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RESUMO 

A gestao estrategica de custos ajuda a melhorar a competitividade no mercado a 

partir de uma visao macro de toda empresa, desde a cotagao de urn produto ate 

sua produgao e venda. Assim, o objetivo geral do trabalho consiste em verificar os 

sistemas e metodos de custos utilizados no processo de tomada de decisao em 

industrias de media porte de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui. 0 estudo caracteriza

se como caracteriza-se como Explorat6rio, utilizando-se como fontes de pesquisa, 

questionarios. 0 questionario foi aplicado em 40 empresas, sensa que 20 empresas 

de media porte de Rio Negrinho e 20 empresas de media porte de Sao Bento do Sui. 

Os resultados indicaram que, na grande maioria utiliza a contabilidade de custos 

para tomada de decisao, porem, nao possuem urn profissional especializado. 

Concluiu-se que, e uma regiao com potencial a ser explorado, por profissionais 

especializados, como tambem empresas de consultoria, vista que estas empresas 

necessitam de informag6es confiaveis, para se manterem no mercado e serem ainda 

mais competitivas. 

Palavras-Chave: Metodos de custeio, Industria de Pequeno Porte e Sui do Brasil. 



ABSTRACT 

The strategic cost management helps improve the market competitiveness, from a 

macro view of the entire company, from the price of a product to production and sale. 

Thus, the overall objective of the work is to verify the systems and methods of cost 

used in the process of decision-making medium-sized industry Rio Negrinho and Sao 

Bento do Sui The study is characterized as exploratory, using as sources of research 

questionnaires. The questionnaire was administered in 40 companies, 20 medium

sized industry of Rio Negrinho and 20 medium-sized industry of Sao Bento do Sui. 

The results indicated that the vast majority use the cost accounting for decision 

making, however, does not have an experienced professional. It was concluded that 

it is a region with potential to be explored by experts, as well as consulting firms, 

since these companies need reliable information to remain on the market and be 

more competitive. 

Keywords: Costing methods, Small Industry and Southern Brazil. 
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1 INTRODU(.fAO 

Com a situagao economica da regiao enfraquecida devido as mudangas que 

ocorreram nos ultimos tempos no cenario economico brasileiro, algumas industrias 

de medio porte de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui estao passando por dificuldades 

de se manterem no mercado e continuar se desenvolvendo no mercado competitivo. 

Por esse motivo, este trabalho analisa se essas industrias possuem urn 

departamento de custos quais sao OS metodos de custos utilizados por elas. Este 

capftulo contempla o tema e o problema de pesquisa, os objetivos gerais e 

especfficos do estudo, a justificativa e a organizagao do conteudo. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 gerenciamento de custos ajuda as empresas ficarem mais competitivas, 

eficientes e eficazes, por esse motivo, os controles sao importantes como suporte 

para a tomada de decisao. Desse modo, as industrias de medio porte, podem utilizar 

a contabilidade e a analise de custos como urn suporte para controlar, analisar seu 

processo operacional e financeiro. 

As mudangas que ocorreram desafiaram as empresas, a enfrentar as 

dificuldades, se reorganizando em torno do controle de custos. Algumas industrias 

de medio porte de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui passam por dificuldades para se 

manterem no mercado. Assim, o trabalho identifica se industrias de segmentos 

diversos possuem departamento especffico de custos e quais os metodos de custos 

utilizados para tomada de decis6es presente e futura. Adicionalmente verifica-se, se 

os controles sao desenvolvidos pelas industrias ou se elas utilizam sistemas 

adquirido de terceiros. 

A analise ajuda a identificar quais industrias estao se desenvolvendo melhor 

em termos de custos, quais utilizam algum controle de custo nas tomadas de 

decisao e pontos fortes e fracas dos nos sistemas de custos desenvolvidos pela 

empresa ou adquiridos no mercado. Neste sentido, busca-se responder a seguinte 

questao: quais sao OS metodos e sistemas de CUStOS Utilizados no processo de 

tomada de decisao das lndustrias de medio porte de Rio Negrinho e Sao Bento do 

Sui? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

0 objetivo geral do trabalho consiste em verificar os sistemas e metodos de 

custos utilizados no processo de tomada de decisao em industrias de media porte de 

Rio Negrinho e Sao Bento do Sui. 
' 

1.2.2 Objetivos espedficos 

• ldentificar se industrias de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui possuem 

departamentos de custo e profissionais espedficos para esta fungao;e 

• Verificar quais metodos de custos sao utilizados para tomada de decis6es. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho e uma forma de aplicar parte dos conhecimentos adquiridos 

durante o curso de Especializagao em Contabilidade e Finangas, conhecendo as 

pontos fortes e os pontos fracas da contabilidade e gestao de custos nas industrias 

de media porte em Rio Negrinho e Sao Bento do Sui. 

Bruni e Fama explica que, "o nascimento da contabilidade de custos decorreu 

da necessidade de maiores e mais precisas informag6es, que permitissem uma 

tomada de decisao correta ap6s o advento da Revolugao Industrial." Bruni e Fama 

2007 p.22). Portanto, pode-se dizer que e uma ferramenta de grande importancia 

para a tomada de decisao de uma empresa. Porem atualmente muitas empresas 

nao aproveitam esta ferramenta, com essa falta de controle, muitas nao conseguem 

ficar competitivas no mercado. 

As informag6es que serao levantadas, poderao auxiliar as industrias de media 

porte de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui a buscar novas formas de gerenciamento 

de custo, a fim de obter uma vantagem competitiva no mercado. Dessa forma, os 

recursos e Iueras em meio a crise poderao ser ampliados, o que auxiliara e ajudara 
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as empresas a se desenvolverem, trazendo beneffcios a comunidade (empregos, 

melhores salarios, melhores condig6es de moradia). 

1.4 ORGANIZA<;AO DO CONTEUDO 

A pesquisa esta dividida em cinco capftulos. No primeiro sera apresentado a 

introdugao ao estudo, bern como o problema levantado, os objetivos geral e 

especfficos, finalizando com a justificativa do estudo e a estrutura do trabalho. 

