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Resumo:. Trata do problema da utilidade do conceito da
margem de contribuição no processo decisorial nas orga-
nizações. Aborda o sistema de custeio variável como uma
forma de obtenção de informações para fins gerenciais,
bem como os conflitos existentes em confronto comosis-
tema de custeio por absorção. Aponta as várias aplica-
bilidades da margem de contribuição, ilustrado, inclu-
sive, com um estudo de caso em uma empresa brasileira.
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Custos - Custeio Variável - Margem de Contribuição.



íNDICE

Pagina

1. Introdução 001

1.1. Objetivos 009
1.1.1. Objetivos de estudo 009
1.1.2. Objetivos especificos 009

1.2. Justificativas 009

1.3. Delimitação do problema : 011

1.4. Definição dos termos......................... 014

1.5. Metodologia.................................. 015
1.5.1. Levantamento bibl~ogrifico 015
1.5.2. Estudo de caso 016

2. Referencial teórico 017

2.1. A Contabilidade como um instrumento de
decisão '.'.......... .... 017

2.2. Sistema de informações 018

2.3. Sistema contãbil ~ 019

2.4. Contabilidade de custo 022
2.4.1. Elementos de custos de fabricação 023
2.4.2. Comportamento dos custos.............. 024
2.4.3. Sistemas de custeamento............... 026

2.5. Custeio por absorção 027



2.6. Custeio
2.6.l.
2.6.2.

2.7. Margem
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.
2.7.8.

v

Página

variável 034
Controv~rsias 042
O Potencial do sistema custeio Variá-
ve l ,, ~ · 053

de contribuição....................... 053
Determinação de preços .........• ~ 059
Pedidos a preços especiais 065
Decisões de compras ou fazer 067
Decisões de processar mais ou vender.. 067
DecisãO de continuar ou fechar 069
Decisões de "mix" ótimo de produção... 070
Avaliação do desempenho industrial .... 075
Outras abordagens..................... 076
2.7.8.1. Estudos de Milligan 076
2.7.8.2. Estudos de Bôer 077
2.7.8.3. Estudos de Wolf 080

2.8. Custo-padrão · - 082
2.8.1. Vantagens e desvantagens dos custos-

padr ão ................................ 085
2.8.1.1. Vantagens dos custo-padrão ... 085
2.8.1.2. Desvantagens dos custo-padrão 086

2.8.2. Determinação dos custos-padrão 087
2.8.2.1. Cu sto+pa dr-ao darnatéria-prirra 087
2.8.2.2. Custo-padrão de mão-de-obra

direta 091
2.8.2.3. Custo-padrão dos custos in-

diretos de fabricação 095

3. Estudo de caso·················· ·.· ·10 O

3.1. Coleta de dados 100

3.2. Histórico da empresa 101

3.3. Sistema orçamentário da empresa 103
3.3.1. Custos-padrão 104
3.3.2. Taxa de mão-de-obra direta 106
3.3.3. Orçamento anual 108

3.3.3.1_ Previsão de ~endas 109
3.3.3.2. Planejamento de produção 110
3.3.3.3. Planejamento das necessida-

des de rrlatérias-primas 111
3.3.3.4. Orçamento. de mão-de-obra di-

reta. •.................•..... 115



vi

Página

3.3.3.5. Orçamento dos custos auxi
xiliares de produç~o 117

3.3.3.6. Orçamento dos custos indi-
retos de produç~o 118

3.3.3~7. Estoques 118
3.3.3.8. Demais despesas 120
3.3.3.9. Relatório 120

3.4. Sistemas de informações gerenciais da ati~
vidade operacional · 122
3.4.1. Análise das variações ~ 126
3.4.2. Va r.í.aç ao no processo de produçâo 127
3.4.3. Relatórios gerenciais 132
3.4.4. Demonstrativos de custo de produç~o 132
3.4.5. Demonstrativos do resultado industrial 135

3.5. Margem de contribuiç~o 139
3.5.1. Controle dos custos de produç~o 140
3.5.2. Mix ótimo de procíuçâo 142
3.5.3. Determinaç~o dos esforços de ~keting .. 144
3.5.4. Des.continui.dade de um produto : 147
3.5.5. Determinaç~o da inflaç~o interna 148

4. Concl us âo ,........................................ 149

5. Anexos. .......................................... 152

5.1. Sistema orçamentário (exemplo).............. 154

5.2. Sistema de controle (exemplo) ....•.......... ·171

6. Bibliografia 188



D E D I C O

este trabalho

a meus pais

Ma~ayuki Takaku~a

e Kazuko Ie~aga Takaku~a,

que me ENSINARAM a caminhar

e me EDUCARAM

para amar

e lutar por ideais nobres da vida;

"

a minha esposa

Thieko,

inesgotável fonte

de amor, carinho e compreensão,

e a meus filhos

Rob~o~, Cha~fe~ e A~de~~o~,

as razoes maiores

da minha alegria de viver.



AGRADECIMENTOS

o presente trabalho só foi possível graças

a colaboração de várias pessoas. Citá-las a todas seria

extremamente extenso, além do risco de inj us t i.f Loâve I omis-

sao.
-Contudo nao poderia deixar de expressar re-

"conhecimento a algumas pessoas que tiveram paticipação es-

pecial na elaboraç~o deste trabalho:

ao Pno~. An~5nio Luiz de Campo~ Gungel, de-

dicado orientador, pela sua abnegada e eficiente orienta-

ção, sacrificando freqüentemente suas atividades;

ao Ptu: fi. Minonu Taka.ha..6 h.i., Diretor do Cen-

tro de Estudos Sócio-Econômicos-UEM, pelo apoio integral e

orientação, inclusive pela fatigante t.a ref a de revisao dos

originais;
ao pnofi. Leonildo Canneva.lli,·do Departa-

mento de Letras da UEM, que revisou a redação, evitando ao

autor o vexame de ver o seu trabalho reprovado por erros

grosseiros de vernáculo;



ix

a empresa onde foi elaborado o "estudo de

caso", a fim de ilustrar a aplicabilidade do sistema, em-

bora nao tenha sido aqui identificada por raz6es de confi-

dencialidade, por ter demonstrado bastante interesse e a-

tenção, o que facilitou sobremaneira a execução desta eta-

pa do trabalho;
aos colegas do DCC/UEM, particularmente ao

seu Chefe, pno6· Clôvih de Souza, o reconhecimento pelo a-

poio e constante atenção;

aos colegas de curso, HeLton Jãc.omo Man.telli,

e, principalmente, Naomi Saku.6 ua - possibilitando a reali-

zação do estudo de caso -, pelo apoio durante todo o curso

e pela indelével amizade, fruto do convívio quase diário,

nas aulas e nos estudos, por mais de dois anos;

aos funcionários da EAESP/FGV, particular-

mente do eMA, que sempre mostraram a maior boa vontade e

sincera amizade;

a Sna. Ludime~lj A.P. Sanc.he.6 e aos membros

da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Esta-

dual de Maringá, pelo excelente serviço datilográfico;

a meus pais, a quem devo a formação, e a

meus irmaos, pelo incondicional apoio e momentos de muita

alegria que me têm proporcionado;

finalmente, a todas as pessoas que, di~eta

ou indiretamente, contribuíram para a conclusão desta dis-

sertação.



1. INTRODUÇÃO

-A preocupaçao neste trabalho está centrada

no contexto gerencial, voltado ao sistema de controle e

elaboração de informações para tomada de decisão, mais es-

pecificamente na análise da margem de contribuição para fins

,:geren-ciais.

~ com o intuito de contribuir para o melhor

atendimento das necessidades dos dirigentes para tomada de

decisão, que será desenvolvido acerca .da importância do

conceito "margem de contribuição" no controle administra-

tivo. Isto, visando a prover melhor a administração de in-

formações confiáveis, visto que as empresas atuam em um mer-

cado altamente competitivo, tornando-se, assim, de primor-

dial importância as informações que levem a tornar as me-

lhores decisões na consecução dos objetivos traçados. Em

tal mercado não se pode conceber um sistema de informações

que não dê condições para decisões que maxí.m'í.z erno valor da

empresa.

