetivo do Metoda do Custo Padrao e estabelecer uma medida 

planejada, ou seja, urn padrao de comportamento dos custos que sera usada para 

compara-la com os custos incorridos, cuja finalidade e revelar desvios que, 

analisados, serao possiveis de correc;ao para, desta forma, manter os rumos 

preestabelecidos para o born desempenho operacional da empresa. 

Segundo BORNIA (2002, p.89) o Metoda do Custo Padrao consiste em: 

- fixar urn custo-padrao, que servira de referencia para a analise dos custos; 
- determinar o custo realmente incorrido; 
- levantar o desvio ou variac;:ao ocorrida entre o padrao e o real; 
- analisar a variac;:ao, a tim de auxiliar na procura das causas, motivos que levaram aos 
desvios. 
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MARTINS (2006, p.315) aborda dois conceitos de custo-padrao: ideal e 

corrente ambos utilizados como sinonimos de custo-padrao. 

0 custo Padrao Ideal nasceu da tentativa de se fabricar um custo em laborat6rio. lsto e os 
calculos relativos a tempo de produ9ao (de profissional ou de maquina), por exemplo, 
seriam feitos com base em estudos minuciosos de tempo e movimentos ( ... ) sem se 
considerar produtividade oscilante. 
Custo padrao corrente, diz respeito ao valor que a empresa fixa como meta para o proximo 
periodo para determinado produto ou servi90, mas com diferen9a de levar em conta as 
deficiE'mcias sabidamente existentes em termos de qualidade de materiais, mao de obra, 
equipamentos, fornecimento de energia, etc. E o valor que a empresa considera dificil de 
ser alcan9ado, mas nao impassive! (MARTINS, 2006, p.315). 

Para MARTINS (2006, p.334) "o custo-padrao vern para auxiliar, interagir 

com uma outra forma de contabiliza<;ao de custos, sendo uma tecnica auxiliar ou 

complementar". Ele s6 e eficaz na medida em que exista Custo Real, para se extrair 

da compara<;ao de ambos, das divergemcias existentes. 

0 metoda do custo padrao ajuda na fixa9ao dos padroes e varia9oes realizadas, apontando 
o caminho para a procura das causas. 0 metoda do custo padrao nao se enquadra na 
defini9ao usada para o termo metoda, pais nao trata somente do calculo de custos, 
extrapolando o mero levantamento dos custos com procedimentos para auxilio ao controle 
gerencial e situando-se proximo ao que denominamos principia, pais trata tambem da 
essencia da informa9ao (BORNIA ,2002, p.89). 

2.8. METODO DA TEORIA DAS RESTRI<;OES 

Na Decada de 70, Eliyahu M. Goldratt, enquanto estudante de fisica em 

Israel, elaborou uma formula<;ao matematica para o planejamento de produ<;ao 

denominada "OPT" tecnologia da produ<;ao otimizada (optmized production 

technology), que se tornou base para seus trabalhos, e em 1979 o tornaram 

conhecido internacionalmente como o exterminador de "vacas sagradas", ao 

derrubar mitos como de que a programa<;ao finita nao funcionava, e pela 

dissemina<;ao de seus conhecimentos e aos questionamentos de praticas gerenciais 

baseadas em custos. 
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Na Segunda metade da decada de 80, Goldratt ampliou essa formulac;ao e 

desenvolveu a Teoria das Restric;6es. 

A Teoria das Restric;6es, tambem denominada de TOC {Theory of Constraints) e um 
desenvolvimento relativamente recente no aspecto pratico da tomada de diversas decis6es 
organizacionais nas quais existem restric;oes. A TOC foi inicialmente descrita pelo Dr. 
Eliyahu Goldratt em seu livro, A Meta. (WANKE, Artigo COPEAD). 

0 enfoque principal dado pela Teoria as Restrig6es e a maximizac;ao do 

resultado da· empresa, com a criac;ao de mecanismos de avaliac;ao do negocio; por 

exemplo: avaliar se as decis6es de produc;ao, ou implementac;6es em partes dos 

processes produtivos afetam a ·lucratividade da empresa. Na otica da teoria das 

restric;6es, nem sempre a lucratividade esta diretamente relacionada a eficiencia. 

Muitas empresas que implementavam a logfstica de produc;ao de Goldratt melhoravam tao 
significativamente a produc;ao que problemas comec;avam a aparecer em outras areas da 
empresa. Goldratt elaborou soluc;6es para outras areas das empresas, como logfstica de 
distribuic;ao e gerenciamento de projetos. Porem, ele sabia que as empresas precisavam de 
alga mais fundamental que apenas soluc;6es prontas: toda vez que uma empresa aplicava 
as soluc;oes que ele tinha criado ela dava um salta em competitividade, mas depois 
estagnava.(CORBETT, Artigo: Teoria das Restric;oes TOC). 

"A produtividade e o ato de fazer uma empresa ficar mais proxima de sua 

;,. meta. Todas as ac;6es que fazem com que a empresa fique mais proxima de sua 

meta sao produtivas ... A produtividade nao tern sentido, a me nos que voce saiba 

qual e a meta". (GOLDRAT, 1997, p.37). 

Segundo GUERREIRO (por CATELLI, 2001, p.421) "A teoria das restric;6es 

pode ser entendida como uma ampliac;ao do pensamento da tecnologia da produc;ao 

otimizada. ( ... ) enfase fundamental das ideias do autor e 0 de alcance do que ele 

denomina meta da organizac;ao". 

Segundo GOLDRAT (1997, p.47), "a meta de uma empresa de produc;ao e 

ganhar dinheiro", organizac;ao com fins lucrativos deve ser a de "ganhar dinheiro" 

tanto no presente como no futuro. 
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A missao da empresa, que deve ser definida pelos seus proprietarios, nao 
deve conflitar com a meta, "ganhar dinheiro", pais a lucratividade e condigao 
necessaria a sobrevivencia de qualquer neg6cio, e se "ganhar dinheiro" passar a ser 
sinonimo de lucratividade, este garante sua continuidade. 

Se a empresa nao ganhasse dinheiro ao produzir e vender produtos, ou com contratos de 
manutenc;ao, ou vender alguns de seus bens, ou com qualquer outra forma ... a empresa 
esfafia acabada. Ela pararia de funcionar''. (GOLDRATT,1997, p.47). 

A garantia da continuidade da empresa s6 e obtida quando as atividades realizadas geram 
urn resultado lfquido no mfnimo suficiente para assegurar a reposic;ao de todos os seus 
ativos GQnsumidos no processo de realizac;ao de tais atividades. Todas as estrategi~s. 
pianos, metas e ac;oes que a empresa implementa, deve orientar em ultima instancia a 
otimizac;ao do Iuera. 0 Iuera, portanto, a a melhor e a mais consistente medida da eficacia 
da organizac;ao. (GUERREIRO, Artigo Gecon). 

Neste estudo e entendido que pela Teoria das Restrigoes, toda empresa e 

considerada como urn sistema, isto e urn conjunto de elementos entre os quais ha 

alguma relagao de interdependencia, sendo que o conceito chave da Teoria refere-

se a restrigao, ou seja, o fator que restringe a atuagao do sistema como urn todo. 

Em sintese, Goldratt deixa entender no contexto da obra "A Meta", que o 

primeiro passo e reconhecer que todo sistema e constituido para urn prop6sito, nao 

se criam organizagoes sem finalidade. Assim, toda agao tomada para qualquer 

unidade ou processo da empresa deva ser julgada pelo impacto que esta agao tenha 

no prop6sito ou finalidade da mesma. Pode-se concluir com isso que ao lidar com 

melhorias qualquer que sejam e em qualquer parte do sistema, primeiro e preciso 

definir qual e a meta global do mesmo e as medidas que vao permitir julgar o 

impacto da melhoria em qualquer subsistema e de qualquer agao local nessa meta 

global. 

No contexto de urn sistema, pode-se dizer que uma restrigao e nada mais 

do que qualquer coisa que impega urn sistema de atingir urn desempenho maior em 

relagao a sua meta, que na publicagao do" GOLDRATT (1997, p.158) "A Meta" ele 

deixa clara que restrigao pode ser termo substituto para gargalos e "e que nao 
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devemos olhar para cada area e tentar ajusta-la. Devemos tentar otimizar o sistema 

inteiro. 

"Gargalo e aquele recurso cuja capacidade e igual ou menor do que a demanda colocada 
nele e nao gargalo e qualquer outro recurso cuja capacidade e maior que a demanda 
colocada nele. ( ... ) Nao se deve equilibrar a capacidade com a demanda. Em vez disso, 
voce precisa equilibrar ao fluxo do produto atraves da fabrica com a demanda do mercado. 
( ... ) Os gargalos determinam a capacidade efetiva da fabrica". (GOLDRATT, 1997, p.158-
159). 

Na realidade empresarial, qualquer sistema tern bem poucas restric;oes 

(mencionado em "A Meta", analogia que Goldratt faz no capitulo dos escoteiros) e ao 

mesmo tempo em que a teoria afirma que qualquer sistema na realidade tern que ter 

pelo menos uma restric;ao. Essa conclusao e explicada pelo fato de que se nao 

houvesse alga que limitasse o desempenho do sistema, este seria infinito, ou seja, 

se uma empresa nao possuisse uma restric;ao, seu Iuera seria infinito. 

sao: 

0 metoda abordado pela teoria das restric;oes fornece tambem medidas para o alcance da 
meta como reduc;ao das despesas e o inventario de produtos nos processes, "a meta e 
reduzir a despesa operacional e o inventario, aumentando simultaneamente o ganho". 
(GOLDRATT, 1997, p.99). . 

Sao medidas que expressam a meta de ganhar dinheiro muito bem, mas tambem permitem 
que voce desenvolva regras operacionais para dirigir sua fabrica. Elas sao tres: ganho, 
inventario e despesa operacional." (GOLDRATT, 1997, p.69). 

Segundo a Teoria das Restric;oes as medidas operacionais globais definidas 

Ganho - Ganho e o fndice pelo qual o sistema gera dinheiro atraves das vendas" 
(GOLDRATT, 1997, p.69). 
lnventario - 0 inventario e todo o dinheiro que o sistema investiu na compra de coisas que 
ele pretende vender. (GOLDRATT, 1997, p.69). 
Despesas Operacionais - Despesa operacional e todo o dinheiro que o sistema gasta a fim 
de transformar o inventario em ganho".( ... ) E melhor nao levar o valor agregado em 
consider:ac;ao. lsso elimina a confusao de decidir se um d61ar gasto e um investimento ou 
uma despesa.(GOLDRATT, 1997, p.70). 

COGAN (2003), tambem apresenta as mesmas variaveis abordadas pela 

Teoria das Restric;oes de Goldratt, enriquecendo-as com uma abrangencia mais 
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ilustrativa para cada variavel nos conceitos de ganhos, despesas operacionais e 

inventarios. 