No segundo capftulo apresenta-se a fundamentagao te6rica. Descrevendo os 

metodos de custeio, custeio por Absorgao, Variavel, Padrao ABC, UP, TOG, RKW e 

Target Costing. Abordando suas particularidades e seus pontos fracas e fortes. 

No terceiro capftulo sao explicados o metoda e as tecnicas da pesquisa, 

enfocando o delineamento da pesquisa e a amostra objeto de estudo. Em seguida, 

discorre-se sabre a coleta dos dados, a analise dos dados coletados. 

No quarto capftulo descrevem-se os resultados do estudo, sendo analisado se 

as industrias de media porte de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui, utilizam alguma 

metodologia de custeio e se possuem departamento de custos com profissional da 

area. No quinto capftulo apresentam-se as conclus6es da pesquisa e as 

recomendag6es para estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTA<;AO TEORICA 

2.1 METODOS DE CUSTEIO 

Um dos grandes desafios da contabilidade de custos e conseguir alocar de 

uma forma coerente os custos indiretos. Sendo assim, a forma mais eficiente e 

atraves dos metodos de custeios. Wickert e Olinquevitch (2005) explicam que 
I 

metodos de custeios correspondem "as alternativas de que dispoe a contabilidade 

de custos para valoragao dos estoques e determinagao do resultado do perfodo". 

Para Martins (2001, p.28) "0 sucesso de um sistema de informag6es depende 

do pessoal que o alimenta e o faz funcionar. 0 sistema representa um conduto que 

recolhe dados em diversos pontos, processa-os e emite, com base neles, relat6rios 

na outra extremidade." 

Segundo Bruni e Fama (2004, p.169) "custos padroes podem ser usados na 

aferigao de desempenho, na elaboragao de orgamentos, na orientagao de pregos e 

na obtengao de custos significativos do produto". Para Bornia (2002, p.52), "a 

alocagao dos custos aos produtos e feita por meio de metodos de custeios e estes 

sao: Gusto Padrao, RKW ou Metoda dos Centros de Custos, ABC - Custeio 

Baseado em Atividades e UEP- Unidade de Esforgo de Produgao". 

Neste capftulo abordaremos primeiramente os metodos mais aplicados, 

seus conceitos e particularidades. Dentre eles o custeio por Absorgao, Variavel, 

Padrao ABC, UP, TOG, RKW e Target Costing. 

2.1 .1 Custeio por Absorgao 

Neves e Viceconti (2008, p. 37) explicam que "um processo de apuragao de 

custos, cujo objetivo e ratear todos os seus elementos (fixos ou variaveis) em cada 

fase da produgao." "0 custeio por absorgao absorve todos os custos utilizados para 

sua produgao" (SOUZA e CLEMENTE, 2007). Bornia (2009, p.35) ressalta que "a 

totalidade dos custos (fixos e variaveis) e distribufda aos produtos. Esse sistema 

relaciona-se principalmente com a avaliagao de estoques, ou seja, com o uso da 

contabilidade de custos como apendice da contabilidade financeira, a qual se presta 

para gerar informag6es para usuarios externos a empresa". Para Horngren et a/ 
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(2004, p.270) "[ ... ] e urn metoda de custeio do produto no qual todos os custos fixes 

de produgao sao inclufdos como custos do produto". Ou seja, o produto "absorve" 

todos os custos de produgao". lndependente que seja fixo, variavel, direto ou 

indireto, os custos sao apropriados diretamente ao produto que esta sendo 

produzido. 

Para Martins, o sistema de custeio por absorgao e definido como urn "metoda 

derivado da aplicagao dos princfpios de contabilidade geralmente aceitos, nascido 

da situagao hist6rica mencionada. Consiste na apropriagao de todos os custos de 

produgao aos bens elaborados, e s6 de produgao: todos os gastos relatives ao 

esforgo de produgao sao distribufdos para todos os produtos ou servigos feitos." 

Martins (2003, p.36). Na Figura 1 demonstra-se o esquema do Custeio por 

Absorgao. 

FliStnqt~e 

de 
F'rndiult".m 

Figura 1- Demonstrac;;ao da utilizac;;ao do custeio par absorc;;ao 

Fonte: Martins (2003, p.37). 

0 Custeio por Absorgao visa distribuir todos os seus gastos indiretos atraves 

de urn criteria de rateio e, por isso, pode-se dizer que e urn sistema muito flexfvel 

visto que pode ser utilizado tanto em empresas de grande porte como tambem 

pequenas empresas, pois cada unidade pode criar o seu proprio criteria de rateio. 

Segundo o site (ADMINISTRADORES, 2011) as vantagens do custeio por absorgao 

sao: (1) Considera o total dos custos por produto; (2) Formagao de custos para 

estoque; (3) Permite a apuragao dos custos por centro de custos. As desvantagens 

sao: (1) Podera elevar artificial mente os custos de alguns produtos; (2) Nao 

evidencia a capacidade ociosa da entidade; (3) Os criterios de rateio sao sempre 
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arbitrarios, portanto nem sempre justos; (4) Apresentar pouca quantidade de 

informag6es para fins gerenciais. 

Martins (2003, p.197) explica que "o fato do custeio por Absorc;ao apropriar os 

custos fixos aos produtos faz com que este nao seja um born instrumento de tomada 

de decisao". Beulke e Bert6 (2007, p.33) explicam que "esse e um sistema rfgido e 

inflexfvel e, consequentemente, a tend€mcia e de ser usado em menos escala no 

atual contexto de mercado globalizado". 

Martins (20009, p.168) explica que "o fisco exige o usa do Custeio par 

Absorgao, fazendo com que se incorporem ao produto todos os custos ligados a 
produgao, quer OS diretos quer OS indiretos. Estes itens sao OS que a legislagao 

determina sejam "obrigatoriamente" agregados, o que nao significa uma listagem 

exaustiva e completa". 