-Um outro aspecto nao menos importante .e o
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descrito por Neil ·Milroyl no seu artigo liAdesintegração de

um sistema de informaçõesll, em que identifica sete está-

gios que as empresas tendem a enfrentar, desde o momento em

que ela surge (de pequeno porte) e cresce constantemente,

até atingir um porte razoável (de porte médio) .

No entanto, isso não significa que todas as

empresas devam passar, necessariamente, por todos os está-

gios por ele identificados, como podemos observar a opi-

nião do autor, que diz:

IIQuaisquer que tenham sido as circuns-
tâncias que levaram a desintegração
do sistema de informação, uma conclu-
são se apresenta claramente: a desin-
tegração resultou da inabilidade do
sistema contábil em prestar informa-
ção vital. Além disto, já que todas
as necessidades especificadas ou in-
dicadas neste caso poderiam ter sido
atendidas por técnicas de contabili-
dade gerencial, a inabilidade do sis-
tema, por sua vez, era devida a fa-
lha fundamental que prevalece em
grande escala na indfistria atual: o
conceito restrito da função da conta-
bilidade na vida da empresa.1I2

Com isto, pode-se dizer que, ·s€ houver um

(1) MILROY, Neil. A desintegração de um sistema de infor-
mação "The ·Canadian Chartered Accountat"3 traduzido
de The desintegration of an information system,r~ce-
beu prêmio Walter J. Mac Donald, pelo melhor artigo
escrito por "Chartered Accountant".

(2) MILROY. A de sintegração de .... , p. 2.
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sistema de informação que ressalte a importância da conta-

bilidade gerencial para a coleta, processamento e elabora-

ção de relat6rios para finsdecisoriais, os problemas que

as empresas tendem a percorrer poderão ser minorados. Sen-

do assim, o conceito ora a ser desenvolvido torna-se per-

tinente, visto que a maioria dos autores, como Charles T.

Horngren3; Harold Birman & Allan R. Drebin4
; David Hsiang-

Fu Li 5; Nicolas Dopuch, Jacob Birnberg e Joel Demski 6 ;

Morton Backer e Lyle E. Jacobsen7
; George S.G. LeoneB e

Eliseu Martins 9 são favoráveis ao uso do custeio direto pa-

ra uso interno. Por exemplo, George S.G. Leone, no seu li-

vro - Custos - Planejamento, Implantação e Controle, diz:

"Se a administração estiver interessa-
da em obter melhores informações de
custos para planej amento e tornada de

(3) HORNGREN, Charles Thomas. Contabilidade de custos - um
enfoque administrativo. 2~ Ed. são Paulo, Atlas,
1978, vol. 1 e 2 e Cost Accounting Arnanaqeirial-Bmp hae i e,
49 e 59 ed. Englewood Cheffs, Prentice-Hal1, 1977 e
1982.

(4) BIRMAN, Harold & DREBIN, Allan R. Contabilidade Geren-
cial. 2~ ed. Rio de Janeiro, Guanabara Dois, 1979,
capo 6, p. 121-139.

(5) LI, David H. Contabilidade de Custos.
Interamericana, 1981, p. 114-125.

(6) DOPUCH, Nicholasi BIRNBERG, Harold & DEMSKI, Joel. Cost
Accounting - Accounting data for management's decisions.
New york, Harcourt Brace Jovanovich, 1974, capo 15,
p. 619-649.

(7) BACKER, Morton & JACOBSEN, Lyle. Contabilidade de Cus-
tos. são Paulo, McGraw Rill do Brasil, 1984, capo
266, p. 266-286

(B) LEONE, George S.G. Custos - Planejame~to$ Implantaç~o
e Controle. são Paulo, Atlas, 1981, c~p. 1 ~ 9.

Rio de Janeiro,

(9) MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 2~ ed. são
Paulo, Atlas, 1980, parte 111, p. 168-286.
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decisões, terá de adotar o critério
do custeamento direto. (...) o custea-
mento direto oferece uma informação
de alta relevância: a margem de con-
tribuição. A margem de contribuição
é a diferença entre o preço de venda
unitário e o custo de vendas variá-
veis unitário. Denomina-se margem de
contribuição porque é o valor que so-
bra do preço de venda, que contribui
para a cobertura dos custos indiretos
fixos, periódicos. Vários instrumen-
tos de análise podem ser produzidos
pela contabilidade de custos que em-
prega o critério do custeio direto: a
análise do ponto de equilíbrio, os or-
çamentos flexíveis, a análise da com-
binação (mix) de vendas, os orçamen-
tos de produtos ou serviços, a esco-
lha de alternativas ou planos opera-
cionais."10

No entanto, como será visto no decorrer do

trabalho, há aspectos em que ainda não existe um consenso

geral entre os teóricos no que tange à utilização dos sis-

temas de custeamento: variável x absorção. O custeio por

absorção, desenvolvido do conceito econômico, entende como

custo de produto todos os gastos incorridos, direta ou in-

diretamente, na transformação daquele bem. É também um dos

princípios contábeis geralmente aceitos bem como está den-

tro dos preceitos legais vigentes atualmeri~e no Brasil.

(10) LEONE, G.S.G .. Custos - Pl.an e j am e n t o , ••• p. 34.
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Como diz Leone:

"A premissa b~sica da contabilizaçio
dos invent~rios é o custo. Em relação
a Lnverrt â.rí.o, custo significa, em prin-
cipio, a soma de todas as despesas di-
reta ou indiretamente realizadas para
beneficiamento de um produto qualquer.
Além disso, reconhece-se amplamente
que a exclusão dos custos indiretos
dos invent~rios não constitui um pro-
cedimento cont~bil geralmente aceito.
O custo de um produto é a soma de to-
dos os custos que podem ser a ele i-
dentificados, e devem incluir tanto o
custo direto como o custo indireto.
A omissio de qualquer elemento não e
ac e í, t âve l para efei tos corrt.âbe í.s, fis-
cais, de determinação de lucros e de
avaliação dos estoques. Em resumo,
essas afirmações constituem o pensa-
mento médio das v~rias associações de
auditores independentesern relação ã
aplicação dos conceitos de custeio di-
reto em contraposição ao custeio por
absorção. "1 1

Conforme se vera, o ponto de maior desacor-

do entre os estudiosos est~ na elaboraçio de relatóriospa-

ra usu~rios externos em funçio da existência de implica-

ç6es teõricas e legais. Ent~~tanto~ para os usuãrios in-

ternos, o fundamental é que as informações sejam as mais

(11) LEONE, G. S '-G. Custos - Planejamento .••. p. 35.
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úteis possíveis para tomada de decisões, de formaamaximi-

zar a riqueza da empresa. E como, na elaboração de infor-

mações para uso interno, não há, obrigatoriamente, impli-

caçoes legais, nem com os principios e normas contábeis ge-

ralmente aceitos, acredita-se que as empresas possam obter

melhores informações para tomada de decisões, quando ela-

boradas sob o sistema de custeio direto (variável). Sobre

o presente assunto, Eliseu Martins expressa-se da seguinte

forma:

"Do ponto de vista decisorial, verifi-
camos que o custeio variável tem con-
dições de propiciar mui to mais rapi-
damente informações vitais a empresa;
também o resultado medido dentro do
seu critério parece ser mais informa-
tivo à administração, por abandonar
os custos fixos e tratá-los contabil-
mente, como se fossem despesas, já
que sao quase sempre repeti tivos e
independentes dos diversos produtos
e unidades. Mas os Princípios Contá-
beis hoje aceitos não admitem o uso
de Demonstrações de Resultados e de
Balanços avaliados à base do Custeio
Variável; por isso, esse critério de
avaliar estoque e resultado nao e re-
conhecido pelos Contadores, pelos Au-
ditores Independentes e tampouco pe-
lo Fisco."12

(12) MARTINS, E. Contabilidade de Custo.· p. 12.
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No entanto, muitas criticas têm surgido a-

cerca da real aplicabilidade do custeio direto em prover a

administração de informações concisas para tornada de deci-

soes. Assim, sentimos necessidade de elucidar a aplicabi-

lidade do custeio variável. Para tanto, faremos um estudo

de caso, corno LLus traçâo , numa empresa.