Ganho - corresponde ao fndice no qual o sistema gera dinheiro atraves das vendas. 
Representa a diferenc;:a entre as vendas reais e o custo do material direto, este, nesse 
modelo, considerado como a Cmica despesa variavel. Corresponde a margem de 
contribuic;:ao do 'Custeio variavel onde todas as despesas sao fixas a excec;:ao do material 
direto. A considerac;:ao e que e marcante nessa teoria e a enfase no curta prazo, perfodo 
no qual as demais despesas podem ser consideradas como fixas. Essa simplificac;:ao que 
viabilizou os resultados apresentados par essa teoria tambem e sua principal limitac;:ao. 
lnventario - corresponde a todo o dinheiro q4e o sistema investe na compra de coisas que 
o sistema pretende vender. Essa definic;:ao foge das definic;:oes tradicionais de inventario, ja 
que exclui o valor adicionado de mao-de-obra e despesas gerais. 
Despesas Operacionais - corresponde a· todo dinheiro que o sistema gasta para 
transformar inventario em ganho. (Cogan, artigo:TOC, 2003). 

Percebe-se que a Teoria das Restric;oes mantem uma estreita ligac;ao com a 

contabilidade gerencial, especificamente quando aborda o custeio pela margem de 

contribuic;ao nos direcionamentos para tomada de decisao. E percebido tambem, 

que numa analise mais profunda, a utilizac;ao pura e simples nos metodos de custeio 

de dados da contabilidade financeira ou informac;oes puramente para fins legais, 

pode levar a decisoes com grau de distorc;ao, a exemplo da alocac;ao e rateios de 

todos os custos fixos a centres de custo. Eventualmente, para efeito de aplicac;ao da 

TOC como metoda de custeio, centres de custos podem ser considerados gargalos 

no processo ou simplesmente restric;oes. 

A Teoria das Restric;oes tern sido aplicada na tomada de decisao em 

praticamente tres niveis: gestao da produc;ao, analise da rentabilidade e gestao de 

processes. 

A gestao da Produc;ao baseada nos preceitos da TOC enfatiza a resoluc;ao 

de problemas relacionados aos gargalos e a programac;ao e a reduc;ao dos 

estoques. 



60 

Na analise de rentabilidade a utilizac;ao dos metodos da TOC tern levando a 

mudanc;a de decis6es baseadas em custo para decis6es, que passa a ser baseada 

na melhoria continua das operac;6es que afetam a rentabilidade. 

Os estoques sao,,.reduzidos com a gestao de processos, na ide,ntificac;ao de 

fatores organizacionais, que nao sao necessariamente recursos, que impedem as 

empresas de atingirem seus objetivos. 

GOLDRAT deixa clara que a TOC pode ser implementada usando cinco 

passos de focalizac;ao, cujo objetivo desses passos e de focalizar a atenc;ao do 

gerente nos recursos restritos, que sao fatores inibidores do crescimento do Iuera. 

Claro que dependendo da complexidade, poderao existir sistemas com uma ou mais 

restric;6es. 

Sao cinco os passos para aplicac;ao da TOC segundo GO LORA TT: 

ldentificar a restric;ao do sistema: 

Nesta fase do processo sao identificadas as restric;6es internas e externas 

onde o metoda busca encontrar entre possiveis soluc;6es a soluc;ao 6tima. Numa 

empresa industrial, uma restric;ao pode ser o tempo disponivel ou a capacidade de 

uma maquina, de urn departamento ou de uma estac;ao de trabalho. Dentre as 

restric;6es encontradas, deve-se tambem identificar a combinac;ao 6tima de produtos 

que faz a melhor otimizac;ao dos recursos da restric;ao. Para empresas de servic;os 

ou de alta tecnologia, a restric;ao pode ser o tempo disponivel dos funcionarios mais 

capacitados. A combinac;ao 6tima nas empresas industriais ou de servic;os revela 

quanta de cada recurso restrito e consumido nos processos ou produtos e quais 

restric;6es da empresa sao consistentes. 
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Goldratt (1997, p.342) faz uma analogia com uma corrente: "Pense na corrente e no 

fato de que sua resistencia e determinada pelo seu elo mais fraco". Portanto, para 

aumentar a sua resistencia o primeiro passo e identificar qual e o elo mais fraco da 

corrente. 

Explorar as restric;oes de urn sistema: 

Uma maneira de se assegurar que a empresa esta utilizando forma 

consistente seus recursos e garantir que a melhor combinac;ao de produtos esteja 

sendo produzida. Claro que se fazer a gestao dos recursos e fazer o melhor uso das 

restric;oes consistentes e mais extensivo do que fazer gestao de uma produc;ao 

combinada. Nas bases da teoria das Restric;oes, gestao das restric;oes esta 

diretamente relacionada com a melhoria no desempenho de processos e redugao 

dos estoques. 

Nas organizac;oes com apenas algumas restric;oes de recursos a principal 

restric;ao e definida como urn "tambor", ou seja, aquela restric;ao que estabelece o 

ritmo de toda taxa de produc;ao da fabrica. Consequentemente, os processos 

subsequentes alimentados pelo "tambor" sao forc;ados a seguir a sua taxa de 

produc;ao. Nesta sequencia de produc;ao, os possessos imediatamente antecedentes 

ao tambor sao programados para produzirem nas mesmas taxas de restric;ao do 

tambor. 

Com o processo de programac;ao, a Teoria das Restric;6es define mais duas 

caracteristicas adicionais, consideradas regras para reduc;ao dos estoques, os 

denominados "pulmao" e "cord a". 
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No conceito da TOC pulmao de estoque tambem e referenciado como 

"pulmao de tempo", aquele necessaria para manter a ocupagao de urn recurso 

restrito em urn determinado intervalo de tempo. 

Em linhas gerais o Pulmao e criado para proteger a programa<;:ao. E uma antecipa<;:ao do 
instante de libera<;:ao dos itens' de modo a garantir o cumprimento do programa de 
produ<;:ao. Na TOC pode haver tres tipos de pulmao: 
Pulmao da Restri<;:ao - objetiva proteger o Tambor com a libera<;:ao antecipada dos itens 
para a restri<;:ao. 
Pulmao do Carregamento - a restri<;:ao nao e o unico elemento com programas a serem 
observados. 0 carregamento dos produtos acabados tambem dewe ser protegido com urn 
pulmao, de modo a ser assegurada a confiabilidade dos prazos para os clientes. 
Pulmao da Montagem - quando os itens que foram processados pela restri<;:ao devem ser 
montados com itens que nao passaram pela restri<;:ao, e necessaria criar outra prote<;:ao. 
Neste caso, todas as partes que passaram pela restri<;:ao devem ser utilizadas para formar 
o produto acabado e desta forma, nenhum item "nao-restri<;:ao" deve estar faltando". 
(WANKE; artigo: COPPEAD). 

"Corda" por consequencia, e considerada as ag6es tomadas para amarrar a 

taxa de liberagao dos materiais no processo de produgao em fungao da taxa de 

limitagao da restrigao do recurso. Se Tomarmos o "Tambor" como o ponto de partida 

e subtraindo o Pulmao da Restrigao, e Possfvel determinar o. instante para Iibera gao 

dos itens. 

Como foi relatado, a "Corda" assegura que sera liberada a quantidade exata 

de itens que sera processada pela restrigao, pois e atraves da "Corda" que se pode 

garantir que todos os recursos operam no mesmo ritmo que a restrigao, sem 

elevagao nos nfveis de estoque em processamento. 

Goldratt exemplifica o sistema com a teoria da fila de processos cuja 

analogia fora feita no capitulo do livro "A Meta" sobre a aventura da excursao. 

"Existe uma prova matematica que mostra claramente que, quando a capacidade e 
diminufda exatamente ate a demanda do mercado, o ganho cai e o inventario aumenta ate 
o teto". (GOLDRATT, 1997; p99). "A grande jogada ocorre quando os eventos dependentes 
estao combinadas com outro fenomeno chamado flutua<;:oes estatfsticas". (GOLDRATT, 
1997, p.100). 
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Flutua9ao estatistica e exemplificada na parte do livro sabre a caminhada na 

trilha, quando: 

Ron estava determinando o ritmo. Toda vez que alguem andava mais devagar do que Ron, 
a fila ficava maier. Se um dos garotos desse um passe com um centimetre a menos que o 
Ron, o comprimento da fila inteira poderia ser afetado" ( ... ) Mas, o que aconteceria quando 
alguem andava .mais rapido do que Ron? Os passes mais longos ou mais rapidos nao 
deveriam compensar os outros? As diferenc;as nao fazem as medias?( ... ) Como a distancia 
entre mim e .Ron estava crescendo, isso s6 poderia significar que o inventario estava 
aumentando. 0 ganho era o meu lndice de percurso, que era influenciado pelo pelos 
Indices flutuantes,dos outros. (Goldratt; 1.997; p115). Extensao da trilha- inventario. ( ... )A 
distancia do primeir.o garoto ao ultimo aunientava = inventario estava aumentando, o ganho 
era influenciado pelos Indices flutuantes e o que significava que, em relac;ao ao crescimento 
do inventario, o ganho do sistema inteiro cala. (Goldratt, 1997, p117). 

Sistema Tambor-Pulmio-Corda 
-Materia-Prima 

+ 

[+J - Processo 
lnleial ~I 

~ 
.;g 1~0 1 ~ 8 • I 

Processo 
Produto Acabado B 

tPulmiio de Tempo 

Processo 
Tambor 

Figura 2.8.a: Fonte: proprio autor. 

Subordinar tudo o mais as restri96es. 

A restri9ao do tambor essencialmente estabelece a capacidade para o 

processo de produ9ao numa visao geral do processo, par consequencia a empresa 

como urn todo tambem se subordina ao processo de produ9ao. Os recursos e 

estoques devem ser gerenciados de modo a prover exatamente o necessaria para 

atingir os objetivos definidos para a restri9ao. Este passo pode implicar na 

ociosidade de recursos que nao sao restri96es. Normalmente o sistema e 
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subordinado a restric;ao atraves do metodo de programac;ao e controle da produc;ao 

que na TOG eo Tambor-Pumao-Corda. 

Romper ou elevar a restric;ao do sistema. 

Atr~ves da rnelhoria continua das operac;oes, da aquisic;ao de capacidade 

ou de flutuac;oes na demanda, por exemplo, a restric;ao do sistema pode ser rompida 

ou elevada, de modo que a esta restric;ao deixe de se-lo. Uma nova restric;ao flsica 

ou nao flsica, interna ou externa, assumira o papel da restric;ao anterior. 

ldentificar a nova restric;ao do sistema caso a restric;ao seja rompida. 

Deve ser observado, no entanto, que a implementac;ao da TOG pode exigir 

uma mudanc;a substancial na forma como uma empresa atua em suas operac;oes. 

Por exemplo, suponha que, numa empresa, produzir e vender o produto de menor 

prec;o unitario e maior demanda maximize o lucro (objetivo). 

:" Se a empresa remunera sua forc;a de vendas com base em comiss6es 

como urn percentual da receita, essa decisao pode provocar urn incentivo implfcito 

nos vended ores para venderem os produtos mais caros, que por sua vez, podem ser 

nao os mais rentaveis, portanto, contraria o objetivo inicialmente trac;ado, o de 

maximizar o lucro, e a politica de remunerac;ao passaria a ser uma nova restric;ao 

para o alcance da meta. 