Sendo assim, em determinadas situag6es, a metodologia de custeio por 

absorgao se mostra ineficiente devido a essas particularidades, que em alguns 

momentos nao mostram o verdadeiro cenario. 

2.1 .2 Custeio Variavel 

Neves e Viceconti (2008, p.163) definem custeio variavel como, "um tipo de 

custeamento que consiste em considerar como Gusto de Produ9ao do Perfodo 

apenas os Custos Variaveis incorridos. Os Custos Fixos, pelo fato de existirem 

mesmo que nao haja produgao, nao sao considerados como Custos de Produ9ao e 

sim como Despesas, sendo encerrados diretamente contra o resultado do perfodo". 

Para BERT6 e BEUKE (2006, p.34). "os custos e as despesas variaveis sao 

os que variam como volume de produgao e vendas; logo, s6 existiriam se o produto 

existisse, e nao existiriam em circunstfmcia contraria. Sao custos e despesas que 

surgem com o produto e desaparecem com ele". Martins ressalta que o Custeio 

Variavel "sao alocados aos produtos os custos variaveis, ficando os fixos separados 

e considerados coo despesas do perfodo, indo diretamente para o Resultado; para 

os estoques s6 vao, como conseqOencia, custos variaveis". Martins (2003, p.198) 

Horngren (1989, p.392) explica que, "o Custeio Variavel tern um impacto 

diretamente sabre os Iueras do que o por absorgao, porque os custos fixos sao 

interpretados como custos peri6dicos os quais sao levados diretamente ao 
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resultado. Destaca-se que para fins de tomada de decis6es, merecem urn 

tratamento diferenciado aqueles custos fixos que podem ser identificados com os 

produtos".Vartanian (2000, p.78) destaca que a grande vantagem no uso do Custeio 

Variavel esta na "nao alocagao de custos indiretos fixes e despesas fixas aos 

objetos de custeio". Alem desta vantagem, Neves e Viceconti (2008, p.166:173), 

explicam algumas vantagens do custeio variavel: "(1) Impede que aumentos de 

produgao que nao correspondam a aumento de vendas distorgam o resultado; (2) E 
uma ferramenta melhor para a tomada de decis6es dos administradores. 0 uso do 

Custeio por Absorgao pode induzir a decis6es erroneas sobre a produgao. As 

desvantagens sao: (1) No caso dos Custos. Mistos (custos que tern uma parcela fixa 

e outra variavel) nem sempre e possfvel separar objetivamente a parcela fixa da 

parcela variavel; (2) 0 Custeio Variavel nao e aceito pela Auditoria Externa das 

empresas que tern capital aberto e nem pela Legislagao do Impasto de Renda, bern 

como por uma parcela significativa de contadores". 

Sendo assim, Martins (2001, p.222) explica que "E facil, entretanto, trabalhar

se com ele durante o ano e fazer-se uma adaptagao de fim de exercfcio para se 

voltar ao Absorgao". Portanto, pode-se dizer que e possfvel trabalhar no decorrer do 

ano com a metodologia de custeio variavel e no final do exercfcio, migrar para o 

custeio por Absorgao. 

2.1 .3 Custeio Padrao 

Bornia (2009, p.76) menciona que "o objetivo principal do procedimento de 

custo padrao e fornecer suporte para o controle dos custos da empresa." E vai mais 

alem ressaltando que "o controle s6 e concretizado quando ha agao gerencial para 

se corrigirem as distorgoes e se evitar que urn eventual problema nao se repita." 

Neves e Viceconti (2008, p.199) explicam que "Custo-Padrao e urn custo 

estabelecido pela empresa como meta para os produtos de sua linha de fabricagao, 

levando-se em consideragao as caracterfsticas tecnol6gicas do processo produtivo 

de cada urn, a quantidade e os pregos dos insumos necessaries para a produgao e o 

respective volume desta". 
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Martins explica que (2003, p. 315) custo padrao e: 
o Gusto Ideal de produgao de um determinado bem ou servigo. Seria entao 
o valor conseguido com o uso dos melhores materiais possfveis, com a 
mais eficiente mao-de-obra viavel, a 100% da capacidade da empresa, sem 
nenhuma parada por qualquer motivo, a nao ser as programadas em fungao 
de uma perfeita manutengao preventiva. 

Dessa forma, o custo padrao visa orientar o gestor sobre possfveis variag6es 

nos controles de custos. Um exemplo de custo padrao e o controle do orgado x 

realizado. As empresas utilizam esses controles para analisar variag6es ocorridas no 

orgamento feito. Esses comparatives sao feitos no lote piloto da produgao de 

determinado produto, podendo assim, resolver possfveis variag6es negativas ou 

verificar possfveis melhorias nos processos produtivos, medindo a eficiencia da 

empresa. 

Com isso, pode-se dizer que o custo padrao e o custo que a empresa atribui 

como objetivo a ser alcangado em um determinado perfodo, atendendo suas 

particularidades. Neves e Viceconti (2008, p.201) ressaltam ainda que "para atingir 

este objetivo, nao ha necessidade de o Custo-Padrao servir de base para os 

langamentos contabeis da empresa. A comparagao entre o Gusto real e o Padrao 

pode ser feita de forma extra-contabil, atraves de relat6rios especiais". Sendo assim, 

a empresa mede sua eficiencia e ineficiencia, podendo medir e conhecer as 

variag6es dos custos. 

Abaixo, algumas vantagens que a metodologia de custeio padrao 

proporciona: (1) Controla e reduz custos, com para o custo padrao x real, 

identificando os pontos falhos no processo caso haja; (2) Disp6e de informag6es 

com relag6es aos custos que poderao ocorrer. E as desvantagens: (1) Padr6es 

engessados;(2) Quando os padr6es fixados sao intangfveis, pode-se ter grandes 

dificuldades, colocando assim a metodologia em declfnio. 