No referencial teórico, faremos, primeiro,

um estudo sobre os sistemas de informações, onde evidencia-

remos o sistema contábil corno um instrumento básico em pro-

ver informações à administração. Em seguida, demonstrare-

mos que, dentre as ramificações do sistema contábil, acon-

tabilidade de custos é a que melhor se coaduna com as ne-

cessidades de dados para fins gerenciais. Em terceiro lu-

gar, faremos um estudo acerca do sistema de custeio mais

indicado para fins administrativos, se e custeio variável

ou custeio por absorção. Após este estudo e definido o

custeio variável corno sendo o mais apropriado, passaremos

a fazer um estudo sobre o seu potencial para fins geren-

ciais, dando ênfase na aplicação da margem de contribuição.

No final do capitulo, faremos um levantamento bibliográfi-

co que trate do desenvolvimento teórico e prático do sis-

tema de custeio variável. E, para complementar, faremos um

estudo sobre a aplicabilidade do custeio padrão em conjun-

to com o custeio variável para fins de planejamento,

trole, avaliação e tornada de decisão.

No estudo de caso,' que será ilustrati vo, fa-

con-

remos um levantamento sobre a aplicabilidade prática do sis-

tema, quando verificaremos os procedimentos na elaboração

de dados tanto a rtivel orçamentário quanto a nivel de con-
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trole das atividades operacionais, inclusive os procedimen-
tos na elaboração dos relatórios finais. De posse dos re-

latórios, faremos um estudo de como a empresa utiliza es-

tas informações para fins gerenciais.

Finalmente, na conclusão, serão abordados os

aspectos mais relevantes do estudo, indicando algumas ino-

vações ocorridas e a sua tendência atual.
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1.1. OBJETIWS

1.1.1. OBJETIVOS 00 ESTUOO - Pretende-se, com o trabalho,

contribuir para melhorar as informaç~es necessãrias as de-

cis~es administrativas, visando, com isto, a permitir que

as empresas atinjam as metas pré-estabelecidas e, em con-

seqüência, mantenham elevado nivel decanpetitividadeno mercado.

Queremos também averiguar a utilização da

margem de contribuição no controle gerencial, para que os

administradores tenham informaç~es disponiveis para melho-

rar o nível de planejamento, controle, avaliação de desem-

penho e, principalmente, das decis~es.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS:

..1. Determinar, dentro do sistema contábil, o subsis-

tema de custos que deverã possibilitar o cálculo

da margem de contribuição.

2. Analisar a controvérsia entre o custeio por ab-

sorçao e o custeio variável.

3. Verificar a possibilidade da utilização concreta

de todo o potencial da margem de contribuição pe-

la empresa.

1.2. JUSTIFICATIVAS

As empresas, em geral, atuam num mercado de

rápidas mudançc:lsgeradas pela evolução das técnicas e das
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ciências. A evolução acelerada pode ser constatada sem

muito esforço. Para tanto, basta observarmos que a enge-

nhosa tecnologia atual foi desenvolvida neste século.

Neste contexto, as empresas, que guiam os

seus destinos com baSe nas informaç5es geradas internamen-

te, necessitam de um sistema de informaç5es gerenciais al-

tamente eficaz que não gere informaç5es dúbias que confun-

dam a administração e que conduzam a decis5es indesejadas.

As informaç5es geradas pelo sistema, nor-

malmente utilizado pelas empresas, podem, em algumas situa-

ç5es, conduzir a decis5es inadequadas para se alcançar o

objetivo da empresa, a maximiiação da riqueza dos acionis-

tas, apesar de o mesmo ser o único aceito pelos principios

contábeis, portanto, pela legislação. Uma das falhas do

sistema mais citada, normalmente, é a de que os seus cus-

tos unitários não são constantes nas variaç5es de volume.

Entretanto, verificamos que existe outro

sistema que elimina muitas dessas informaç5es inadequadas

à gerência (principalmente a citada acima) , embora tal sis-

tema seja muito combatido por alguns estudiosos e tão pou-

co aceito pelos principios contábeis.

Em vista disso, sentimos a necessidade de

realizar um estudo te6rico sobre o assunto e, para consta-

tar a sua aplicabilidade, ilustrar com um estudo de caso.

O outro sistema a que nos referimos acima é

o do custeio variável, que permite a determinação da mar-

gem de contribuição, elemento fundamental para uma boa ava-

liação, controle e, principalmente, para fins de tomada de
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decisões. O sistema é bastante debatido no que concerne à

aplicabilidade prática, justificada pelos oponentes de que

ele possui um arcabouço teórico muito frágil; além disso,

é conflitante com os preceitos legais e os princIpios con-

tábeis. No entanto, dadas as afirmativas de muitos estu-

diosos de que, para fins de uso interno, tal sistemática

pode fornecer informações mais fiteis e precisas, acredita-

mos em poder trazer à luz alguns aspectos fundamentais pa-

ra que a mesma possa conduzir a urna boa gerência empresa-

rial.

1.3. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Urna informação deve ser clara, precisa, ra-

pida e dirigida, para que o administrador possa tornar de-

cisões seguras. Sem estas caracterIsticas, a informação

ou o sistema tornam-se inadequados para os propósitos for-

mulados.

Tendo em vista as dificuldades encontradas

pelas empresas no contexto econômico atual, as quais, em

função dos avanços tecnológicos, sofrem mutações rápidas,

necessitando, obrigatoriamente, acompanhar esta evolução,

torna-se imperativo um sistema de informações que tenha

potencialidade para se equacionar às constantes alterações

de tipos de informações de que a administração necessita.

O sistema preconizado por quase todos, in-

clusive pela legislação (no artigo 177, da Lei 6.404/76 e na

aLLne a a , do item 4,do PN-SRF n9 06/79) e pelos princípios
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contábeis, é o custeio por absorção. Entretanto este sis-

tema, por ter que absorver todos os custos dos produtos da

empresa, exigindo estrutura rígida, não permite agilidade

para adaptar-se às novas necessidades quando de àlterações

no quadro de informações solicitadas pela gerência da or çe -

nização. Tais alterações são oriundas de fatores diversos,

como: novos produtos, alterações no nível de atividades,

alterações na composição de produção, substituição de pro-

dutos, avanços tecnológicos, entrada de concorrentes no

mercado e alterações no mercado (área, costume, etc.).

Um outro sistema bastante discutido pelos

teóricos e o de custeio variável, que permite maior flexi-

bilidade nas inf6rmações a serem elaboradas e fornecidas à

administração para fins de controle e programaçao de ati-

vidades da organização. Os teóricos, em sua maioria, acre-

ditam ser este superior ao do custeio por absorção para fins

de gerência da empresa (uso interno).

Esta crença provém do fato de o sistema per-

mitir, primeiramente, melhor controle dos custos, pois uma

das premissas básicas é a de que os custos podem ser divi-

didos em variáveis e fixos. O primeiro, variando em fun-

ção do nível de produção, e o segundo per~anecendo constan-
te. Com .í st.ov os=cus txrs tornam-se mais fáceis de serem a-

companhadas para fins de gerência, no que se refere às flu-

tuaçõesdos custos, que podem ter como origem os fatores

citados anteriormente.

Em segundo lugar, porque o sistema permite

a apuração da margem de contribuição que proporciona múl-

tiplas utilidades para tomada de decisões nas váriasareas
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da empresa: decisões de preço, decisões de custos (deci-

sões na composição dos custos variáveis dos produtos, de-

cisoes de estrutura de produção), decisões de "mix" de pro-

dução, decisões de despesas, etc., possibilitando, portan-

to, atingir o objetivo traçado.

Estes assuntos são amplamente discorridos em

textos didáticos e, quase sempre, estão estruturados em

exemplos simples, envolvendo poucas variáveis. Esta li-

mitação se deve ao fato de ser virtualmente impossível, na

teoria, caracterizar todas as variáveis que possam vir a

fazer parte de um contexto em análise. Isto porque, nor-

malmente, cada aspecto envolvido é analisado de maneira es-

tanque para melhor defini-lo e, principalmente, para melhor
-compreensao.