Com esta hip6tese ocorrendo, demandaria da gestao necessidade de uma 

nova abordagem na adoc;ao da polftica de remunerac;ao da forc;a de vendas, para 

corrigir os rumos da sua atuac;ao no processo e provocar a retomada na busca do 

objetivo. 
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Para a Teo ria das Restric;oes outros parametres sao tam bern auxiliares para 

a avaliac;ao de desempenho, o grau com que a meta esta sendo atingida e os 

reflexes para suportar as hip6teses geradas pela teoria: 

A meta e fazer dinheiro agora e no futuro, fazer dinheiro e a razao primeira 

que leva a existencia da empresa, pais do contrario ela nao estaria no neg6cio e a 

segunda razao, considerada para manutenc;ao do neg6cio e que o ganho.· e usado 

como urn meio para medir o dinheiro. 

Luera Uquido: Medido como a diferenc;a entre ganho, definido como venda 

menos o montante de valores pagos aos fornecedores pelas materias primas diretas, 

e os custos e as despesas operacionais. 

Subtende-se implicitamente, que a mao-de-obra direta nao e urn custo variavel- existe urn 
compromisso feito com os trabalhadores para urn horizonte de planejamento, ou seja, os 
trabalhadores sao pagos supostamente par mes, e essa despesa no curta prazo se 
comporta como se fixa fosse, independente da produc;ao realizada. De forma semelhante, 
a suposic;ao e de que todos os custos indiretos nao irao variar no curta prazo. Contudo, 
urn horizonte de planejamento a curta prazo, nao e capaz de evitar que certos custos 
deixem de variar no Iongo prazo.(COGAN, Artigo: TOC, 2003). 

Retorno sabre investimento dimensiona o esforc;o necessaria para o 

alcance de urn determinado nivel de Iuera e e obtido dividindo o Iuera liquido pelo 

inventario, lembrando que este ultimo inclui todo dinheiro que 0 sistema 

(organizac;ao) investe na compra de coisas que ele pretende vender. 

Fluxo de caixa e considerado uma situac;ao necessaria para a sobrevivencia 

da empresa, ao inves de propriamente urn indicador. 

2.8.1 Otimizac;ao da Produc;ao na Teoria Das Restric;oes 

A otimizac;ao da produc;ao tern como objetivo a eliminac;ao do excesso de 

inventarios de material em processo e da mesma forma visa uma melhoria nos 
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processes, e consequentemente a minimiza<;ao do inventario de seguran<;a contra 

problemas inesperados. 

Para otimiza<;ao da produ<;ao Goldratt desenvolveu a 16gica do OPT -

Optimized Production Technolpgy. A tecnica trabalha primeiramente com a 

identifica<;ao dos gargalos, os quais representam as restri<;oes no contexte da 

produ<;ao. 

Para dar significa<;ao na otimiza<;ao da produ<;ao, Goldratt faz a proposi<;ao 

de que "a soma dos 6timos locais nao e igual ao 6timo total", ou seja, a maximiza<;ao 

da eficiencia e eficacia de todos os- recursos do processo produtivo. 

Para tanto, estabelece nove principios caracterizados de acordo com o 

pressuposto que toda linha de produ<;ao ou processo produtivo possui gargalos e 

sempre havera, num dado momenta, aquele de maior poder restritivo. 

Balancear o fluxo e nao a capacidade. 

A teoria das restri<;oes nao defende o balanceamento da capacidade e e 

favoravel de urn balanceamento do fluxo de produ<;ao na fabrica, sendo que a 

orienta<;ao seja feita pela restri<;ao do processo, pais ela se consolida como o fator 

que determina o desempenho de todo o sistema. 

Assim, e enfase recai sabre o fluxo de materiais e nao sabre a capacidade 

instalada dos recursos. lsto s6 e posslvel atraves da identifica<;ao dos gargalos 

(restri<;oes) do sistema que vao limitar o fluxo deste como urn todo. 

A abordagem tradicional preconiza o balanceamento da capacidade dos 

recursos e, a partir dal, tenta estabelecer urn fluxo suave, se posslvel continuo. 

0 nlvel de utiliza<;ao de urn recurso nao restri<;ao nao e determinado pelo 

seu proprio potencial e sim por uma outra restri<;ao do sistema. 
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Esse principia determina que a utilizagao de urn recurso nao-restrigao seja 

parametrizada em fungao das restrig6es existentes no sistema, ou seja, pelos 

recursos internos com capacidades limitadas ou pela limitagao de demanda do 

mercado. 

A utilizagao e ativagao de urn recurso nao sao consideradas a mesma coisa. 

Esse principia e estabelecido a partir do emprego de dais conceitos 

distintos: utilizagao e ativagao. 

A utilizagao do recurso nao-gargalo corresponde ao seu usa de acordo com 

a capacidade do recurso gargalo. Ja a ativagao de urn recurso nao gargalo 

corresponde ao seu usa em volume superior a limitagao requerida pelo recurso 

gargalo. Este ultimo enfoque nao contribui para a otimizagao da produgao, pais o 

fluxo do processo quando se mantem constante fica limitado pelo recurso gargalo, o 

excedente produzido no nao-gargalo gerara estoque que se acumulara em frente ao 

processo de restrigao, e isso gerara urn aumento nas despesas operacionais. 

Esse principia nao e aplicado nas formas convencionais de programagao de 

produgao, pais contraria o principia de otimizagao. 

Uma hora perdida no gargalo e uma hora perdida no sistema inteiro. 

Qualquer tempo perdido no gargalo seja atraves de atividades de "setup" de 

maquinas, da produgao de unidades de rna qualidade ou defeituosas, ou de 

processes de fabricagao de produtos que nao serao absorvidos pelo mercado ou 

simplesmente para reposigao dos estoques, diminui o tempo total ja dimensionado 

pela restrigao disponivel para atender o volume maximo possivel do sistema como 

urn todo, este determinado justamente pelo recurso restritivo. 
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Neste contexto o metodo da teoria das restrig6es, defende a proposigao de 

que a adogao de melhoria de tempo em processos nao gargalos s6 gerara beneficia 

na melhoria da eficiencia daquele processo produtivo e nao na industria como urn 

sistema geral, isto e, a redugao s6 surtira efeito na produtividade geral da industria 

se os tempos melhorados de maquinas ou processos forem de fatores restritivos, 

pois s6 esse ganho replicaria em eficiencia e produtividade de toda a industria. 

Uma hora economizada onde nao e gargalo e apenas uma ilusao. 

Conforme mencionado no item anterior, e importante toda a economia de 

tempo nos recursos gargalos. 

Assim, como os recursos restritivos determinam o ritmo de produgao dos 

nao restritivos, nao existe nenhum beneffcio na economia de tempo nestes ultimos, 

ja que tal economia de tempo somente reflete uma ociosidade deste recurso. 

Os gargalos· governam o Ganho e o lnventario 

A partir do exposto acima, conclui-se que os recursos restritivos (restrig6es 

ou gargalos) determinam o ritmo do sistema e o ganho, bern como os niveis de 

estoque, pois estes sao dimensionados e localizados em posig6es especificos de 

forma que seja possivel identificar e isolar os gargalos de flutuag6es estatisticas 

provocadas pelos recursos nao gargalos que os alimentam. 

Num processo de produgao a gestao do processo deve procurar evitar que 

qualquer tipo de atraso nos recursos, independente de qual seja, porque urn atraso 

causado pela flutuagao estatistica ou por efeitos aleat6rios, mesmo que este nao 

cause parada ou atrapalhe o rendimento do recurso gargalo, cria naturalmente uma 

acumulagao de estoque antes do recurso gargalo. Essa acumulagao corresponde a 

urn tipo de estoque que pode ser as vezes ser caracterizado como urn "estoque 
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pulmao" por urn tempo de seguranga, mas na maioria das vezes representa custo 

desnecessario e possivelmente prejudicial ao ganho do processo. 

0 late de transferencia nao pode e muitas vezes nao deve ser igual ao late 

de processamento. 

Quando se fala de late de processamento, este diz respeito ao tamanho de 

lote.·que vai ser processado completamente em :determinado recurso, antes da 

adequagao e repreparo deste recurso para o processamento de outro item. 0 late de 

transferencia corresponde ao tamanho do late que vai sendo transferido para uma 

proxima operagao ou para outro recurso. 

No modelo da Teoria das Restrigoes, os lotes de processamento e de 

transferencia nao precisam ser necessariamente iguais. lsso permite uma divisao 

dos lotes e uma economia de tempo na transformagao do late no recurso que esta 

sendo utilizado, ou pela movimentagao deste pela fabrica. 

0 cuidado com esse procedimento esta na administragao dos estoques 

antes e depois de cada recurso, para se avaliar se estes estoques nao estao 

prejudicando os ganhos gerando gastos desnecessarios. 

Late de processamento deve ser variavel e nao fixo. 

A maioria dos sistemas tradicionais de programagao e controle de produgao, 

muitas vezes incluso em "ERP" (Enterprise Resource Planning), arquitetura de 

software de informagoes, assumem que o tamanho do late deva ser o mesmo para 

todas as fases das operagoes de fabricagao do produto. lsso normalmente direciona 

o processo a urn problema de escolha do tamanho que o late devera ter e quantos 

serem adotados no processo, uma vez que as caracteristicas das operagoes 

individuais podem conduzir a calculos diferentes. Na pratica, quando do exercicio de 
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modelagem e definic;ao do modelo de produc;ao, os lotes de processamento 

normalmente se apresentam de forma que podem variar de uma operac;ao para a 

outra. 

Os programas devern serestabelecidos _considerando todas as restric;oes 

simultaneamente. 

0 processo de decisao na programac;ao da -produc;ao na elaborac;ao das 

suas definic;oes deve levar em conta as quest6es de que e quando produzir, e neste 

sentido, levarao ser considerac;ao o conjunto de restric;oes existentes, devera ser 

observado o tratamento dados aos "led times", que correspondem aos tempos de 

ressuprimento. 

Os sistemas tradicionais sao baseados no pressuposto que os "led times" 

podem ser estabelecidos antes do processo e planejamento. Assim, eles se 

constituem em dados para alimentar o sistema de planejamento da produc;ao. 

No modelo da Teoria das restric;6es, os "led times" serao estabelecidos em 

func;ao de como o processo de produc;ao e programado, ou seja, eles deverao ter os 

resultados gerados a partir do processo de planejamento da produc;ao, considerando 

os limites das restric;6es. 

0 importante na observac;ao das proposic;oes apresentadas que para uma 

otimizac;ao estas estao "amarradas" diretamente com os conceitos de ganho, 

inventario e despesas operacionais, e objetivam, fundamentalmente, o alcance da 

meta da empresa. 

Existem diversas categorias de restric;6es no ambiente industrial, tais como: 

de mercado, de capacidade, de logistica, de gerenciamento e de comportamento. 
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As caracteristicas e necessidades do mercado definem os limites do 

montante de ganho da empresa. As restri96es de logistica, gerenciamento e 

comportamento tambem existem no ambiente das empresas, porem nao sao 

usualmente .reconhecidos como Iimitadores no processo. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

0 principal motivo deste trabalho de pesquisa e poder demonstrar atraves 

de analise, o comportamento dos custos de produtos e processes a partir. da 

sistematiza<;ao da uniao dos metod as custeio de unidade de esfor<;o de produ<;ao 

(UEP) eABC. 