2.1.4 Custeio ABC (Activity-Based Costing) 

Martins (2001 ,p.93) define custeio ABC como "uma metodologia de custeio 

que procura reduzir sensivelmente as distorg6es provocadas pelo rateio arbitrario 

dos custos indiretos" e, vai mais alem em "pode ser aplicado, tambem, aos custos 

direitos, principalmente a mao-de-obra direta, e e recomendavel que 0 seja; mas nao 



18 

havera, neste caso, diferen9as significativas em rela9ao aos chamados "sistemas 

tradicionais". E uma metodologia, que se baseia nas atividades feitas pela empresa 

na fabricagao de determinado produto. 

Neves e Viceconti (2008, p.146) explicam que e "urn metoda de custeio que, 

como o proprio nome indica, esta baseado nas atividades que a empresa efetua no 

processo de fabrica9ao de seus produtos". Para Kaplan e Cooper (2000, p.94), "ABC 

e urn mapa economico das despesas e da lucratividade da organizagao baseado em 

suas atividades". 

Perez Junior (2000, p. 27) explica que o metoda ABC "possibilita a 

visualizagao mais adequada de custos associados a atividades como 

desenvolvimento de produto ou atendimento a clientes." Martins (2003, p. 87) define 

o ABC como "urn metoda de custeio que procura reduzir sensivelmente as 

distorg6es provocadas pelo rateio arbitrario dos custos indiretos." Com isso, pode-se 

dizer que o ABC e urn metoda que faz a mensuragao dos custos fixos indiretos, 

alocando exatamente ao produto ou servigo no qual e consumido esse recurso. 

Perez Junior (2000) ressalta que para a implementagao do sistema ABC e 

necessaria grande esforgo organizacional e financeiro, principalmente em relagao ao 

sistema de informag6es, pais requer urn detalhamento muito superior ao do custeio 

direto. Dessa forma, devido a sua complexidade, torna-se quase sempre inviavel 

para pequenas empresas. 

Abaixo se descrevem algumas vantagens porque as empresas tern utilizando 

a metodologia de custeio ABC: (1) ldentifica os desperdfcios e deixa-os em 

evidencia; (2) Mostra a eticiencia e a eficacia da atividade; (3) Rastreia os custos; (4) 

ldentifica as metas da empresa em curta e Iongo prazo. As desvantagens sao: (1) 

Exige urn numero grande de informag6es, portanto pode ser inviavel para empresas 

de menor porte; (2) Nem sempre o custo-beneffcio e positivo, portanto deve-se 

avaliar bern. 

2.1.5 UP Unidade de Esforgo de Produgao 

Segundo Bornia (2002) a aplicagao do metoda teve infcio nos anos 60, com 

maior enfase a partir de 1978, atraves de uma empresa de consultoria em Blumenau 

(SC) pelo Engenheiro Franz Allora. Sua efetiva divulgagao cientffica deu-se na 
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decada de 80, precisamente a partir de 1986, quando pesquisadores da UFSC se 

propuseram a estudar, divulgar e aprimorar o metoda, atraves de congresses e 

seminaries, e a partir daf, surgiram divulgag6es em nfvel de dissertag6es de 

mestrado. 

Originaria da Franga, tendo como idealizador o engenheiro Georges Perrin, 

fundador da metodologia que se deu o nome GP. Ap6s a morte de Georges Perrin, 

essa metodologia ficou urn tanto esquecida, ate que na decada de 70, urn dos 

seguidores de Perrin, o Senhor Franz Allora, fez algumas alterag6es, intitulando o 

trabalho de metoda das UP's ou UEP. 

Gusto par UEP, ou mais conhecido como UP, e uma metodologia de custeio 

na qual a empresa utiliza ao maximo seus esforgos no sentido de transformar 

materia-prima em produto acabado. Sendo assim, a empresa e toda dividida em 

pastas operatives, sendo concentrados as esforgos de forma direta e indireta. 

Bornia (2009, p.138) nos explica que "0 metoda da UEP baseia-se na 

unificagao da produgao para simplificar o processo de controle de gestae." Ou seja, 

com essa metodologia, a empresa tern a possibilidade de ter urn bam ganho, no que 

se diz respeito a eficiencia, vista que, antes de tudo, e medida a capacidade que a 

empresa tern para, posteriormente, fazer o comparative entre o que se tern orgado e 

o que foi realizado. 

Allora e Allora (1995), o calculo e estabelecimento da UEP' numa fabrica e 

trabalhoso, complexo e minucioso, pode levar meses. Porem, uma vez calculada e 

obtida a unidade, sua utilizagao e de extrema simplicidade. Segundo Allora, Zani e 

Gantzel (1196, p.53), o esfor9o de produ9ao "e o trabalho realizado pela fabrica para 

transformar a materia-prima em produto acabado". 

A UP segue o princfpio de que a materia-prima, e simplesmente urn objeto de 

trabalho, au seja, a empresa somente re-passa para o cliente, sendo que a empresa 

obtem Iuera no esforgo de produgao feito, na fabricagao de urn produto ou na 

prestagao de algum servigo. 
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2.1.6 Teoria das restrigoes 

Uma metodologia que teve seu infcio por volta dos anos 80, que tern como o 

principal objetivo verificar os pontos fracas que a empresa tern em seus processos 

produtivos, e tambem conhecida como Teoria das Restrig6es. 

Bornia (2009, p.164) nos explica que Teoria das Restrigoes "sera empregada 

de forma restrita, relacionando-se apenas com a administragao da pradugao, paise 

dessa fase da TOC que se originam os conceitos principais e as referencias a 

contabilidade de custos. Assim, a TOC sera encarada como sendo urn conjunto de 

princfpios voltados para a administragao da produgao que orienta a empresa no 

planejamento e controle de suas atividades e no processo contfnuo de 

aprimoramento para enfrentar o moderno ambiente competitivo." 

Ademais, pode-se considerar que a Teoria das Restrigoes e uma metodologia 

exclusiva do setor pradutivo, controlando constantemente os processos da empresa. 

Bornia (2009, p.164) vai ainda mais Ionge dizendo que "a ideia basica da TOC e 

encontrar as restrigoes que limitam o ganho da empresa e gerenciar eficazmente a 

utilizagao dessas restrigoes, garantindo a maximizagao do Iuera frente as condigoes 

atuais da empresa. 0 combate as restrigoes guia o processo de melhoramento 

continuo da empresa, aumentando sempre o ganho da mesma". 