Dadas estas características, verificamos

que, em mui tos casos, realizar urna transposição da teoria

para a prática não tem sido tarefa fácil, fazendo com que

as empresas tenham dúvidas quanto à aplicabilidade do sis-

terna em suas estruturas organizacionais.

:t: justamente em função desta dif iculdade que

propusemos, através de um estudo de caso ilustrativo, ave-

riguar corno as empresas fazem estas transposições, de ma-

neira que, utilizando o sistema de custeio variável, pos-

sam maximizar o potencial de informações que o sistemaofe-

rece.
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1.4. DEFINIÇÃO DOS TERMOS

l.4.l.CUSTEIO POR ABSORÇÃO - ~ o método de custeio segundo

o qual todos os custos - diretos e indiretos - inclu-

indo os custos indiretos fixos de produção, são de-

bitados aos custos do produto.

l.4.2.CUSTEIO VARIÁVEL - Também conhecido como custeio di-

reto, é o método de custeio segundo o qual somente os

custos que tendem a variar com o volume de produção

são debitados aos custos do produto.

l.4.3.MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - Vendas menos custos de pro-

dução variáveis, custos administrativos e de vend'as

variáveis.

1.4.4. DEMONSTRAÇÕES EXTERNAS - são basicamente demonstra-

ções financeiras formais, tais como demonstrações de

resultado, balanços e demonstrações de situação fi-

nanceira, de acordo com os órgãos governamentais ou

para os acionistas.

1.4.5. CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO FIXOS - são custos do'<

per iodo , tais corno aluguel, seguros e impóst~s, ne-

cessários para fornecer ou manter as instalações fa-

bris em condições de produção.

1.4.6. LUCRO BRUTO - No custeio por absorção, corresponde às

vendas, menos o custo dos produtos vendidos.
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1. 4 .7. RELATÓRIOS EXTERNOS são os vários relatórios de

custos operacionais e financeiros que são preparados

periodicamente para a administração interna e desti-
-nados ao planejamento e controle de operaçoes.

1.4.8. CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO VARIÁVEIS - são os cus-

tos variáveis, tais como materiais indiretos e bene-

ficios adicionais aos salários pagos, que são custos

adicionais necessários para produzir um determinado

produto.

1.5. METOOOLOGIA

O trabalho será desenvolvido em duas etapas

distintas: levantamento bibliográfico e o estudo de caso.

Escolheu-se esta forma de execução porque permite, inici-

almente, conhecer todos os aspectos que envolvem o sistema,

para, em seguida, fazer uma constatação da utilização efe-

tiva do sistema, isto é, verificar a aolicabilidade do cus-

teio variável na organização.

1.5.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO - Para o levantamento bi-

bliográfico serão utilizados livros e periódicos nacionais

e estrangeiros, teses e dissertações, com o que será feita

urna ariâ Lise do desenvolvimento teórico da contabilidade fi-

nanceira e da contabilidade de custos no uso comoinstru-

mento gerencial para tornada de decisões. Por conseguinte,

definir a utilização do custeio direto (um dos sistemas da
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contabilidade de custos) para tal .fim; suas vantagens e

desvantagens e o seu potencial. Finalmente, verificar re-

centes desenvolvimentos que possam ter ocorrido no sistema

de custeio direto (variável) para o fornecimento de infor-

mações para fins administrativos ..

1.5.2. ESTUDO DE CASO- Nesta etapa, será feita coleta de

dados em uma empresa que possua o sistema de custo e utili-

ze o custeio direto para a informação gerencial. Istopor-

que o nosso objetivo é,também, constatar a aplicabilidade

do custeio direto e da utilização da margem de contribui-
-çao numa empresa.

Para coleta de informações, nao será elabo-

rado questionári6, mas sim, serão verificadas, "in loco",a

aplicação e utilização do sistema. Pretende-se obter es-

tas informações em contacto com as gerências e chefias de

setores.

Como primeiro passo, faremos uma síntese his-·

tórica da empresa e uma análise de sua estrutura organiza-

cional. Em seguida, procederemos a um estudo do sistema de

informação implantado na organização, .ITlediar:rte"·-áiiálisedos

procedimentos básicos na s.c-suá s diversas fases: planejamen-

to, controle, avaliação e utilização das informações pela

administração no processo decisório.

Não será objeto deste trabalho a análise com-

parativa das vantagens das informações oriundas de diver-

sos sistemas, isto é, da qualidade das decisões em função

dessas informações.



2. REFERENCIAL TEóRICO

2 .1. A CONTABILIDADE COMOUM INSTRUMENTO DE DECISÃO

Desenvolveremos estudos para averigua:r os

tipos de decisões que podem ser tornadas com a utilização

da margem de contribuição. Faremos, inclusive, estudos

sobre as recentes evoluções do sistemadecusteio variável,

sistema esse que nos fornece a margem de contribuição.

Em principio, podemos definir margem de con-

tuição corno sendo a parcela que cobre os custos fixos e

proporciona lucros, ou seja, após cobrir os custos fixos,

a margem de contribuição adicional passa a gerar lucros o-

peracionais para a empresa.

No decorrer do trabalho, verificaremos al-

gumas alterações no uso da margem de contribuição em fun-

ção das alternativas de aplicação, principalmente, das

adaptações necessárias para cada situação na prática. An-

tes, contudo I faremos um arcabouço teórico ,mostrando a ne-

cessidade de um sistema de coleta de dados e elaboração de
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informações para urna gerência eficaz, já que a condição e-

conômica, social e mercadológica exige grande dinamismo na

adaptação das informações para fins decisóriais.

Para compreendermos tanto a necessidade de

se elaborarem informações baseadas na margem de contribui-

ção, quanto os conceitos, mêtodos e têcnicas envolvidas na

elaboração dos dados, abordaremos os tópicos na seguinte

ordem: inicialmente, trataremos da contabilidade como ins-

trumento básico no sistema de informações de urna empresai

a seguir, veremos que a contabilidade se ramificou, essen-

cialmente, em financeira, gerencial e de custos. Apesarde

o objetivo do trabalho estar voltado para a contabilidade

gerencial, maior enfoque será dado ~ contabilidade de cus-

tos, que, como veremos, é urna dás fontes de dadosimportan-

tissimos para o desenvolvimento da contabilidade gerencial.

Faremos, portanto, um rápido estudo dos conceitos que en-

volvem a contabilidade de custos e suas classificações.

Entretanto dar-se-á ênfase ao custeio direto (variável).

Isto se deve ao fato de o sistema fornecer a margem de con-

tribuição, o elemento básico do nosso estudo.

2.2. SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Mesmo nas decisoes mais simples, necessita-

mos de informações sobre o assunto, de preferência com da-

dos decodificados para facilitar a sua compreensão. Ago-

ra, numa organização que envolve múltiplos fa:tores 'na ana-

lise e decisão de um assunto, torna-se fundamental que as
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informações estejam disponíveis no momento e lugar certo,

de maneira clara, precisa, rápida e dirigida. 1 Isto por-

que o mercado vigente, em função das condições econômicas,

pollticas, sociais, e mesmo tecno16gicas, exige decisões e

ações corretas com rapidez, para que a empresa possa ex-

pandir ou preservar o seu mercado.

Para tanto, há a necessidade de um equilí-

brio no sistema de empresa, que é composto de três subsis-

temas básicos: a)sistema operacional; b) sistema de infor-

maç~o; c) sistema de decisão. 2 Para o nosso trabalho, pri-

meiro nos ateremos ao sistema de informações e, então,

passaremos a analisar os tipos de decisões que são possí-

veis de serem tomadas.

Um dos sistemas de informações da empresa

que prove melhor a administração de informações essenciais

para decisões é o sistema contábil. 3

2.3. SISTEMA CONTÁBIL

A função do sistema contábil é a de coletar,

resumir, analisar e relatar, em termos monetários, as in-

( 1) CAUTELA, Alciney Lourenço .s POLLONI., -Enrico Giulio
Franco. Sistemas de informação na administração de
empresas. 2<it Ed. são Paulo, Atlas, 1980, p. 18.