Na pesquisa sera abordado o tema atraves de urn estudo empfrico do tipo . · 

explorat6rio, ou .·. seja, sera utilizada no metoda de pesquisa a observa<;ao 

experimental para responder o problema, demonstrando as hip6teses, identificando 

determinantes e desenvolvendo informa<;6es quantitativas. 

Sera permeada no trabalho a investiga<;ao de pesquisa bibliografica de 

natureza qualitativa com a abordagem explorat6ria e descritiva, devendo servir como 

base para a fundamenta<;ao te6rica e estudo do sistema existente na empresa 

-" pesquisada, procurando assim, levantar suas deficiencias frente as atuais 

necessidades da mensura<;ao de desempenho, sendo pesquisados tambem os 

principais metodos empregados atualmente, analisando-se sua convergencia no que 

se refere ao tema desejado. 

Com a pesquisa, se · prop6e uma abordagem pratica do modelo e a 

valida<;ao do metoda de custeio, bern como, proporcionar uma modelagem da 

composi<;ao dos dados aplicados de forma pratica atraves de urn estudo de caso. 

Segundo YIN (2005, p.32), "urn estudo de caso e uma investiga<;ao empfrica 

que investiga urn fenomeno contemporaneo dentro de seu contexte de vida real, 

especificamente quando os limites entre o fenomeno e o contexte nao estao 

claramente definidos". 
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Baseado neste pensamento, o estudo de caso se mostra uma ferramenta 

importante na estrategia desta pesquisa, pois serao lidados com condic;6es 

contextuais, onde se acredita que estas estarao diretamente ligadas ao objeto de 

estudo e totalmente pertinentes ao fenomeno estudado. 

Segundo YIN (2005, p.33), "o estudo de caso como estrategia de pesquisa 

compreende urn metodo que abrange tudo (.:.) da 16gica de planejamento, das 

tecnicas de coleta de dados e das abordagens especlficas a analise dos mesmos." 

Segundo as tecnicas e metodologia de pesquisa, no processo de estudo de 

casos incluem-se estudos de caso unico ou de multiplos casos, sendo que o objeto 

de estudo deste trabalho sera desenvolvido em estudo de caso unico, pois a 

pesquisa baseia-se no entendimento que neste contexto e campo de pesquisa, 

serao encontrados fundamentos 16gicos para justificar o experimento e testar a teoria 

· de forma conclusiva, pois se inicia com o entendimento de que a. abrangencia do 

estudo aplicado proporcionara uma visao adequada da aplicabilidade do metodo. 

Em geral, os estudos de caso representam a estrategia preferida quando se colocam as 
questoes do tipo "como" e "por que" ( ... ), sobre um conjunto contemporaneo de 
acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle ( ... ) (Yin, 2005, 
p.19 e 28). 
Um estudo de caso e uma investigac;ao empfrica que 
• investiga um fenomeno contemporaneo dentro de seu contexto da vida real, 
especificamente quando 
• os limites entre o fenomeno e o contexto nao estao clara mente definidos ... 
• A investigac;ao de estudo de caso enfrenta uma situac;ao tecnicamente (mica em que 

havera muito mais variaveis de interesse do que pontos de dados, e , como resultado, 
baseia-se em varias fontes de evidemcias, com os dados precisando convergir em um 
formato de triangulo, e, como resultado,beneficia-se do desenvolvimento previa de 
proposic;oes te6ricas para conduzir a coleta e a analise de dados". (YIN, 2005, p.32-33). 

A aplicac;ao pratica do estudo de caso unico sera realizada em uma 

industria farmaceutica de fitoterapicos de forma ilustrativa, concentrando-se na 

criac;ao de evidencias anaHticas e de suporte no estudo pratico, baseado em teoria 

ja conhecida com a apresentac;ao dos aspectos ilustrativos e operacionais onde o 

estudo busca demonstrar sob uma perspectiva especlfica os seguintes pontos: 
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Fornecer abordagem pratica na aplicac;ao dos conceitos da metodologia de 

custeio proposta; 

Analisar as caracterfsticas e relevancia dos controles internos e 

apontamentos existentes, na composic;ao dos custos; 

Descrever de que modo podem ser aplicados os metodos na alocac;ao dos 

custos e a utilizac;ao das informac;6es geradas na melhoria dos processos. 

A qualidade de uma pesquisa de estudo de caso esta vinculada 

principalmente a duas quest6es basicas, a confiabilidade e a validade. Validade esta 

sendo entendido como o que se esta sendo estudado ou o fenomeno de estudo e 

efetivamente aquila que se quer ou se prop6e a estudar, e confiabilidade tern 

relac;ao com a obtenc;ao dos dados e testes cujo alcance de resultados consistentes 

sao conseguidos a partir de medic;oes repetidas. 

Segundo YIN (2005, :p.75), "embora .todos os projetos possam levar a 

estudo de caso bern sucedido" ( ... ) "os projetos de caso unico sao vulneraveis no 

mfnimo porque voce tera apostado todas as suas fichas num unico numero". 

lndependente disso, a decisao por estudo de caso unico proposto baseia-se em urn 

dos fundamentos descritos por Yin (2005, p.62), "estudo de caso decisivo", onde as 

proposic;oes e aplicabilidade ja foram executadas e estao em funcionamento na 

empresa onde o projeto de pesquisa se ap6ia para desenvolver o estudo de caso, 

faltando provar a confiabilidade e seguranc;a do metoda. 

0 entendimento nesta proposic;ao e que este estudo, apesar de focar 

apenas em uma empresa, podera responder a questao problematizada, pois a 

empresa em questao e considerada no meio, uma referenda tanto nos aspectos 

tecnicos como de gestao, possuindo certificac;ao de qualidade, certificac;ao, registro 
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e validagao dos processos produtivos e esta habilitada pelo 6rgao regulador federal 

a certificar outras empresas do ramo nas boas praticas de fabricagao, alem do que, 

o estudo pode proporcionar uma importante contribuigao a base de conhecimento e 

a construgao de novos estudos e fundamentagoes da teoria envolvida. 

0 estudo de caso baseara em sintese nas recomendagoes descritas por 

YIN (2005, p.55) em seus trabalhos que servem para balizamento nos teste de 

qualidade de urn estudo de caso: 

Teste 
Validade do conceito 

Validade lnterna 

Validade Externa 
Confiabilidade 

Tatica do estudo 
Multiplas fontes de evidencias; 
Estabelecimento da cadeia de evidencias; 
Revisao do relat6rio par terceiros. 
ldentifica<;ao e adequayao de padroes 
Constru<;ao da explana<;ao 
Analise da serie de tempos 
Utiliza teoria de estudo de caso unico 
Usa do protocolo de estudo de caso unico 
Desenv. de banco de dados do estudo de 
caso. 

Fase da Pesquisa 
Coleta de dados 
Coleta de dados 
Coleta de dados 
Analise de dados 
Analise de dados 
Analise de dados 
Projeto de pesguisa 
Coleta de dados 
Coleta de dados 