A TOG tern como premissa o fato de a empresa identificar qual e a sua meta, 

qual e o objetivo que a empresa tern. Naturalmente, o objetivo da grande maioria 

das empresas e ter Iueras; por isso, a TOC e dividida em tres medidas de 

desempenho: (1) Ganho: representa o dinheiro gerado na empresa, ou seja, as 

receitas menos os custos variaveis; (2) lnventario: definido como o dinheiro investido 

para o funcionamento da empresa, ou seja, e o dinheiro que a empresa utiliza para 

se comprar alga e vender; (3) Despesa Operacional: e todo o dinheiro utilizado na 

transformagao de investimento em ganho. 

Bornia (2009, p.165) diz que "uma diferenga importante entre a TOC (ganhos) 

e a abordagem tradicional (custos) e a prioridade dada a cada medida em esforgos 

para melhorar a situagao econ6mica da empresa. Na abordagem tradicional, o 

primeira pensamento do gerente e reduzir OS CUStOS (despesas operacionais), 

normalmente iniciando pela eliminagao da mao de obra. Ap6s isso, tenta-se diminuir 

os estoques (inventarios) e, s6 depois, vern a pracura par novas oportunidades de 

aumentar as vendas. Para a TOC, a prioridade e aumentar o ganho com a busca de 
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novos mercados e alternativas, mantendo-se a estrutura (inclusive mao de obra) 

atual. Em segundo Iugar, pensa-se na redugao dos inventarios e, por ultimo, na 

diminuigao da despesa operacional." 

Urn exemplo significative em que se pode identificar a Teoria das Restrig6es e 

quando, no processo produtivo da empresa, tem-se uma linha produtiva na qual e 

identificado urn gargalo, ou seja, urn acumulo de pegas a serem industrializadas. 

Com esses ingredientes, o gestor da empresa pode alterar, muitas vezes, o 

processo da linha produtiva, podendo-se antecipar algum processo que podera 

melhorar o processo produtivo da empresa. Com isso, a TOG e considerada como 

uma metodologia utilizada especificadamente na produgao, em virtude de que assim 

sempre ocorrera uma melhora contfnua na empresa, pois, a cada melhoria feita, 

futuramente, resultara em outro gargalo de outro processo da minha de produgao. 

Portanto, a metodologia da Teoria das Restrig6es e eficaz porque promove 

uma melhoria continua na empresa, adquirindo cada vez mais ganhos, objetivo 

com urn de toda empresa. 

2.1. 7 REICHSKURATORIUM FUR WIRTSCHAFTL/CHTKEIT (RKW) 

0 Sistema RKW tern origem alema Reichskuratorium fur wirtschaftlichtkeit, e 

e uma tecnica que se originou em urn conselho de pregos. Para fixar o prego, o 

RKW e utilizado como base a alocagao dos custos e as despesas, inclusive 

despesas financeiras, sao rateadas por produto e ap6s a separagao dos custos e 

despesas, e agregada a margem de lucro que a empresa estima ganhar. Segundo 

Martins (2000, p.220); 
Como um fundamento na ideia do usa de custos para fixar pregos nasceu, 
no inicio do seculo XX, uma forma de alocagao de custo e despesas 
muitfssimo conhecida no nosso meio brasileiro par RKW (abreviagao de 
Reichskuratorium fur wirtschaftlichtkeit). 
Trata se de uma tecnica disseminada originalmente na Alemanha (par um 
6rgao que seria semelhante ao nosso antigo CIP- Conselho lnterministerial 
de prego), que consists no rateio nao sao no custo de produgao como 
tambem todas as despesas da empresa, inclusive as financeiras, a todos os 
produtos. Claro e que as tecnicas desse rateio sao absolutamente 
semelhantes as das ja vistas nesse trabalho, principalmente quando 
tratamos das formas tradicionais de apropriagao dos custos indiretos de 
produgao; ou seja, tudo com base na alocagao dos custos e despesas aos 
diversos departamentos da empresa para depois ir se procedendo as varias 
series de rateio de forma que, ao final, todos os custos e despesas estejam 
recaindo exclusivamente sabre os produtos. 
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Neves e Viceconti (2008, p. 214) diz que "uma variante deste metoda e a 

fixagao do prego com base na alocagao nao somente dos custos mas tambem das 

despesas aos produtos, adicionando-se a seguir a margem desejada de Iuera". Esse 

metoda foi utilizado no Brasil na epoca que existia urn controle de pregos feito pela 

CIP (Conselho interministerial de Pregos), que controlava o prego das empresas nas 

decadas de 60 e 70. 

Bornia (2002) sintetiza em cinco fases os procedimentos operacionais no 

metoda RKW: (a) separar os custos em itens; (b) dividir a empresa em centro de 

custos; (c) identificar os custos com os centros- distribuigao primaria; (d) redistribuir 

os custos dos centros indiretos ate os diretos- distribuigao secundaria; (e) distribuir 

os custos dos centros diretos aos produtos - distribuigao final. 

Segundo Martins (1997), dentre as vantagens que o metoda do Centro de 

custos apresenta, pode-se citar: se os criterios de rateio utilizados, conseguirem 

determinar a real cauda de utilizagao dos centros de custos serao auferidos custos 

unitarios bern pr6ximos da realidade, sendo altamente confiaveis. 

Para Bornia (2002), podem-se citar as seguintes desvantagens do metoda do 

Centro de Custos: A primeira fase do metoda funciona bern em ambientes modernos 

de fabricagao, propiciando as informag6es de quanta foi despendido e quando 

centros de custos sao os responsaveis pelo gasto. Porem, na determinagao dos 

centros de custos dos produtos e principalmente, na localizagfw das perdas para o 

processo de melhoria, deixa muito a desejar porque nao trabalha com atividades e, 

entao, e diffcil a diferenciagao entre custos e perdas nos varios centros de custos. 