(2) CAUTELA & POLLONI. Sistemas de informações na .
p. 15-16.

(3) GIL, Loureiro. Sistemas de informações contábeis. l~
Ed. são Paulo, Atlas, 1978, p. 14-15.
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formações sobre os negócios da empresa. 4 Entretanto o sis-

tema precisa ser adequado às condições da empresa no que

tange à grandeza, atividade, condições humanas e capacida-

de administrativa. Sem isso, o sistema seria inadequado

para fins gerenciais. Portanto ele deve fornecer informa-
-çoes para as seguintes finalidades:

"1. Relatórios internos a administração, pa-

ra planejamento e controle das opera-

ções rotineiras;

2. Relatórios internos à administração, pa-

ra tomada de decisões não-rotineiras e

formulação de planos e políticas de mai-

or importância;

3. Relatórios externos aos acionistas, go-

verno e outros."5

Podemos dividir o sistema contábil em três

áreas: a) contabilidade financeira; b) contabilidade ge-

rencial; c) contabilidade de custos. Historicamente, a

contabilidade financeira foi a primeira a surgir, inicial-

mente, com o objetivo de controlar os bens patrimoniais;

depois, como ciência, com o objetivo de obter informações

acerca das atividades desenvolvidas pela empresa para pla-

nejamento, controle e avaliação tanto a usuà rLo-s-':" internos

(4) ANTHONY, Robert N. Contabilidade Gerencial: uma in-
trodução à contabilidade. são .PaUlo, Atlas, 1979,
p. 17.

(5) HORNGREN, Charles Thomas.
enfoque administrativo.
p. 21-22.

Contabilidade de custos - um
2~ Ed. são Paulo, Atlas,
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quanto externos.

Com o surgimento e a evolução das indústri-

as, estas passaram a exigir determinação dos custos de pro-

dução, surgindo, assim, a contabilidade de custos, que,

com o desenvolvimento, possou a ser utilizada para plane-

mento, controle e avaliação da empresa no que concerne ao

desempenho.

Entretanto, com o rãpido desenvolvimento e-

conômico e tecnolôgico, as empresas se vêem obrigadas a ter

informações qualitativas e quantitativas para tornadade de-

cisão com maior rapidez, principalmente atendendo às neces-

sidades da administração, surgindo, assim, a contabilidade

gerencial.

A contabilidade gerencial, por não possuir

normas e principios gerais nem ser regida por leis, permi-

te que sejam elaboradas informações de acordo com a neces-

sidade do usuário. Entretanto urna grande parcela dos da-

dos tem corno fonte a contabilidade financeira, principal-

mente a contabilidade de custos. - Na realidade, não hã de-

limitação estanque entre essas três areaSi a sua divisão

é, muito mais, para possibilitar um estudo de maior

fundidade em cada urna das-areas.

pro-

A ãrea de maior potencialidade na geração de

dados para a contabilidade gerencial é a contabilidade de

custos, que, com a aplicação dos seus vários critérios pa-

ra a avaliação da produção, torna possível elaborar infor-

maçoes para a administração de acordo com as suas necessi-

dades.
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Um dos sistemas mais ressaltados pelos teó-

ricos como sendo o mais útil para fins gerenciais e o sis-

tema de custeio direto (variável); isto em função da clas-

ficação dos elementos de custos da produção em custos fi-

xos e variáveis, permitindo, com i.sso, múltiplas aplica-

ções na administração para fins de planejamento, decisão e

controle.

2 .4. CONTABILIDADE DE CUSTOS

A contabilidade de custos, como já foi men-

cionado, e uma ramificação da contabilidade, destinada, co-

mo diz Dearden:

"to measure the economic resources
exchanged or consumed(or that wil be
exchanged or consumed) in producing
goods or providing services. Typically
a cost accounting system is used to
provi de management with information
about the cost of products or services
being produced and sold, with the
estimated cost of goods or services
to be produced and sold in ·the future,
and with the cost of goods or.services
produced and consumed within the
company".6

Enquanto Leone diz:

(6) DEARDEN, John. Cost Accounting and financial. c on t ro L
systems. Readeng, Addison - Wesley, 1976, p. 1.
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"A contabilidade de custos é urna ativi-
dade que se assemelha a um centro pro-
cessador de informações, que recebe
(ou obtém) dados, acumula-os de forma
organizada, analisa -os e interpreta-os,
produzindo informações de custos para
os diversos níveis gerenciais."7

"Fundamentalmente, a contabilidade de
custos refere-se hoje às atividades de
coleta e fornecimento de informações
para as necessidades de tornada de de-
cisão de todos os tipos, desde as re-
lacionadas com -operaçoes repetitivas
até as de natureza estratégica, não re-
petitivas, e, ainda, ajuda na formula-
ção das principais políticas das orga-
nizações."e

Segundo Martins, 9 os objetivos de custos

sao:'para avaliação, para decisão e para controle. Nopre-

sente trabalho, enfocaremos custos para controle e, poste-

riormente, para decisão.

2.4.1. ELEMENTOS DE CUSTO DE FABRICAÇÃO - são elementos dos

custos de produção os materiais diretos, a mãô~de-obra di-
reta e os custos indiretos de fabricação. Os materiais di-

retos e a mão-de-obra direta combinam-se em outra classi-

(7) LEONE, George S.G. Custo - planejamento~ implantação
e controle. 1~ Ed. são Paulo, Atlas, 1981, p. 17.

( e )

( 9) MARTINS,
Paulo,

Custo - planejamento ... p. 18.
Eliseu. Contabilidade de custos.
Atlas, 1984, p. 17-19.

2~ Ed. são
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ficação, chamada custo primário. A mão-de-obra direta e os

custos indiretos de fabricação podem combinar-se em urna

classificação chamada custo de conversão.

o termo materiais diretos refere-se a todo

material que faz parte integrante do produto acabado e que

pode ser incluído diretamente no cálculo de custo' do pro-

duto, corno a madeira para fabricar móveis, o aço para fa-

zer as partes principais dos automóveis e o óleo para fa-

zer gasolina. A facilidade e exeqüibilidade com que os i-

tens de material podem ser reconhecidos no produto final

constituem as principais considerações em sua designação

corno materiais diretos.

A mão-de-obra direta é o trabalho despendi-

do diretamente nos materiais compreendidos no produto fi-

nal. O custo de salários pagos a operários, especializa-

dos ou não, que pode ser atribuído a uma unidade particu-

lar produzida, e denominado mão-de-obra direta.

O custo indireto de fabricação pode ser de-

finido corno sendo aqueles custos postos no processo de fa-

bricação que não podem ser classificados corno material di-

reto ou mão-de-obra direta. A depreciação de equipamento,

energia elétrica, seguro de instalações e supervisão da fá-

brica são alguns dos exemplos de custos indiretos de fa-

bricação.

2.4.2. COMPORTAMENTO DOS CUSTOS - Os custos incorridos nu-

ma produção não se comportam de maneira homogênea; alguns

estão relacionados diretamente com o,volume da produção, e

outros nao. A classificaçao mais comum encontrada em li-

:.
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vros didáticos no tocante ao comportamento dos custos e:

a) custos variáveis; b) custos fixos; c) custos semiva-

riáveis; d) custos semifixos.

Os custos variáveis são aqueles que tendem

a crescer ou diminuir, no total, em proporção às mudanças

nos níveis de atividade. ~ o caso do material direto que

possui comportamento bem definido em relação as unidades

produzidas.

-Os custos fixos sao aqueles em que, indepen-

dentemente do volume de produção, os gastos incidem normal-

mente, ou seja, não há uma dependência direta com o nível

de atividade para que ocorra uma possível mudança no mon-

tante dos custos fixos. Exemplos disso são as deprecia-

ções (quando empregado o método da linha reta), o aluguel

e os prêmios de seguros.