Fonte: (YIN, 2005, p.55) Taticas do estudo de caso para quadro teste de projeto- adaptado 
~~~ ~ 

Diante disso, o presente trabalho estara embasado na construgao de urn 

roteiro para demonstrar a aplicabilidade da unificagao dos metodos UEP e ABC 

tendo como fundamento os modelos apresentados nas bibliografias disponiveis 

sobre o tema e a exemplificagao atraves de urn caso real onde uma implementagao 

se entende possivel testar hip6teses da pesquisa. 

Dado a sua peculiaridade, de uma forma simples, a proposta tambem tera 

como respaldo a experi€mcia do proprio autor desse trabalho. 

0 presente trabalho limita-se a urn estudo cientifico sobre o sistema UEP, 

Unidade de Esforgo de Produgao e ABC, Activity Based Costing, sendo abordados 

de forma generica e mais te6rica os outros sistemas de custeio mais usuais. 
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0 desenho da Metodologia proposta restringiu-se na busca pela clarifica9ao 

da aplica9ao dos metodos e valida9ao dos procedimentos de apura9ao e controle de 

custos, nao sendo o foco a determina9ao nem analise dos custos indiretos e 

posterior pre9os de venda dos produtos, focando-se mais na aplicabilidade do 

metodo e confiabilidade dos resultados. 

0 trabalho limita-se aos processos internos, nao abrangendo a cadeia de 

valor e problemas de demanda, ou seja, nao trata de enfoques mais amplos 

externos a empresa e aos objetivos propostos. 
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4. ESTUDO DE CASO- HERBARIUM LAB. BOTANICO LTDA 

Este processo constitui ponto culminante do projeto de pesquisa, pois com 

este estudo de caso se consegue traduzir de forma sistemica todos os esforgos 

direcionados no sentido da realizagao de urn trabalho mais fidedigno possivel, sendo 

que nesta busca, os estudos levaram a possibilidade de desenvolver o tema atraves 

da execugao pratica dos preceitos base do estudo, atendendo o objetivo geral deste 

trabalho que e o de analisar o comportamento dos custos de produtos e processos a 

partir da sistematizagao da uniao dos metodos custeio de unidade de esforc;o de 

produgao -UEPje ABC de forma aplicada e em urn processo real de produgao em 

uma Industria F 
1 
rmaceutica de Fitoterapicos. 

4.1 CARACTERIZACAO DA EMPRESA PESQUISADA 

A segao busca situar os interessados neste estudo no que se refere ao 

campo utilizado para a realizagao do presente trabalho onde foram obtidas as 

oportunidades de testar o objeto de estudo, o custo da produgao em uma empresa 

real e em situagoes reais de processos. 

0 objeto de estudo foi desenvolvido na Industria Herbarium Laborat6rio 

Botanico Ltda, fundada em 1985, e esta entre as maiores empresas brasileiras da 

industria farmaceutica no segmento de fitoterapicos. Com distribuidores em todo o 

territ6rio nacional. 

0 Herbarium e considerada hoje a maior empresa brasileira especializada 

em medicamentos fitoterapicos e suplementos alimentares naturais. E reconhecida 

pelos 6rgaos sanitarios governamentais, e opera com metodologias de produgao 

adequadas as normas rigidas de Boas Praticas de Fabricagao (BPF), da certificac;ao 



78 

NBR ISO 9001/2000 e eo unico laborat6rio do setor ate a presente data, habilitado 

pela Reblas (Rede Brasileira de Laborat6rios de Saude Publica) - que autoriza o 

Herbarium a emitir laudos analiticos para outros Laborat6rios. · 

A empresa foj classificada por 6_vezes apresentada como uma das 100 

melhores empresas para se trabalhar no Brasil, divulgado atraves de pesquisas 

publicadas na Revista Exame, Revista Epoca,e atraves do lnstituto Great Place To 

Work entre os anos de 2001/2007. Possui atualmente 379 empregados, unidade 

fabril e distribuidora. 

4.2 LOCALIZACAO DA EMPRESA 

0 Herbarium Laborat6rio Botanico Ltda. possui a unidade fabril localizada 

no municipio de Colombo/PR, a 15 km de Curitiba, Capital Social do Brasil, com 

modernas instalagoes ocupando 8.000 m2 de area construida em urn terreno de 

100.000 m2, em Colombo, regiao metropolitana de Curitiba, o Herbarium esta 

totalmente integrado no conceito de protegao ambiental. Nesta area, ha urn jardim 

medicinal e uma area de preservagao ecol6gica. 0 cuidado como meio-ambiente 

reflete-se nas instalagoes do laborat6rio, construido a partir de urn projeto 

arquitetonico arrojado, que permite que o espago ocupado nao interfira na fauna e 

flora nativas da regiao. Alem disso, ha urn sistema de tratamento de efluentes, que 

processa residuos e os devolve a natureza em forma de agua potavel, preservando 

o lengol freatico da regiao e as especies de plantas e animais. 

A Industria e responsavel pela fabricagao de produtos farmaceuticos 

fitoterapicos, homeopaticos, cosmeticos, alimentos para humanos, higiene e 

limpeza. 
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Os medicamentos fitoterapicos sao obtidos a partir de partes de plantas. Qualquer produto 
de origem vegetal com propriedades terapeuticas pode ser chamado de fitoterapico, mas s6 
os submetidos a testes clfnicos e aprovados pelos 6rgaos reguladores sao considerados 
medicamentos". 
0 usa de vegetais para o tratamento de doenc;:as e conhecido ha muito tempo par diversos 
povos. A industria farmaceutica aliou a esse conhecimento popular a tecnologia e grandes 
investimentos para a produc;:ao de medicamentos. Eles apresentam a mesma seguranc;:a 
que os medicamentos tradicionais, que sao obtidos a partir da sintese qui mica. 
Cerca de 200 empresas produzem medicamentos fitoterapicos no Brasil, movimentando 
anualmente US$ 550 milh6es. Estima-se que esse mercado tenha capacidade para 
movimentar US$ 1 bilhao em 2010. (FEBRAFARMA, 2004). 

0 Herbarium possui uma distribuidora propria localizada tambem em 

Colombo/PR, com uma filial da unidade de vendas na Cidade de Sao Paulo. 

4.3 ESTRURA ORGANIZACIONAL E DE GESTAO 

0 Herbarium Laborat6rio Botanico e uma empresa de capital fechado. 

Magrid Teske detem 60% e Clovis Henry Teske 40%. 

No inicio de suas atividades, a Gestao de todos os processes do 

Herbarium eram realizadas pelos seus s6cios. Em meados dos anos 80 ate o inicio 

1990 foram instaladas as primeiras Ger€mcias na Empresa, na seguinte ordem: 

Gerencia Tecnica, Industrial, Comercial, Marketing, e por ultimo a Administrativa 

Financeira. 

A empresa esta organizada em duas diretorias que estao sob a 

responsabilidade dos s6cios sendo o Clovis Teske o Diretor Presidente e a Magrid 

respondendo pela Diretoria de lnfra-Estrutura. As demais gerencias sao 

profissionalizadas, tendo em seus comandos executives experientes e de grande 

vivencia de mercado nas suas respectivas fun96es. 

0 processo decis6rio da empresa normalmente e formatado e discutido em 

urn comite gerencial, o que se assemelha a urn conselho de gestao, e e composto 

pelos gerentes e ambos diretores. Neste comite sao apresentados e discutidos 
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todos os projetos de relevancia estrategica e coorporativa empresarial, pianos de 

neg6cio, estrategias de marketing e comercializagao, bern como as decis6es 

colegiadas tanto do ambito tatico como operacional. Oeste comite saem as politicas 

e formulagao das estrategias de neg6cio e membros gerentes ficam .. com a 

responsabilidade da gestao e execugao destas polfticas, tragando pianos taticos e 

operacionais para a companhia. 

ORGANOGRAMA 

Diretoria 
Presidencia 

Diretoria Infra-
Estrutura -r-- Exportac;io 

I I I 

Gerencia Gerencia Gerencia de Gerencia Gerencia 
iADM/Financeira Comercial Marketing Industrial Tecnica 

I I I Departamento de I Gerencia Departamento 
Controladoria Regional de da 

Vendas Qualidade 

Gerencia I Distribuic;io 

As decis6es da empresa sao estabelecidas e orientadas a partir de urn 

Plano Estrategico, que para ser desenvolvido, se utiliza tecnicas para sua 

elaboragao como, a integragao das ferramentas metodol6gicas de gestao SWOT, 

BSC eo Desdobramento de Metas par Diretrizes, instrumentos estes utilizados para 

o estabelecimento e implementagao do plano anual de diretrizes, planejamento de 

gestao e melhorias da organizagao. 

As ferramentas e metodologia sistematizam o acompanhamento de 

resultados atraves da tecnica de mensuragao par indicadores, utilizando o "Balanced 
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Scorecard - BSC", PDCA- Planejamento, Ac;ao, Direcionamento e Checagem, as 

tecnicas da IS0-9001/2002 com as ferramenta de mensurac;ao e tratamento das nao 

conformidades. 

Criado nos anos 1990 pelos nort,e-americanos Robert Kaplan e David Norton, o balanced 
scorecard consiste num sistema de gestao em que a visao e a estrategia da empresa sao 
determinadas a partir de quatro perspectivas: a perspectiva financeira, a perspectiva do 
cliente, a perspectiva intern a e a· perspectiva de aprendizado e crescimento. Cad a uma 
delas conta com metricas pr6prias, cujo somat6rio balanceado reflete o desempenho geral 
da empresa. Oaf o nome balanced Scorecard, que pode ser traduzido livremente par 
sistema de indicadores balanceados do desempenho. (GIL, 2007, p.41) 

Com a ferramenta BSC, a gestao da empresa estuda, ajusta, revisa e faz 

cumprir as estrategias escolhidas para a soluc;ao do problema e, posteriormente, 

mensura o alcance delas, sendo com as demais, acompanha e corrige os rumos e 

operac;oes da organizac;ao. 

No processo decis6rio do Herbarium Laborat6rio Botanico Ltd a., se utiliza 

tambem para analise estrategica e politicas a metodologia SWOT, que e focada nos 

vetores de macro declarac;ao de intenc;oes e hip6teses, o que a empresa denomina 

de "Diretrizes", que servem para guiar as ac;oes e eventos na direc;ao dos objetivos 

e metas. 

A metodologia SWOT, na empresa pesquisada e utilizada para fazer 

analise de cenarios ou analise de ambiente, e atraves deste metoda, a gestao se 

mune de informac;oes atuais e hist6ricas do neg6cio para determinar problemas e, 

em seguida, elabora as estrategias e os pianos de ac;ao para soluciona-los. 

Segundo GIL (2007,p.35), o termo "SWOT e uma sigla oriunda do idioma 

ingles, e e urn acr6nimo de Forc;as (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameac;as (Threats)". 
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GIL (2007, p.57) denomina a metodologia como "Pacote SWOT, trata, 

determina, define e identifica o problema organizacional, gerando conhecimentos a 

fim de criar estrategias, isto e, hip6teses para a solugao do problema". 

As estrategias estabelecidas nos comites de gestao sao desenvolvidas e 

instaladas por meio de taticas elaboradas em sintonia com os objetivos e metas 

desdobradas nos niveis rna is operacionais· pel a metodologia de "Desdobramento de 

Diretrizes". 

Desdobramento das Diretrizes e o metoda utilizado para decompor as 

metas e medidas em pianos de agao especificos distribuidos nos varios niveis 

hierarquicos da organizagao. Estes pianos individuais sao acoplados aos objetivos 

estrategicos da organizagao para nao gerar dispersao de objetivos e nem 

desperdicio de energia em ag6es desvinculadas do objetivo principal. 

A mensuragao··baseada no BSC (Balanced Scorecard) metodologicamente 

capta as premissas estrategicas, politicas empresariais e diretrizes e as traduz em 

indicadores de desempenho que sao utilizados pela empresa pesquisada para medir 

a eficacia e eficiencia do plano estrategico e da aplicagao tatica complementadas 

nas estruturas mais operacionais. 