2.1 .8 Target Costing 

Para Hansen e Teixeira (2001) "custo maximo que se pode incorrer em urn 

determinado produto ou servigo, levando-se em consideragao que o cliente aceita 

urn determinado prego de venda e a empresa produtora ou prestadora do servigo 

determina uma margem de Iuera e impastos abatidos de tal prec;o". 

Para Pereira (2001 ), "mesmo em mercados denominados monopolistas, os 

produtos concorrem com as alternativas que os consumidores disp6em para a 

aplicagao de seus recursos. Nestes mercados, existe urn prego maximo que o 

consumidor esta disposto a pagar". Martins (2009, p.223) explica que "0 Custeio-
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Alvo ou Custeio Meta e urn processo de planejamento de lucros, pregos e custos 

que parte do prego de venda para chegar ao custo, razao pela qual diz-se que e o 

custo definido de fora pra dentro." 

0 target costing e urn sistema de custeio baseado em uma tecnica utilizada 

durante a fase de desenvolvimento e planejamento de urn projeto, informag6es 

estas, vindas diretamente do consumidor. Caso seja utilizado no decorrer do projeto, 

os resultados nao serao tao eficientes, como se caso fossem feitos no inicio do 

projeto. 0 target costing e visto tambem como urn instrumento estrategico na 

formagao do prego de venda. 

Segundo Martins (2009, p.224) o Target Costing mostra "qual o custo maximo 

admissfvel de urn produto para que, dado o prego de venda que o mercado oferece, 

consiga-se o mfnimo de rentabilidade". Martins ainda ressalta que "este retorno pode 

ter urn enfoque financeiro (em termos de rentabilidade) e/ou estrategico (em termos 

de posicionamento no mercado, continuidade da empresa, beneffcio social etc)". 

Sendo assim, pode-se entender que o Target Costing e uma ferramenta de 

tomada de decisao, visto que ele tern como objetivo o projeto desde o infcio, com 

isso, possibilitando enxergar uma visao do mercado e interna da empresa. Sua 

principal caracterfstica e o prego fazer o custo, diferenciando-se das metodologias 

existentes. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capitulo descreve-se quais foram os procedimentos adotados para a 

realizagao desta pesquisa. Primeiramente apresenta-se a caracterfstica da 

pesquisa, ap6s a delimitagao da amostra da pesquisa e par fim os procedimentos de 

coleta de dados utilizados. 

3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 

Referente aos objetivos da pesquisa caracteriza-se como Explorat6ria, 

utilizando-se como fontes de pesquisa, questionarios. Segundo Andrade (2007, 

p.114) "A pesquisa explorat6ria e o primeiro passo de todo trabalho cientffico. Sao 

finalidades de uma pesquisa explorat6ria, sobretudo quando bibliografica, 

proporcionar maiores informag6es sabre determinado assunto; facilitar a delimitagao 

de um tema de trabalho; definir os objetivos ou formular as hip6teses de uma 

pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho que se tern em mente." 

A pesquisa explorat6ria e muito proveitosa, pais com ela e possfvel identificar, 

estudos ineditos, novas tendencia, novas tecnologias. Hair, Babin, Money e Samouel 

(2006, p.84) explicam que com a pesquisa explorat6ria, "A pesquisa nao s6 identifica 

novas tecnologias, como tambem, tambem de modo importante, objetiva descobrir 

tecnologias que atendem as reais necessidades da empresa ou do consumidor". Os 

autores ainda relatam que "A Siemens, empresa de telecomunicac;oes com sede na 

Alemanha, empresa mais de 40.000 pessoas em cargos relacionados com 

pesquisa". 

Andrade (2007, p.114) ressalta que, "a pesquisa explorat6ria, na maioria dos 

casas, constitui um trabalho preliminar ou preparat6rio para outro tipo de pesquisa." 

Para Hair, Babin, Money e Samouel (2006, p.84) explicam que "Quando bern 

conduzida, a pesquisa explorat6ria abre uma janela para as percepc;6es, 

comportamentos e necessidades do consumidor." 



25 

3.2 DELIMITA<;AO DA AMOSTRA DE PESQUISA 

Com relac;ao a pesquisa documental, a amostra do estudo foi feita nas 

cidades de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui, ambos do estado de Santa Catarina. 

Utilizou-se como base para a pesquisa 40 empresas dos referidos municfpios, senso 

que 20 empresas de medio porte de Rio Negrinho e 20 empresas de medio porte de 

Sao Bento do Sui. 

Optou-se pelo envio dos questionarios via e-mails para as 40 empresas, 

porem houve somente 43%, ou seja, 17 empresas retornaram os questionarios 

preenchidos. Dentre as empresas que retornaram, pode-se observar uma grande 

diversificac;ao no ramo de atividade. 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi feita por meio de questionario, com perguntas fechadas 

encaminhadas por meio de correio eletr6nico, para as industrias de medio porte, de 

Rio Negrinho e Sao Bento do Sui. Os dados com o enderec;o eletr6nico das 

referentes empresas, foi obtido atraves das Secretarias de Desenvolvimento 

Econ6mico dos respectivos municfpios. 

Para a amostra, o criteria utilizado foi a acessibilidade das informac;6es 

de 40 industrias de medio porte. Foram selecionadas 20 empresas de medio porte 

de Rio Negrinho e 20 de Sao Bento do Sui. Quanto ao porte, utilizou como base a 

legislac;ao das industrias de medio porte LEI 10.165/2000 (LEI ORDINARIA) 

27/12/2000. 
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4 DESCRI~AO E ANALISE DOS DADOS 

Neste capitulo e apresentada a descrigao dos dados obtidos, como tambem a 

analise destes. Para poder atingir OS objetivos propostos deste, foram pesquisadas 

40 empresas, sendo 20 de Rio Negrinho e 20 de Sao Bento do Sui. 0 retorno foi de 

43%, equivalents a 17 questionarios respondidos. 