A terceira categoria de custos e parcial-

mente fixa e parcialmente variável e é designada como cus-

tos semivariáveis ou custos semifixos~ Os custos semiva-

riáveis apresentam diferentes quadros de comportamento.

Alguns tendem a permanecer constantes em montante total a-

través de certas faixas de produção e, então, aumentam ou

diminuem quando é atingida uma outra faixa. Um único su-

pervisor pode bastar para 1 a 20 operários, ao passo que

são necessários dois para 21 a 40 operários. Outros cus-

tos semivariáveis tendem a aumentar em montante total em

uma forma curvilínea, que sobe com os aumentos no volume da

produção. A medida que aumenta a produção, a eletri-

cidade tende a aumentar, mas a urna taxa decrescente,

ao passo que os reparos aumentam, freq5entemente, a uma
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taxa crescente.lO

liA distinção entre os custos fixos,variáveis

e semivariáveis nem sempre depende da natureza dos custos.

As decisões da direção da empresa afetam essa distinção.

Por exemplo, se a politica da companhia se opõe à dispensa

de supervisores,a supervisãotorna-seum custofixo.A 'distinçãodepende

também da natureza das atividades da companhia. Em certas

companhias altamente automatizadas, mesmo a mão-de-obra di-

reta poderia ser considerada como custo fixo pela direção

da empresa."ll

2.4.3. SISTEMAS DE CUSTEAMENTO - Para efeito administrativo,

uma forma de dividir os sistemas de custeamento seria em

custeio variável (direto) e custeio por absorção.

O custeio por absorção significa que todos

os custos de produção foram alocados aos .produtos.

sistema é primordial para a avaliação dos estoques.

Este

Pelo cústeio variável (direto) são alocados

todos os custos que podem ser identificados com o produto

e que variam proporcionalmente ao volume. são exemplos os

materiais diretos e, na maioria dos casos, a mão-de-obra

direta.

As grandes empresas 'têm exigido, cada vez

(10) BACKER, Morton e JACOBSERN, Lyle.
custos. são Paulo, Mc Graw Hill
p. 6.

(11) BACKER & JACOBSEN. Contabilidade de custos.

Contabilidade de
do ..Brasil, 1984,

p. 6.
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mais, sofisticadas e acuradas técnicas na contabilização de

custos a fim de aprimorar a tomada de decisão dos adminis-

tradores e para que possam fazer frente à acirrada concor-

rência que se observa na economia atual. Com as altas ta-

xas inflacionárias verificadas nos últimos anos, no Pais,

torna-se mais evidente a necessidade de tais sistemas de

informações.

Apesar do grande salto nas técnicas de con-

tabilização dos custos, dois sistemas distintos ainda são

discutidos a nivel teórico, sendo eles o custeio variável

e o custeio por absorção. Apesar de serem abordados inde-

pendentemente, parece ser comum, nos dias de hoje, as em-

presas tentarem utilizar um sistema hLbrí.do , visto ser ine-

gável a potencialidade do custeio direto para uso interno,

como poderá ser observado no decorrer do presente tópico.

O custeio por absorção é exigido por lei e e um principio

contábil geralmente aceito, além do que os proponentes do

custeio por absorção têm fortes argumentos favoráveis, es-

pecialmente para relatórios externos, corno veremos adiante.

A fim de melhor compreendermos, o custeio va-

riável, primeiramente discorreremos acerca do 'custeio por

absorção, seguido pelo custeio variável e, depois, sobre as

controvérsias existentes a respeito do assunto.

2 .5. CUSTEIO POR ABSORÇÃO

Este é o método mais conhecido, --utilizado

pelas empresas e reconhecido pelo órgão governamental e pe-
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los contadores para fins de relatõ0ibs externos. Neste

sentido, a Lei n9 6.404, de 15/12/1976, no seu artigo n9

177, diz:

liAescrituração da Companhia será man-
tida em registros permanentes, oomcbe-
diência aos preceitos da legislação
comercial e desta Lei e aos princi-
pias de contabilidade geralmente a-
ceitos, devendo ..."12

E o Manual do Imposto de Renda Pessoa -Juridi-

ca-1985,fundado no Decreto-Lei n9 1598, de 20/12/1977, em

seu artigo 14, diz:

"O valor do estoque dos produtos aca-
bados e dos produtos em elaboração
poderá ser ° apurado contabilmente,
desde que a indGstria mantenha sis-

tema de contabilidade de custos ~n-

t egrado e coordenado (nosso grifo) com
o restante da escrituração."13

Em complemento a esta informação, o Impos-

to de Renda Pe~soa Juridica-1985 Curso Pratico, fundamen-

tada no Decreto-Lei acima aludido e no parecer normativo,

da Secretaria da Receita Federal, n9 06/79, de 26/01/1979,

item 4, diz:

(12) LEI das Sociedades por Ações.
lo, 1977. p. 155.

(13) BERNARDES, Adherbal Corrêa & PEREIRA, Wilson Chambie.
Manual do 'Lmpoeto deRen da Peesoa Juris-i'(Ja~985. IOB.
são Paulo, 1985. p. 42.

4ê- Ed. Atlas, são Pau-
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liAlegislação do Imposto sobre a Ren-
da considera como sistêma de con-
bilidade de custo integrado e coor-
denado com o restante da escritura-
-çao aquele que preencher os seguin-

tes requisitos:
a) seja apoiado em valores origina-

dos, da escrituração contábil (ma-
téria-prima, mão-de-obra e custos
gerais de fabricação) e permitida
a determinação contábil ao fim de
cada mês do valor dos estoques de
matérias-primas e outros materi-
ais, produtos em elaboração e pro-
dutos acabados;

b) que seja baseado ..."14

Com referência aos principios contábeis,

Eliseu Martins diz:

"Custeio por absorção é o método de-
rivado da aplicação dos principios da
contabilidade geralmente 'aceitos,
nascido da situação histórica* men-
cionada. Consiste na apropriação de
todos os custos de produção aos bens
elaborados, e só os de produção; to-
dos os gastos relativos ao esforço de
fabricação são distribuidos para to-
dos os produtos feitos."15

(14) CENTRO de Estudos Superiores COADo Imposto de Renda
Pessoa Juridica-1985-Curso Prático. COAD, são Pau-
lo, 1985. p. 17.

(15) MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 2gEd. A-
tlas, são Paulo, 1984. p. 37.

,(*) Histórica - refere-se ao principio do custo histórico
como base de valor. op cito p. 33.
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Assim, podemos dizer que, para fins de re-

lat6rios externos e avaliaç~o dos estoques, o sistema pre-

conizado é o custeio por absorç~o e, para corroborar o as-

sunto, os membros da FLPECAFI** dizem:

"Essa, o custeio por absorç5~é a base
de avaliaç~o aceita conforme os prin-
cipios contábeis geralmente aceitos e,
portanto, pela Lei das S .A., sendo que
e a base também aceita pela legisla-
ç~o fiscal."16

o custeio por absorç~o, como vimos, está na

aplicaç~o integral dos gastos incorridos na produç~o de um

bem qualquer, tendo como elementos de custos: material di-

reto, m~o-de-obra direta e custos indiretos de fabricaç~o.

Este sistema permiteserutilizadopara várias fi-

nalidades,como: a) delinear as responsabilidades pelos cus-

tos e controlá-los; b ) determinar os custos totais dos pro-

dutos; c) fornecer informações de custos para decisões ge-

renciais.

Para a delineaç~o das responsabilidades e

controle, Batty diz:

"The usual approach is t.o.t ryt.o assign
variable costs on the bases of

(**) FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras.

(16) FIPECAFI.
açoes.