No Herbarium, urn dos pontos importantes utilizados para tomada de 

decisao e inserido como pega fundamental na elaboragao do planejamento 

estrategico e o custo de produgao e comercializagao do produto. Para tanto a 

empresa investe na tecnologia da informagao e controle dos processo para manter 

urn sistema de custos depurado e confiavel. 
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4.4 MODELO DE CUSTOS UTILIZADO DA EMPRESA 

0 Herbarium possui uma grande oferta de produtos segmentada em 7 

linhas. Atualmente com mais de 90 produtos diferentes e previsao de langamento de 

aproximadamente 20 produtos nos pr6ximos 2 anos. 

0 Herbarium atua fortemente no mercado de medicamentos fitoterapicos 

com ou sem prescrigao medica, suplementos nutricionais, mel e seus derivados e 

cosmeticos, nas seguintes linhas: Fitoterapicos Tradicionais que sao medicamentos 

elaborados com extratos padronizados com garantida concentragao de principios 

ativos vegetais com finalidades profilaticas e curativas; Fitoterapicos OTC 

representados pelos medicamentos elaborados para venda sem prescrigao medica; 

Fitomedicamentos para Prescrigao Medica, sao os medicamentos com indicag6es 

especificas para determinados sintomas e doengas dependentes de diagn6stico e 

acompanhamento medico; Alimentos/Suplementos com produtos cuja funcionalidade 

ajudam a minimizar o impacto de habitos alimentares insatisfat6rios no organismo, 

que podem facilitar o advento de desequilibrios fisiol6gicos e ate mesmo doengas 

cronicas, Linha Bioslim, com produtos especialmente desenvolvidos para auxiliar na 

redugao de peso. Alem da preocupagao estetica, manter o peso adequado a linha 

traz muitos beneficios a saude, sendo este o foco da linha; Apicolas com produtos 

elaborados com mel e seus derivados e; cosmeticos, numa linha para higiene e 

beleza com principios ativos naturais que se destinam a auxiliar no tratamento de 

afecg6es da pele ao bern estar das pessoas. (fonte: http://www.herbarium.net/ 

herbarium_site/produtos/ acessado em out/2007). 

0 processo produtivo industrial do Herbarium e caracterizado par suas 

etapas de processamento monitoradas atraves de testes minuciosos que garantem a 
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integridade e preserva<;ao das caracteristicas das materias-primas vegetais 

representados por liquidos orais, alimentos, cosmeticos, semi-s61idos, s61idos e 

sabonetes. 

0 sistema de processamento dos custos na empresa e estruturado sob os 

conceitos metodol6gico de utiliza<;ao da UEP e ABC para distribui<;ao dos custos e 

acompanhamento da produ<;ao. 

0 processo de acumula<;ao e efetuado atraves de ordem de produ<;ao 

individual e por lote de produto, onde o monitoramento e apontamentos sao 

executados durante toda a fase de processamento do lote, visando assim a 

rastreabilidade de cada fase do processo. 

No Herbarium, todo controle de processes e gerido a partir de urn sistema 

de gestao informatizado ERP (Enterprise Resource Planning), sistemas de 

inform~6es que integra todos os dados e processes da organiza<;ao em urn unico 

ambiente. 

lntegrantes deste sistema coorporativo estao os m6dulos de gestao de 

estoque/custos, MRP (Material Requirements Planning) e o PCP (Pianejamento e 

Controle da Produ<;ao) que tern por finalidade principal a previsao e o controle de 

materiais movimentados e armazenados na empresa, alem do custo incorrido no 

processamento e transforma<;ao destes materiais em produto acabado. 

0 processo de calculo e controle dos custos faz parte dos M6dulos de 

Controle da Produ<;ao - PCP, que dita norma e o ritmo das lin has de produ<;ao, 

visando urn fluxo ordenado e continuo do processo produtivo, que obedece uma 

sequencia 16gica na execu<;ao das metas. 
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As etapas deste processo sao: Receber previsao de vendas da area 

comercial, expressando intervengao de vendas por produto em urn determinado 

perfodo (consumo); Verificar nfvel de estoque atual (estoque inicial); Quantificar nfvel 

desejavel de estoque futuro, definindo a quantidade que ficara estacada ap6s 

cumprir demanda prevista (estoque final); Quantificar a produgao a ser cumprida, 

que entao passa a se constituir na meta de produgao do perfodo; Verificar o estoque 

de materia-prima e os insumos diversos, determinando itens, a serem adquiridos 

pelo setor de suprimentos, necessarios a obtengao da meta de produgao 

estabelecida; Calcular, em fungao do nfvel de produgao e das horas previstas de 

trabalho dos Postos Operativos, a necessidade de equipamento e de mao-de-obra; 

ou, em fungao dos equipamentos disponfveis, calcular as horas de trabalho 

necessarias ao atendimento do plano de produgao; Definir prazo para infcio e 

termino da produgao quantificada. 

Para mensuragao e formagao dos custos no processo produtivo, alem do 

processo normal do PCP, o sistema direciona duas fases para acumulagao de 

custos, sendo a primeira, as atividades que estao ligadas ao produto final e nao 

fazem parte diretamente do processo de transformagao, como por exemplo, as 

atividades exercidas pelos laborat6rios ffsico-qufmicos e microbiol6gico, pela equipe 

de controle de qualidade de material grafico e controle de processos, entre outras, e 

a segunda fase representada pelo proprio processo de transformagao da materia

prima em produto acabado gerido pelo PCP. 

0 processo de acumulagao de custos inicia na entrada de materia-prima, 

onde sao imputados, alem dos valores dos custos do insumo, os valores da 

atividade de analise laboratorial e de controle de qualidade, acumuladas e 
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direcionadas aos produtos segundo metodo ABC. Estas atividades de analise 

acompanham todo o processo produtivo, sendo acumulada de acordo com os 

padroes definidos em cada fase do processo e em quantidades necessarias para 

cada linha de _produtos e sao acrescidas ao custo do produto depois da fase de 

transformagao. -

4.4.1 Utilizagao do Metodo ABC de Custos no Processo Produtivo. 

Numa industria farmaceutica em particular, sao demandados diversos -

investimentos em tecnologia e pesquisa, nos quais, existe uma particularidade

incomum nelas diferente de outras empresas industriais de outros ramos, se fala da 

estrategia que a industria adota para recuperar os valores investidos em pesquisa e 

desenvolvimento de medicamentos ou outros produtos. 

Para se obter o retorno necessaria nesses investimento, primeiramente e ; 

necessaria apura-los ao logo de todo tempo em que o desenvolvimento fora 

acontecendo e acumula-los de foram organizada para se medir exatamente o custo 

deste desenvolvimento. Nem sempre urn produto em desenvolvimento gerara urn 

produto final viavel comercialmente, ou durante a pesquisa e desenvolvimento deste, 

os resultados das substancias pesquisadas podem nao atender o objetivo inicial da 

pesquisa e o projeto e abandonado, revertendo-se os custos apurados a resultado. 

No caso especifico do Herbarium Laborat6rio Botanico, os gastos com 

desenvolvimentos de urn novo medicamento ou produto segue o principio da 

absorgao de custos, mas utiliza-se o metodo o Gusto Baseado em Atividade o ABC 

para aloca-los ao projeto. 
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Basicamente, urn desenvolvimento demanda na sua maior parte o consumo 

de mao de obra, atraves das diversas atividades que sao executadas durante o 

processo. 

Para apurar com uma maior precisao esses custos, na empresa pesquisada 

se adota uma estrutura de atividades para as areas de laborat6rio semelhante a 

utilizada no processo industrial. Neste contexte, foi elaborado um dicionario de 

atividades e seu detalhamento, foram criadas estruturas de servic;os onde, em cada 

tipo de servic;o, se vincula urn recurso que absorve diversos custos, e estes, sao 

. direcionados a partir de urn padrao tecnico predefinido pela equipe de 

farmaceuticos. 

Para a elaborac;ao de urn projeto de medicamento, existem inumeros testes 

e procedimentos laboratoriais que se repetem sistematicamente durante 

praticamente toda fase de estudo, portanto fica mais clara a determinac;ao e a 

utilizac;ao de urn padrao de tempo das atividades, pois existem varios processes 

repetitivos e de forma sistematica. 

Na fase de apontamentos e de execuc;ao de rotinas laboratoriais, sao 

executadas atividades de simulac;ao do processo produtivo em laborat6rio tal qual 

aconteceria na linha de produc;ao normal do medicamento. lsso gera inicialmente a 

construc;ao da estrutura final do produto, tanto na sua composic;ao e formulac;ao 

como nos tempos padrao do processo industrial, no qual sao inicialmente simulados 

os custos reais de produc;ao que ocorreriam durante uma industrializac;ao normal. 

Com base nestes apontamentos, o produto pode ser custeado e precificado, 

subsidiando as areas de lanc;amento de produto e mercado efetuar o estudo de 

viabilidade comercial do mesmo. 
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A elaboragao da estrutura das atividades ou produtos demonstra atraves de 

urn fluxo 16gico como urn produto e montado em todos os seus niveis, apresenta 

seus componentes e quantidades em forma de arvore, com cada elemento ligado ao 

nivel superior, 0 que e chamado de produto "pain. 

Mat. Prima 
1.1 

Sub-produto 1 

Prod uta 
Servi!;O- Pai 

Servi!;O XX 
1.2 

Recurso 
2.2 

Figura 4.4.1 - Estrutura de produto (Fonte interna Herbarium, adaptado pelo autor). 

Com base nestas estruturas, urn projeto ou uma ordem de produgao e 

gerada. De forma automatizada no sistema ERP, sao gerados tambem as 

nec~ssidades de empenho de componentes do prbduto durante sl.Ja produgao ou 

projeto, permitindo assim, se requisitar automaticamente os materiais necessarios, 

bern como direcionar os gastos atraves da estrutura padrao, e assim, formar o custo 

do produto ou dos servigos. 

Depois de concluido o projeto do produto, para determinar a 

fabricagao/montagem e preciso que se tenha na estrutura a relagao de todos os 

componentes, dos recursos e mao-de-obra e, se necessaria, subproduto para 

formayao do produto acabado ou intermediario. 

4.4.2 Utilizagao do Metoda UEP de Custos no Processo Produtivo 

No processo de transformagao da materia-prima em produto acabado, o 

metoda de apropriagao adotado no Herbarium e de Unidade de Esforgo da Produyao 
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- UEP, que basicamente se desenvolve dentro da metodologia ja mencionada em 

duas etapas: Etapa de implementa9ao, que se refere a forma9ao dos Indices 

padronizados de custos em unidade de UEP, calculados a partir do "Foto-indice" do 

"Posta Operative" e; Etapa. de operacionalizayao, que representa a valoriza9ao 

monetaria da unidade de UEP e conseqOentemente, os custos de transforma9ao 

aplicados aos produtos. 

A etapa de implementa9ao no Herbarium, se inicia pela identifica9ao das 

linhas de produtos fabricadas, do cadastre das estruturas do produto e pela 

identifica9ao dos postos operatives que processam estas linhas de acordo com esta 

estrutura. 

0 posto operative (PO), segundo a metodologia, e todo o equipamento 

considerado principal necessaria, em cada fase de processamento e em cada linha 

de produtos, tambem, considera-se posto operative algumas atividades de 

transforma9ao em que nao se utiliza equipamento, mas faz parte do processo 