4.1 DESCRIQAO DOS DADOS 

Abaixo, seguem os resultados obtidos na coleta de dados, sendo 

representados em graficos, conforme as respostas obtidas pelas empresas de Rio 

Negrinho e Sao Bento do Sui. No Grafico 1, apresenta-se o ramo de atuagao das 

empresas: 
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I 
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• Moveleiro 

• Qufmico 

• Embalagem 
6% 
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Grafico 1: Ramo de Atividade 

Pode-se notar uma grande diversificagao, no ramo de atividade das empresas 

da regiao, predominante ainda o ramo moveleiro com 34%, vista que a regiao e 

conhecida tradicionalmente por seus m6veis, porem, com a queda do d61ar, muitas 

empresas fecharam, ocorrendo grandes mudangas na economia da regiao. Sendo 

assim, houve o aparecimento novas empresas, principalmente do ramo metalurgico 

que teve 24%, no qual o mercado esta em grande expansao. Os outros ramos, na 
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maioria, sao empresas menores que prestam servigos, ou que se adaptaram a um 

novo mercado. 

Referente a sede das empresas, o prop6sito deste trabalho foi enviar 40 

questionarios, 20 para as empresas de media porte de Rio Negrinho e 20 para as 

empresas de Sao Bento do Sui. Obteve-se a resposta de 17 empresas, ou seja, 

43%, sendo 53% da cidade de Sao Bento do Sui e 47% de Rio Negrinho. 

Quanta ao mercado em que as empresas atuam, pode-se notar que o 

mercado interno e o predominante na regiao. Conforms ja descrito no grafico 1, com 

a mudanga na politica cambial, muitas empresas foram obrigadas a encontrar novas 

mercados, outras alternativas para terem sequencia aos seus neg6cios. Migrando na 

maioria dos casas, para o mercado interno. No quarto grafico, apresenta-se qual eo 

tempo de atuagao da empresa. No gn1fico 2, demonstra-se o tempo de atuagao das 

empresas. 
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Grafico 2: Quanto tempo a empresa atua 

A grande maioria (64%) sao empresas que possuem anos de mercado. 

Porem, pode-se notar com 18% o aparecimento de novas empresas no perfodo de 5 

a 1 o anos. lsso mostra que ap6s a queda do d61ar, a regiao esta em mudanga com o 

aparecimento de novas empresas de segmentos diversos. 

Com relagao ao numero de funcionarios que as empresas possuem, e visfvel 

que, com todas essas mudangas que ocorreram na regiao, muitas empresas 

sentiram a necessidade da redugao no quadro de funcionarios, sendo que 88% 

possuem ate 300 funcionarios e 12% de 301 a 600 funcionarios diretos, 

proporcionando urn percentual de desemprego elevado. Porem, como aparecimento 
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de novas empresas, esse percentual de desemprego esta caindo gradativamente. 

No grafico 3 apresenta-se a faixa de faturamento da empresa. 
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Grafico 3: Faixa de faturamento 
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Percebe-se que ocorreu urn equilfbrio das empresas que faturam ate 240 mil 

e as que faturam de 240 a 600 mil mensal. Esse equilibria ocorre principalmente 

devido ao ramo metalurgico, no qual a grande maioria sao pegas com valores 

expressivos, proporcionando urn faturamento mais elevado. 

Referente ao departamento com profissional da area, 76% das empresas de 

media porte da regiao responderam que nao possuem urn departamento com 

profissional, 24% responderam que possuem. Devido a grande porcentagem de 

empresas sem profissional especializado, nota-se urn campo com grande potencial 

para ser explorado por profissionais, empresas de consultoria. 

Com relagao ao metoda de custeio, 76% das empresas responderam que urn 

metoda. Porem, a grande maioria nao possui profissional da area, levando a crer 

que, possivelmente, o responsavel por estas atividades eo setor comercial, devido 

ao contato direto com cliente. Os 24% sao empresas que declararam nao possufrem 

metoda algum de custeio, mas que indiretamente possuem urn metoda, mesmo nao 

sendo formal. 
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No grafico 4, apresenta-se de que forma a empresa faz seus controles de 

custos. 

Grafico 4: De que forma a empresa faz seus controles de custos. 
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Pode-se observar um grande equilfbrio nas respostas coletadas. Com 

39% os softwares, sendo e visfvel que muitas empresas estao investindo na compra 

de programas que auxiliam, e facilitam o gestor na tomada de decisao. Porem com 

os mesmos 39%, algumas empresas ainda utilizam o Microsoft Excel como 

ferramenta de auxflio, devido a flexibilidade que muitos softwares nao possuem. 0 

preocupante e os 22% de empresas que ainda possuem alguns controles manuais, 

terao que se modernizar, vista que as informaQ6es estao cada vez mais 

automatizadas, pois o mercado exige respostas rapidas, por tanto e necessaria que 

essas empresas se adaptem o mais rapido possfvel, para nao ficarem esquecidas. 
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No grafico 5 apresenta-se a empresa utiliza a contabilidade de custos como 

suporte na tomada de decisao. 

6% 

Grafico 5: Controle de custos na tomada de decisao. 
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No presente grafico, pode-se verificar que 65% das empresas utilizam custos 

como suporte para a tomada de decisao. Porem, deve-se analisar se esses 

controles estao atendendo as necessidades da empresa, como tambem se esta 

conseguindo atender corretamente o cliente. 29% nao utilizam custos como suporte, 

porem, na grande maioria das empresas que nao utilizam essa ferramenta, 

trabalham no ramo prego de mercado, sen do assim, indiretamente boa parte destas 

possuem controles de custos, vista que se adaptam a esses pregos. 6%,sao as 

empresas que possuem parcialmente o suporte de custos para a tomada de 

decisao. Vale lembrar que antes de qualquer analise, deve-se considerar o 

seguimento adotado pela empresa, para depois fazer a analise final a fim de verificar 

da utilizagao dessas ferramentas. 
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0 grafico 6 apresenta se a empresa possui ou utiliza alguma metodologia ou 

controle de custos no processo de tomada de decisao. 
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Grafico 6: A empresa possui ou utiliza algum controls de custos. 