Manual de contabilidade das sociedades por
Atlas, S~o Paulo, 1979. p. 123.
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responsibility and fixed costs received
by cost centres or pr'oduct s . In this way,
the use made of services and facilities
is given .due recognition a product
should be charged only Withthe appropriate
amount of overhead has been determined
in an equitable manner".17

Em relação a determinação dos custos totais

dos produtos, o mesmo autor afirma:

"This applies to the costs of cost centers
and products. A manager responsible for
a stated are a should be made aware of
what is expected of him and, subsequently,
the path of progress can be seen through
the cost figures.
"The unit costs of products maybe used
for a variety of purposesi with process
costing each element of cost for
individual processes may be regarded as
an indication of efficiency. The total
unit cost may be employed as a bases for
price fixing".18

No que concerne ao fornecimento de inforrna-

çoes adequadas para o processo decisório da administração,

Batty comenta:

"Whether alI costs should be traced to

(17) BATTY, J. Advanced cost ac c oun e tancu , 2": Ed. Nocwich,
MacDonald and Evans, 1979, p. 160.

(18) Advanced ... p. 160.
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individual products is a matter on
wchich there is no complete agreement.
However, the classification and
collection of costs in a logical and
flexible manner enables the best use
to be made of management information.
It also focusses attention on the
importance of cost behaviour and the
division of costs into "controllable"
and "uncontrollà.ble" . Even the
advocates of marginal costin~ do not
suggest that variable costs should
not be apportioned the main argument
is how fixed costs should be deal t
with".19

Verifica-se, portanto, que o sistema de cus-

teio por absorção é, também, importante, pr~ncipalmente na

avaliação dos ativos e determinação de preços de longo pra-

zo.

Um dos principais problemas enfrentados pe-

lo custeio por absorção está na alocação dos custos indi-

retos de fabricação, visto que, para a sua aplicação, -nao
há urna regra específica que possa estabelecer c'Lar arnerrte a

utilização desta ou daquela base de avaliação e, em muitas

situações, exige o bom senso do contador. Cornodiz Martins,

"por não dizerem respeito a este ou àquele produto ou ae s+

ta ou àquela unidade, são quase sempre distribuídos a ba-

se de critérios de rateio que detêm, em maior ou menor

grau, arbitrariedade; quase sempre grandes graus de arbi-

(19) BATTY. Advanced ... p. 160.
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trariedades".20 As bases para a alocação dos custos podem

ser: volume de produção, volume de matéria-prima consumida,

o custo da matéria-prima utilizada, horas/homem de mão-de-

obra direta, custo da mão-de-obra direta, horas/máquina,

potência das máquinas, quilowatts consumidos, espaço fisi-

co ocupado e custo variável total.

Em função da dificuldade de se estabelecer

rapidamente, com absoluta certeza, o valor' histórico dos

custos indiretos de fabricação a serem alocados às unida-

des produzidas, é comum encontrarmos, na prática como na

literatura, a determinação prévia de uma taxa-padrão a ser

calculada para alocação dos custos em função de alguma ba-

se de cálculo.

Já no que se refere ao material direto e

mão-de-obra direta (exceto caso de salários fixos), -nao
há qualquer dificuldade de identificá-los com a unidade

produzida. O mesmo pode acontecer com alguns tipos de cus-

to indireto de fabricação variável que, com algum grau de

dificuldade, pode se estabelecer a correlação existenteen~

tre os diversos niveis de produção. Portanto, não se pode

estabelecer, com absoluta certeza~ a parcela dos custos in-

diretos de fabricação variável. Normalmente, o montante

envolvido é irrelevante para fins de controle e avaliação.

~ também comum o uso do custo unitário pa-

drão estabelecido a todos os custos de produção, qual seja,

o custo padrão da matéria-prima, da mão-de-obra direta, do

(20) MARTINS. Contabilidade de custos. p. 194.
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custo indireto de fabricação variável e do custo indireto
.

de fabricação fixo. Esse assunto, atualmente, é amplarnen-

te analisado nos livros de contabilidade de custos exis-

tentes. Como veremos, o custo-padrão tem sido amplamente

utilizado no custeio variável em função da necessidade de

avaliar os custos a valores correntes ou mesmo futuros.

2.6. CUSTEIO VARIÁVEL

Também denominado de custeio direto r « este

termo é muito discutido quanto à sua adequação. Mui tos au-

tores dizem não ser um termo adequado, já que o termo cus-

tos diretos, definido contabilmente, é aplicado diretamen-

te ao produto ou segmento da atividade, sendo a eles facil-

mente identificáveis. Contudo, o termo e genericamente
empregado como sinônimo de custeio variável.

Segundo Horngren 21, a escolha do termo
-

custeio direto é muito infeliz, pois a abordagem inclui no

estoque não somente o material direto e mão-de-obra direta,

mas também os custos indiretos de fabricação variável.

Já Martins22 diz que o custeio variável "é

mais conhecido por custeio direto, mas preferimos aquela

forma, porque esse método significa .apropriação de todos os

custos variáveis, quer diretos quer indiretos, e tão so-

(21) HORNGREN. Cost Accounting. 5~ Ed. p. 52-53.
(22) MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. p.194-195.
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mente dos variáveis (custeio direto pode dar a impressão

de que só se apropriam os custos diretos - MP e MOD; mas

não e verdad~;aliás ...".

Neste método, as unidades de produção -sao

avaliadas tão somente pelos custos de produção variável

(custo da matéria-prima, custo da mão-de-obra direta e cus-

to indireto de fabricação variável), enquanto o custo di-

reto de fabricação fixo é tratado como custo de periodo.

Como ratificação, Dearden 23 diz que, no sistema de custeio

direto, os estoques de produtos em processo e produtos a-

cabados são avaliados somente pelos custos variáveis. Os

custos fixos são tratados como custos do período. Para

Backer,

"A diferença essencial entre o custeio
direto e o custeio por absorção rela-
ciona-se com o tratamento dos custos
fixos de produção. Sob o custeio di-
reto, os custos fixos de produção
tratados como custo do período e
como custos dos produtos, isto e,

-sao
-nao

bai-
xam-se esses custos durante o período
no qual eles ocorrem. Assim, no cus-
teio direto, os custos fixos da produ-
ção são excluidos do valor da produção
em andamento e dos estoques de produ-
tos acabados". 24

(23) DEARDEN, Cost accounting ... p.
(24) BACKER & JACOBSEN. Contabi l. idade de custos: uma abor-

dagem gerencial. p. 266-267.
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E como o nosso trabalho está voltado para o

fornecimento de informações à administração acerca do de-

senvolvimento da atividade empresarial, elas devem atender

às necessidades da administração. Martins diz que:

"Não há, normalmente, grande utilida-
de para fins gerenciais o uso de um
valor onde existam custos fixos apro-
priados. Três grandes problemas con-
correm para isso.
Primeiro: Pela sua própria natureza,
os custos fixos existem independen-
temente da fabricação ou nao desta
ou daquela unidade, e acabam presen-
tes no mesmo montante, mesmo que os-
cilações (dentro de certos limites)
ocorram no volume de produção; ten-
dem os custos fixos a ser muito mais
um encargo para que a empresa possa
ter condições de produção do que sa-
crifício para a fabricação específi-
ca desta ou daquela unidade; são ne-
cessários muito mais para que a ín-
dústria possa operar, ter instalada
sua capacidade de produção, do que
para fabricar uma unidade a mais de
um determinado produto.
Segundo: Por não dizerem respeito a
este ou àquele produto ou a esta ou
àquela unidade, são quase sempre
distribuídos à base de critérios de
rateio que contêm, em maior ou me-
nor grau, arbitrariedades; quase sem-
pre grandes graus de arbitrarieda-
des. A maior parte das apropriações
é feita em função de fatores de influ-
ênc ia que, na verdade, náo : vinculam
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efetivamente cada custo a cada produ-
to, porque essa vinculação é muito mais
forçada do que costumamos acreditar.
Se, a fim de avaliar um produto para
efeito de estoque, isso pode ser uma
forma de minimizar injust Lça s, para
efeito de deci.são simplesmente mais
.confunde do que auxilia; o fato de se
apropriar de uma forma pode alocar
mais custo em um produto do que em ou-
tro, e, se alterarmos o critério de
rateio, talvez façamos o inverso. Por
se alterar um procedimento de distri-
buição de custos fixos, pode-se fazer
de um produto rentável um não rentá-
vel (aparentemente), ou transformar
um superavitário em deficitário, e
vice-versa. E não h~ l6gica em se al-
terar o grau de rentabilidade de um
produto em função de modificações nas
formas de rateio; essa e uma maneira
de se auto-enganar.
Terceiro: O valor do custo fixo por
unidade depende ainda do volume de
produção: aumentando-se o volume, tem-
se um menor custo fixo por unidade~ e-
vice-versa. Se se for decidir- côrÍtba-
se em custo, é necessário associar-se
sempre ao custo global o volume que se
tomou como base. Se a empresa estiver
reduzindo um item por ser pouco lucra-
tivo, pior ainda ficará sua posição,de-
vido à diminuição do volume; ou, se um
produto estiver com baixo lucro, o au-
mento de preço com base no seu alto
custo poderá provocar uma diminuição
da sua procura, e, .cons:eqt1entemente,
reduzir seu volume; e assim aumentar
ainda mais o custo de produção, num
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circulo vicioso. Pior do que tudo is-
so, o custo de um produto pode variar
em função da alteração de volume de
outro produto, e não da sua própria;
ao se aumentar a quantidade dos outros
bens elaborados, o montante a ser car-
regado para um determinado produto se-
rá diminuido, já que os custos fixos
globais serão agora carregados mais pa-
ra aquele item, cuja quantidade cres-
ceu. O custo de um produto pode, en-
tão, variar em função não do seu vo-
lume, mas da quantidade dos outros
bens fabricados.
Por tudo isso, chegou-se ao ponto de
indagar: se todas essas desvantagens
e riscos existem em função da apro-
priação dos custos fixos aos produtos
e se são eles muito mais derivados da
necessidade de se colocar condi-
ções de operar uma fábrica, mui to pou-
co estando de fato vinculado a este ou
àquele produto ou unidade e, além
disso, se são na maioria, senão na to-
talidade, repetitivos a cada periodo,
por que não se deixa de apropriá~los
aos produtos, tratando-os como despe-
sas (encargos de periodo) 25.