produtivo. 

A partir de rela9ao dos "Postos Operatives" e composto o quadro de "Foto

indice", quadro este que representa a composi9ao de todas as opera96es de fabrica, 

bern como, a soma do custo hora (R$/h) de todos os gastos relatives a estas 

opera96es que se integram ao Posta Operative. Este quadro e que gera a base 

para forma9ao da UEP e, do custo do posto operative em UEP. 

Para montagem do quadro "Foto-indice", no Herbarium se adotam algumas 

premissas, adequando desta forma preceitos metodol6gicos a execu9ao pratica: 

MOD/MOl - Mao de obra direta e indireta e considerada para calculo de 

horas, um turno normal de trabalho de 190:00 horas mes arredondamente, 
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ou seja, [(365 dias no ano/7dias semana)*44 horas semanais]/12. 0 valor da 

mao de obra e obtido pelo salario medio/hora das fungoes diretas e indiretas 

ligadas aos postos operativos, acrescidos de encargo com base em 90% 

sobre salario; 

FER/UTI - Ferramental e utilidades foi considerado no Herbarium todo 

equipamento auxiliar de apoio que trabalha e que formam o conjunto do 

posto operativo bern como pec;as e acess6rios que sao acoplados aos . 

equipamentos principais; e 

DEP - Depreciac;ao dos equipamentos, utilidades e ferramental, para fins de 

foto-indice e adotado o valor de mercado dos bens e a vida util tecnica (nao 

contabil), a vida produtiva do equipamento medida conforme especificac;ao 

da engenharia. 

Portanto~ o "Foto-indice" e ,composto pela soma dos custos hora de cadai 

posto operativo, incorporando em urn unico valor os efetivos gastos em insumos 

calculados de MOD (mao de obra direta), MOl (mao de obra indireta), DEP 

(depreciac;ao), FER (Ferramental), ENE (Energia Eletrica), MAN (manutenc;ao), UTI 

(utilidades), APO (apoio) atribuidos aos Postos Operativos (PO's) conforme quadros 

abaixo: 

FOTO-iNDICE 

PO's MOD MOl DEP FER ENE MAN UTI APO FOTO-INDICE 
POOl 15,99 1,32 0,12 0,36 2,50 0,14 0,05 0,29 20,77 

POOl 11,77 1,32 0,12 0,53 2,50 0,08 0,17 0,35 16,84 

P0 52 8,44 1,32 Ill/ 0,02 1,20 0,10 0,00 0,47 11,55 

P0 57 12,21 1,32 0,98 0,78 0,33 0,21 0,21 0,67 16,71 

... ... 

POn N 

Quadro 1: Resumo do F oto-Indice - fonte pr6pna do autor 
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Mao-de-obra direta, no modelo adotado pelo Herbarium, representa a soma 

do custo hora mais encargos do profissional ou mais de um, envolvidos diretamente 

com o equipamento ou na atividade produtiva, que compoes o Posto Operativo 

conforme quadro 2: 

MOD MOD (Fun~iio Principal) MOD (Fun iio Auxiliar) TOTAL TOTAL 

· C6digo PO ·Qtde Fun~iio R$/Hr R$ffotal Qtde Fun~iio R$/Hr R$ffotal FUNC. MOD. 

GF8001 POOl 1 Tec.lndustr. 7,54 7,54 2 Aux.lnd. 4,22 8,45 3 15,99 

GF8002 P002 1 Tec.lndustr. 7,54 7,54 1 Aux.lnd. 4,22 4,22 2 11,77 

... !Ill Ill/ 

MOOOOl P0 52 2 Aux.lnd. 4,22 8,44 2 8,44 

... Ill/ Ill/ 

MOn ... POn 0,00 

Quadro 2: Mao de Obra Direta- fonte pr6pna do autor 

Como pode ser observado no quadro acima, um determinado Posto 

· Operativo (PO) poae ter um ou mais funcionarios que atuam neste. posto, sendo que 

para o calculo do custo hora da operac;ao, sao somados os valores de custo hora 

mais encargos de cada profissional. 

A definic;ao dos profissionais que trabalham no posto operativo (PO) e 

determinada pela geremcia Industrial, de acordo com a especificac;ao e qualificac;ao 

da func;ao necessaria para operac;ao do PO e o tipo de especializac;ao e 

complexidade do equipamento a ser operado ou servic;o prestado. 

A mao de obra indireta representa o custo das medias gerencias das linhas 

de produc;ao, distribuidas aos PO seguindo basicamente as mesmas premissas da 

MOD, mas a alocac;ao ao Posto Operativo e feita a partir de um fator de alocac;ao 

calculado com base nas atividades exercidas pelas supervisoes e gerencia. Com 
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isso atribui-se urn indice equivalente a urn percentual de apropria<;ao em cada PO 

baseado na MOD aplicada neste. 

MOl Superv.A Enca".Al Enca".A2 

R$ Fator 0.032 R$ Fa tor 0,021 R$ Fator 0,005 

C6digo PO FATORI R$ FATORII R$ FATORID R$ TOTALR$/h 

GF8001 POOl 10 0,78 10 0,54 1,32 

GF8002 P002 10 0,78 10 0,54 1,32 

... Ill 

MOOOOl P0 52 10 0,78 , 
10 0,54 1,32 

... Ill 

MOn ... POn n n n n 

Quadro 3: Mao de Obra lndireta- fonte propria do autor 

No quadro 4, e demonstrado o calculo da deprecia<;ao tecnica que e 

alocado pelo valor de mercado dos equipamentos divididos pela vida util em horas. 

A deprecia<;ao para efeitos de forma<;ao do "foto-lndice" nao segue as 

regras utilizadas pela contabilidade tradicional, que se da em fun<;ao principalmente 

· pela observa<;ao de legisla<;ao fiscal. 

0 preceito basico e a vida util real do equipamento, grau de utiliza<;ao do 

mesmo, e tempo necessaria para reposi<;ao, clara que considerando o fator 

obsolescencia. 

Os calculos sao atribuidos a partir de dados fornecidos pela engenharia de 

produ<;ao que define os indices de deprecia<;ao tecnica para cada equipamento, e 

estes passam a integrar o custo hora do Foto-indice. 

Deprecia~iio Tecnica 

C6digo PO VlrBem Vida Util Deprec.IHr 

GF8001 POOl 7.872,00 30Anos 68.400 Hrs 0,12 

GF8002 P002 15.000,00 30Anos 68.400 Hrs 0,22 

... 

GFn n 

Quadro 4: Deprecia<;ao - fonte propria do autor 
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0 quadro 5 demonstra os gastos com ferramental que sao utilizadas nos 

equipamentos para execuc;ao dos trabalhos. As ferramentas sao partes acess6rias 

do equipamento principal, indispensaveis para o seu perfeito funcionamento, mas 

sofrem desgastes muito ,mais .acelerados que .os equipamentos normais, portanto 

sao neste contexto consideradas custos adicionais do processo de produc;ao. Os 

valores atribuidos a vida util sao diferentes do equipamento, que sao direcionados 

ao posto operativo de acordo ·com a utilizac;ao e sao alocados val ores hora da 

depreciac;ao tecnica da ferramenta. 

C6digo PO Qtde. Unid.Med. Descri~ao R$/Unit. R$ffotal Vida Util R$/Hr. 

GF8001 POOl 1,00 P<; Pis toes C 115 121,37 121,37 2.280,000 0,05 

GF8001 POOl 1,00 Un. BlocoB02 286,38 286,38 2.280,000 0,13 

GF8001 POOl 1,00 Un. Bloco BOI 249,71 249,71 2.280,000 0,11 

GF8001 POOl 1,00 P<; Dosador 153,13 153,13 2.280,000 O,Q7 

GF8002 P002 1,00 P<; Esteira 6.000,00 6.000,00 11.400,000 0,53 

GF8052 P0 52 1,00 P<; Cartucho 1,64 1,64 95,000 0,02 
... 
N 

Quadro 5: F erramental - fonte propria do au tor -

Os custos indiretos de manutenc;ao e higienizac;ao sao calculados a partir 

dos valores gastos, nos centros de custos responsaveis e alocados segundo as 

atividades executadas. 

CUSTOS INDIRETOS MANUTENCAO/HORA E HIGIENIZACAO 

Manut. Eh!trica Manut. Indust. Higieniza~ao 

MOD 6,84 17,90 16,88 

MOl 3,92 23,50 7,83 

EN CARGOS 9,68 37,26 22,24 

DEPREC. 0,34 0,27 0,16 

OUT.GASTOS 7,89 5,26 13,16 

LuzR$/h 101,46 Ill Ill 

TOTAL 130,13 84,19 60,27 

DIRECIONADOR KVA!h 286,42 Horas Manut. 380,00 m2 uti!. 3.200,00 

TAXA DISTRIB. 0,4543 0,2216 0,0188 

Fator HP I KV A 0, 736 
, 

Quadro 6: Custos Indrretos- base d1stnbuu;ao- fonte propna do autor 



94 

Para distribuic;ao do custo de energia eletrica aos postos operativos, 

inicialmente calcula-se o valor do KVA/h, com base no consumo media dos 6 ultimos 

meses. lnclui os gastos/hora da atividade de manutenc;ao eletrica e apura-se o valor 

do KVA!h da fabrica. 0 custo media hora de manutenc;ao no modelo e de R$ 28,67, 

que somado ao custo medio/hora de energia apurado para o modelo de R$ 101, 46, 

totaliza R$ 130,13. Com urn consume em KVA/h media hipotetico de R$ 286,42, 

obtem-se urn .fator de distribuic;ao de R$ 0,4543 (R$130,13/R$286,42), base para 

distribuic;ao proporcional ao KW/hr do equipamento. No modelo, se utiliza para 

equacionalizac;ao do modelo, uma constante que representa a relac;ao Potencia HP 

x KVA em uma constante de 0,736, calculada e informada pela engenharia de 

produc;ao. 

Distribui~ao do Custo Manuten~ao e Energia Eletrica 

C6digo PO Potencia-HP Rela\!liO Hp x Kwa KW/Hr. R$/Hr. 

;JGF8001 POOl 
., 

7,500 0,736 5,520 2,50 

GF8002 P002 7,500 0,736 5,520 2,50 

... 
GF8057 P0 57 1,000 0,736 0,736 0,33 

... 

n 

Quadro 7: Aloca9ao Custo Energia por PO - fonte pr6pna do autor 

A distribuic;ao dos custos de manutenc;ao industrial se considera os custos 

da atividade de manutenc;ao, e o aloca pelas horas medias de manutenc;ao 

executados, em cada pasta operative. 

Distribui~ao do Custo de Manuten~ao de Fabrica 

C6digo PO OrdemServ. HorasMedia T/Hs R$/Hr. 

GF8001 POOl 1 0,650 0,650 0,14 

GF8002 P002 2 0,200 0,400 0,08 

... 

GF8057 P057 2 0,500 1,000 0,21 

... 

N 
, 

Quadro 8: Aloca9ao Custo Manuten9ao por PO-fonte propna do autor 
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No Quadro 9, e demonstrada a distribuigao dos gastos hora de outros 

equipamentos acess6rios, nao ligados diretamente ao equipamento principal, mas 

que fazem parte da operagao executada no Posta Operativo. 

Para distribuigao dos custos de utilidades, aloca7"se a depreciagao tecnica 

destes equipamentos ao posto operativo de acordo com o cadastro de acoplamento 

desta ao posto.·operativo (PO). 

C6digo PO· Qtde. Und.Med. Descri~iio R$/Unit RS!fotit.l Vida Util R$/Hr. 

GF8001 POOl 1,00 P9 Balan9a 780,00 780,00 22.800 0,03 

GF8001 POOl 1,00 P9 Mesa 260,00 260,00 11.400 0,02 

GF8002 POOl 1,00 P9 Rotuladora 1.410,00 1.410,00 22.800 0,06 

GF8002 P002 1,00 Pc Esteira 1.200,00 1.200,00 11.400 0,11 

0,00 

GF8057 P0571 2,00 P9 Esteira 1.200,00 2.400,00 11.400 0,21 

... 

N 

Quadro 9: Utilidades- fonte propria do autor 

Por ultimo sao calculados os custos indiretos de apoio, representados pela 

atividade de Higienizagao da fabrica e outras, que sao alocadas proporcionalmente a 

area ocupada do posto operativo. 

Para calculo, levanta-se o valor do custo hora de todas as atividades 

envolvidas e os direciona pela taxa de ocupagao do local ou PO. 

C6digo PO m2 ocupado RSHr/Hig. 

GF8001 POOl 15,20 0,286 

GF8002 P002 18,70 0,352 

... 

GF8057 P0 57 35,40 0,667 

MOOOOl P0 52 25,00 0,471 
n 

Quadro 10: Aloca<;ao Custo Apoio por PO - fonte pr6pna do autor 
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Depois de calculados todos os valores que compoem o Foto-lndice, a proxima 

fase e alocar esses gastos aos produtos. Para tanto ha a necessidade de se saber 

qual o valor em UEP de Gada posto operative para depois aloca-lo ao produto. 

Para a gera<;ao da UEP por posto operative, se monta -Urn produto-base, 

produto este que servira como padrao, devendo este representar urn processo mais 

completo possivel dento da estrutura de produ<;ao. Este produto-base servira para 

equalizar as varia<;6es individuais dos potenciais produtivos com os tempos de 

utiliza<;ao deste POs. 

Normalmente pode ser urn produto existente na linha de produ<;ao ou 

simplesmente urn produto te6rico que absorva uma gama de postos operatives que 

represente o processo produtivo como urn todo. 

No caso do Herbarium, optou-se pelo produto - base te6rico, considerando 

todos os postos operatives em sua propor<;ao relativa de base _1 000, que significa 

que numa estrutra te6rica, a somat6rio de todos os custos hora dos postos 

operatives fosse 1000. 

Para se fazer esse calculo, baste distribuir o fator 1000 na propor<;ao dos 

custos hora dos POs e assim, transforma-los em urn fator de unifica<;ao da 