Quanta a metodologia de custos aplicada pela empresa, pode-se perceber 

que houve certo emparelhamento, em virtude de que todas essas ferramentas de 

custeio sao de extrema valia, verificando-se o produto ou projeto que sera utilizado 

para se analisar a melhor ferramenta a ser implementada. 

Sabre a utilizagao de um software especffico, 59% das empresas de media 

porte de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui responderam que, utilizam um software 

especifico na gestae de custos da empresa, e os outros 41 o/o sao as empresas que 

nao possuem software, porem com m6dulos onde que nao concentram informag6es 

diretas de custos. 

Referente ao planejamento futuro, pode-se evidenciar o que vem sendo 

constatado nos graficos anteriores: 56% das empresas utilizam os relat6rios de 

custos para planejamento futuros, ou seja, sao utilizados como ferramenta de auxilio 

para os gestores em novas projetos e abertura de novas neg6cios. 44% nao utilizam 

os relat6rios de custos para um planejamento futuro, porem, e visivel que 

futuramente estas empresas necessitarao destas ferramentas para conseguirem 

permanecer neste mercado, onde a competitividade e um dos fatores cruciais para a 

continuidade da empresa. Conclui-se, entao, que esses relat6rios tem grande 

influencia para o futuro das empresas. 
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5 CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

Neste capitulo apresentam-se as conclus6es e as recomendag6es da 

presente pesquisa. 

5.1 CONCLUSOES 

0 estudo teve como objetivo, identificar nas industrias de media porte de Rio 

Negrinho e Sao Bento do Sui, se elas utilizam alguma metodologia de custeio, como 

tambem, possuem departamento de custos com profissional especializado na area. 

Primeiramente, verificou-se qual e o segmento explorado por essas 

empresas, como tambem o mercado que elas atuam. Na analise, constatou-se que a 

regiao esta passando por mudangas em seus segmentos, muitas empresas ja 

tradicionais da regiao, foram obrigadas a diversificar o seu neg6cio, migrando para 

mercados onde era pouco explorado. Anteriormente, o setor moveleiro era 

predominante na regiao, porem na situagao atual, verifica-se o aparecimento de 

novas industrias, com segmentos diversificados, aquecendo assim a economia da 

regiao, proporcionando a regiao, oferta de emprego, como tambem beneffcios em 

geral. 

A pesquisa revelou que a grande maioria das industrias, utiliza a contabilidade 

de custos, consequentemente uma metodologia, porem, nao possuindo urn 

departamento com urn profissional especializado. Embora seja nftido a necessidade 

de uma estrutura de custos, muitas preferem atribuir estas responsabilidades para 

outros setores da empresa. 

Quanta aos metodos utilizados pelas empresas, percebe-se, que muitas 

delas, que dizem nao possuir uma metodologia especffica, indiretamente utilizam, 

vista que, muitas destas empresas atuam em segmentos onde o mercado e quem 

dita o prego do produto, ou seja, estas empresas, sao obrigadas a adaptar o seu 

custo, ao prego que o mercado esta disposto a pagar. 

Considerando as informag6es coletadas, conclui-se que as industrias de 

media porte de Rio Negrinho e Sao Bento do Sui, necessitam de informag6es 

confiaveis, sendo assim terao uma visao macro do neg6cio, podendo assim, serem 

mais competitivas. 
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5.2 RECOMENDAQOES 

Diante das limitag6es que a pesquisa teve, sendo que tivemos urn numero 

baixo de questionarios respondidos, segue algumas recomendag6es para futuros 

trabalhos: 

a) realizar uma pesquisa, separando as industrias por segmento, para assim, 

conseguir identificar, quais sao suas particularidades e suas necessidades; 

b) realizar urn estudo com a metodologia de custeio target costing, ao mercado 

que muitas industrias da regiao atua;e 

c) investigar o quanta e necessaria, para que a empresa, comporte, uma 

estrutura de custos, com profissional especializado na area; 
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Questionario 

1) Qual o ramo em que a empresa atua? 

Metalurgico Qufmico 
Madeireiro Embalagem 
Moveleiro Plastico 
Outros Cen1mico 

2) Que cidade que a Empresa esta Sediada? 

I Rio Negrinho I I Sao Bento do Sui 

3) Qual o mercado que a empresa atua e qual a participac;ao? 

/ Nacional 11 nternacional 

4) Qual o tempo de atuac;ao da empresa? 

0 a 2 anos 5 a 10 anos 
2 a 5 anos Mais de 1 0 anos 

5) Qual e o numero atual de funcionarios da empresa? 

Ate 300 funcionarios De 601 a 900 funcionarios 
De 301 a 600 funcionarios Acima de 900 funcionarios 

6) Qual e a faixa de faturamento mensal da empresa? 

Ate 24o.ooo,oo De 900.000,01 a 1 .400.000,00 
De 240.000,01 a 600.000,00 Acima de 1 .400.000,01 
De 600.000,01 a 900.000,00 

7) A empresa possui urn departamento de custos com profissional 
especializado na area? 

I Sim I Nao 

8) A empresa possui algum controle de custo? 

Sim I Nao 
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9) De que forma a empresa faz controle de seus custos? Enumere de 1 a 3 
conforme a importancia do metoda, sendo o 3 mais importante 

Programas gerenciais softwares Controles Manuais 
Planilhas Exel Outros 

1 0) A empresa utiliza a contabilidade de custo como urn suporte para tom ada 
de decisao? 

I Parcialmente I 

11) A empresa possui ou utiliza se de alguma de metodologia ou controle de 
custos na tomada de decisao? Enumere de 1 a 6 conforme a importancia do 
metoda, sendo 0 6 mais importante. 

Absorc;ao Variavel 
Padrao UP 
ABC TOC 

12) A empresa possui software especifico utilizado na gestao de custos da 
organizac;ao? 

I Sim I Nao 

13) Os relat6rios de custos utilizados pela empresa sao utilizados para 
planejamentos futures? 

Sim Nao 