produ<;ao, a UEP. 

Calculo do Valor em UEP dos Postos Operativos 
C6digoPO PO's FOTO-INDICE Produto-Base em UEP 

GF8001 POOl 20,77 8,2409 
GF8002 P002 16,84 6,6816 

... ... ... 
MOOOOl P0 52 11,55 4,5827 

GF8057 P0 57 16,71 6,6301 

POn ... ... 
Soma 2.520,34 1.000,00 

Base=UEP Foto-Indice/1000 

Quadro 11: Produto - Base e UEP por Posto Operativo - fonte pr6pna do autor 
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A segunda etapa da implementac;ao para apurac;ao dos custos dentro do 

metoda e a alocac;ao das UEPs dos Pastas Operatives ao produto e medi-lo a partir 

deste ponto em unidade de UEP. 

A tecnica utilizada peJa Herbarium e,.calcular a partir das estruturas individuais 

de cada produto, utilizando como medida, os tempos em que cada produto necessita 

para ser transformado em cad a posto operativo: 

Ao final, sao somadas as multiplicac;oes dos os tempos pela UEP do posto 

operative, obtendo-se a UEP do Produto. 

Para exemplificar, utiliza-se apenas urn produto modelo, onde na realidade, 

representa urn modelo do cadastramento das matrizes de tempo de todos os 

produtos em linha, ou seja, todos os 90 produtos da empresa seguem de certa forma 

esse modelo. 
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Como de pode ser observado no quadro 12, sao demonstrados todos os 

Pastas Operatives em que o produto absorve custos, Os valores de tempo medido 

em horas de utilizac;ao do PO, bern como a caracteristica da atividade que comp6es 

o PO, see tempo fixo (F) ou variavel M em relac;ao as unidades do produto ou sub

prod uta de estrutura. 

Sao inseridos os valor:es de UEP de cada PO, calculados a partir do Produto

Base e par fim, a coluna de acumulac;ao de valores em UEP depois de considerado 

as caracteristicas do PO, se Fixo ou variavel. 

Exemplificando: Se pegarmos a linha 1, GF8001, representando uma 

atividade de urn PO de custo Fixo. 0 tempo de ,0667 horas e multiplicado pela UEP 

do PO e lanc;ado diretamente ao custo em UEP do Produto. 

Na linha 3, temos o GF8002, caracteristica variavel, pega-se o tempo 0,057 e 

multiplica..;.,se pela UEP do ,po, 6,681, obtem-se o valor de uma unidade do sub

prod uta, ou seja 0,0031 UEP. Para formar o custo do produto final sao utilizadas 45 

unidades deste sub-produto, portanto se multiplica o valor em UEP unitaria p6 45, 

totalizando neste posto operative o consume de 0,01388 UEP. 

A partir dessa 16gica o calculo e encadeado para toda a estrutura do produto 

que somada, gera o valor em UEP do produto, que neste modelo totaliza 0,1823 

UEPs. 

Este valor representa o valor em esforc;o de produc;ao consumido para se 

fabricar uma unidade deste produto final, sendo que para se totalizar a produc;ao, se 

estende essa metodologia de calculo para toda a linha de produtos e todos os lotes 

de produc;ao. 
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A segunda etapa para formac;ao do custo final do produto e a 

operacionalizac;ao do metoda da UEP, que se inicia pela valorizac;ao monetaria da 

UEP, com base nos dados da contabilidade de custos e os resultados das 

operac;oes industriais em quantidade produzidas. 0 valor monetario da. UEP e 

determinado dividindo-se o custo de transformac;ao (MOD, MOl, DEP, ENE e outros 

gastos) do.- periodo pela produc;ao do mesmo periodo "em UEP. 0 calculo da 

produc;ao em UEP e obtido pela soma do montante de . produc;ao de todos os 

produtos, obtido a partir da multiplicac;ao da quantidade de cada produto produzido 

pela sua UEP correspondente. 

Para a formac;ao do custo final do produto sao somadas as materias prima, o 

custo de transformac;ao apurado atraves da UEP e os custos de qualidade alocados 

pelo ABC. Os demais gastos da empresa e impastos sao considerados para 

:/ formac;ao·de prec;os e calculo das margens de contribuic;ao individual e totaL · 

UEP 

Transforma~iio 

ABC 

Produ~iio 

ABC+UEP 

L Produto A 7 
L Produto R 7 

/ ProdutoC 7 
Quadro 13: Esquema da Estrutura de custos Herbarium - fonte propria do autor 
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CONCLUSAO 

0 direcionamento da pesquisa fora focado nos sistema de custo, nas 

ferramentas de analise e acompanhamento dos processes, onde o objeto custo da 

produc;ao, sistemas e metodos de acumulac;ao de custos e os itens de custos 

relevantes em grandeza monetaria que compoem esses custos foram observados 

tanto na parte metodol6gica como demonstrado atraves do estudo de caso 

apresentado. 

0 que se pretendia discutir na pesquisa eram os criterios para validac;ao, 

alocac;ao e distribuic;ao dos custos de produc;ao, margem de contribuic;ao por produto 

e produc;ao com maior valor agregado. Neste contexte, o que fora observado, e que 

o modelo de unificac;ao dos metodos de custos Unidade de Esforc;o da Produc;ao -

UEP eo metoda de Gusto Baseado em Atividades- ABC sao complementares. 

Quando se diz metodos complementares, entendemos que a aplicac;ao 

metodol6gica qualquer que seja, quando nao ha o perfeito entendimento das 

pessoas que a utilizam, ou mesmo se apersentando urn quadro de pouco 

envolvimento na implantac;a o e manutenc;ao do modelo, sempre provoca incertezas 

nos usuaries dos resultados que advem da metodologia. 

No caso Herbarium, percebemos que as incertezas quanta aos resultados, 

foram facilmente atenuadas na proporc;ao em que as pessoas que tomam decisoes 

passaram a compreender a metodologia e, passaram a utilizar os dados com maior 

consistencia para tomada de decisao. 

Observamos que para urn metoda ABC, durante e ap6s sua implementac;ao, 

provoca em praticamente todos os setores da empresa uma mudanc;a nos conceitos 

procedimentos e principalmente o entendimentos dos fluxos e processes que geram 
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os gastos das atividades. 0 processo de identifica<;ao do ABC demanda o 

entendimento nao s6 dos dicionarios de atividades, mas do processo de aloca<;ao 

dos gastos como urn todo, para formar o custo desta atividade. A partir disso, 

desenvolver tambem defini<;6es mais precisa possivel dos direcionadores fica que 

irao conduzir o custos das atividades aos produtos ou aos servi<;os fica evidenciada. 

Por sua vez, o metoda ABC em algumas situa<;6es de defini<;ao de atividades, 

principalmente aquelas ligadas a apoio, .· cai no mesmo problema dos sistemas 

tradicionais de custo, que e a subjetividade na escolha do direcionador e o criteria 

para distribuir o custo aos produtos. 

0 mesmo acontece ap6s a implanta<;ao do metoda das Unidades de Esfor<;o 

de produ<;ao, cujo metoda se desenvolve sabre os postos operatives, de forma 

semelhante ao modelo de atividades do ABC, mas com uma pequena diferen<;a, ao 

inves de criar diversos :;direcionadores, o metoda das UEP concentra os dados e 

atraves da medi<;ao dos tempos, potenciais produtivos e utiliza<;ao dos recursos, se 

consegue urn direcionamento mais proximo das tecnicas de gestao da produ<;ao. 

0 metoda da UEP apresenta com principal vantagem a possibilidade de 

analise mais aprofundada das opera<;6es produtivas, pais o posto operative nao gera 

restri<;ao no modelo e nem pelo seu conceito e pelas suas quantidades. Entendemos 

ser born para o funcionamento da estrutura produtiva, possibilitando urn 

detalhamento bastante aprimorado desta estrutura. Por outro lado, sua utiliza<;ao 

envolve a unifica<;ao de rela<;6es como potenciais produtivos efetivos ou adicionais e 

as rela<;6es de atividades e custo fixo e variavel. 

Uma deficiencia no metoda das Unidades de Esfor<;o de produ<;ao e ter sido 

direcionado desde sua concep<;ao, apenas para os centros ou processes produtivos 
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estendendo-se urn pouco para aqueles que tern alguma ligagao com o processo de 

transformagao, nao sendo desta forma, considerado em sua metodologia os demais 

custos de gastos da empresa . 

. Outra defici€mcia que apontamos, e que ao se unificar as relagoes de 

esforgos de produgao, se deve tambem adaptar o conceito de analise da margens 

de contribuigao, pois nao. e distinguindo as relagoes de custos fixos e variaveis ap6s 

a unificagao do indice de UEP. 0 conceito de margem passa a ser visto na 6tica do 

custo de produgao total,. sendo que seu detalhamento passa a ser na gestao e 

acompanhamento dos custos dos recursos nos postos operativos. 

Quando se propos nos estudos a uniao das metodologias, se pretendeu 

demonstrar que se pode utilizar os pontos positivos de cada metodologia na sua 

concepgao original e, quando se defronta com outros pontos em que ha 

subjetividade em uma ou:outra, une-se os conceitos de ambas e aplica-se o melhor 

criteria. 

A questao central deste trabalho de pesquisa esta na credibilidade que o 

modelo de custeamento de metodos conjuntos pode ser percebido, bern como na 

confiabilidade dos criterios e resultados desta aplicagao. 

Como fora apresentado neste trabalho de pesquisa, a confiabilidade e 

credibilidade estao mais implicitas no envolvimento dos niveis de gestao na 

definigao e entendimento dos criterios e direcionamento dos custos que na 

metodologia propriamente dita. 

Qualquer que seja o metodo ou sistema de custeamento adotado, somente 

podera gerar confiabilidade nos resultados se as pessoas que compoem o nucleo de 



103 

gestao e tomada de decisao forem inseridas no processo e absorverem o 

entendimento da tecnica proposta. 

A solw;ao apresentada neste trabalho atraves do estudo de caso situa-se 

em .duas vertentes: a disseminac;ao te6rica e metodol6gica dentro da organizac;ao e 

a implantac;ao e documentac;ao da 16gica metrica do processo . 

. Em termos de metoda, demonstraram-se . a tecnica utilizada, OS 

procedimentos para a implementac;ao destes metodos de forma distinta e quando 

em conjunto julgados mais apropriados a analise dos gastos de mix de produc;ao no 

trabalho relacionados com os custos de transformac;ao. 

A relevancia pode ser demonstrada atraves dos esforc;os empreendidos pela 

empresa para se obter do sistema de custo adaptando ao modelo proposto e 

inserindo nas suas rotinas normais o conceito aqui discutido, comprovando-se que a 

necessidade de consistemcia e facilmente suprida com a-:unificac;ao metodol6gica. 

Os resultados obtidos com a implantac;ao da unificac;ao das metodologias 

UEP e ABC propiciam a empresa informac;oes vitais para o efetivo na tomada de 

decisao e obter atraves dos controles, urn auxilio na gestao das perdas e 

desperdicios durante o processo produtivo. Pode ser observado que a segregac;ao 

das tarefas em postos operativos, se pode ter uma visao mais clara da utilizac;ao dos 

recursos disponiveis e possibilitou tambem a gestao dos pontos de gargalo do 

processo. 

A quantificac;ao dos tempos de absorc;ao dos recursos quando comparados 

aos padroes, tambem permitiu a empresa efetuar com maior grau de efetividade o 

planejamento das rotinas, o melhor aproveitamento dos recursos em mix de 
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produc;ao diferenciada e por fim, proposic;ao de ac;oes de melhoria no processo 

produtivo. 

Vale ressaltar que os resultados tambem podem ser obtidos para todos os 

setores da empresa em sua globalidade, pois quando se foca processo nao 

produtivos o metodo ABC, em nosso entendimento se torna mais eficaz. 
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