Com o fito de facilitar a compreensao acer-

ca da diferença básica entre os dois métodos - custeio por

absorção e custeio variável - segue um exemplo:

A empresa Y produziu, no ano 19x2, 100 uni-

(25) MARTINS, Eliseu. Contabi Zidade de custos. p. 193-194.
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dades de produto A. Seus custos de fabricação são: cus-

to unitário da matéria-prima: Cr$ 2.750; custo unitário de

mão-de-obra direta: Cr$ 2.200; custo unitário indireto de

fabricação variável: Cr$ 550 e custo indireto de fabricação

fixo Cr$ 2.200.000; volume de produção previsto: 1.100 uni-

dades. Sob os dois métodos de custeio (variável e absor-

ção), teríamos a seguinte demonstração:

DEMONSTRAÇÃODOSCUSTOSDE PRODUÇÃO

(550xl.lOO) Cr$

Cr$ 3.025.000 Cr$ 3.025.000

-
Custo unitário do produto A Cr$ 7.500 Cr$

Cr$ 2.200.000

CUS TOS CUSTEIOPOR CUSTEIO
ABSORÇÃO DIRETO

Material direto (2. 750xl.100)

Mão-de-obra direta (2.2OOxl.l OO) Cr$ 2.420.000 Cr$ 2.420.000

CIP 'var i âveL •6-05.000 Cr$ 605.000

CIP fixo (alocação ao produto) Cr$ 2.200.000

Custo total de 'produção .... . . . Cr$ 8.250.00 O Cr$ 6.060.00 O

5.500

* CIP fixo - custo do período

Demonstrativo n9 2.1.

Comopode ser observado no demonstrativo n9

2.1. , a diferença· básica está na aLocaçâo ou não do custo in-

direto de fabricação fixo ao produto fabricado. Neste sen-

tido, Horngren 26 afirma que o impacto básico do custeio va-

riável e custeio por absorção sobre o lucro é simplesmente

ilusório. As diferenças surgem por causa do custo indire-

to de fabricação fixo que não é alocado ao estoque sob cus-

(26) HORNGREN,Charles T. Cost Accounting. S9- Ed. p . 237.
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teio direto e é alocado ao estoque sob custeio por absor-

çao. Ele demonstra com o seguinte exemplo: admitindo-se

que o CIF fixo do periodo foi de Cr$ 2.200, também admi-
tindo-se que foram produzidas 1.100 unidades, que a unida-

de base para custeio por absorção seja 1.100 unidades, mas

que somente 1.000 unidades foram vendidas, temos:

DEMONSTRAÇÃO DA EXPIRAÇÃO DOS CUSTOS NO PERíoDO
CIF FIXO CUSTO NO ESTOQUE DESPESAS

EM 19x1

---------Custeio Variável:

adições ao estoque:
1.100 x Cr$ 2,00

C.P.V.:
1.000 x Cr$ 2,00

estoque final:
100 x Cr$ 2,00 = Cr$ 200

Cr$ 2.200

Cr$ 2.200
Cr$ 2.200 expira imediatamente como um custo

do periodo. .

Cr$ 2.200 Cr$ 2.000

CIF
C.P.V.

Custo Indireto de Fabricação
Custo dos Produtos Vendidos.

Demonstrativo n9 2.2.

Os demais elementos, material direto, -mao-
de-obra direta e custo indireto de fabricação variável são
iguais em ambos os métodos.

Como no custeio por absorção, o sis-
tema de custo padrão pode ser .amplamente utilizado
no custeio direto com absoluto sucesso, como demons-
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tra Horngren27
:

Quadro n9 2.1.
CUSTO ATUAL CUSTO NORMAL CUSTO PADRÃO

• M.D. Quant. atuais Quant. atuais Quant. padrão
admitida

M.O.D. X X X

Preços atuais Preços atuais Preços padrão

C.I.F. Quant. atuais Quant. atuais Quant. padrão
admitida

Variável X X X

1 2 r Taxas de CIFs Taxas de CIFs Preços padrão
atuais predeterminadas

C.I.F. Quant. atuais Quant. atuais Quant. padrão
admitida

Fixo X X X

Taxas de CIFs Taxas de CIFs Preços padrão
atuais predeterminadas

FONTE: - Horngren, Cost Accounting, 5~ Ed. p. 237.-
(1) Custeio por absorção - :Encrúf-t.odô s os quadros.
(2) Custeio Direto - Exclui últimos quadros.

Através deste quadro, pode-se observar que é

factivel a urna empresa trabalhar com ambos os métodos (cus-

teio direto e custeio por absorção associado com custo pa-

drão) e, para reforçar, Dearden 2 B diz que um bom sistema de

contabilidade de custos fornecerá informações tanto a cus-

teio -direto corno a custeio por absorção, e--que o método do

custeio variável jamais deixará de fornecer informações as

quais o custeio por absorção fornece.

No mesmo sentido, Diogo Toledo de Nascimen-

(.27) HORNGREN, Charles T. Cost Accounting. 5~Ed. capo4,-pn9-126.
(28) DEARDEN. Cost Accounting and ... p.174.
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to desenvolveu a sua dissertação sobre a aplicabilidade dos

dois sistemas de custeio conjuntamente sob o título de "Pa-

drões Contábeis Intercambiáveis entre os Métodos de Cus-

teio por Absorção e Variável/Direto"29
, em 1980.

Verificamos, portanto, que é viável a utili-

zaçao de um sistema híbrido de custeio de produto para as-

sim atender, em primeiro plano, à necessidade dos adrninis-

tradores para uso interno, no intuito de que as suas deci-

sões sejam mais assertivas na consecução dos objetivos so-

ciais da empresa, inclusive com a possibilidade de poder

atender, adequadamente, aos preceitos legais e contábeis e

aos usuários externos.

2.6.1. CONTROvERSIAS - O ponto aLto da discussão, custeio

variável, custeio por absorção, está na agregação dos cus-

tos indiretos de fabricação fixos aos produtos elaborados,

enquanto sobre a agregação dos custos variáveis diretos e

indiretos não há nenhuma dúvida, mesmo para aqueles propo-

nentes da "liberação de custoS"30, pois -sao considerados

gastos essenciais na produção de um bem (matéria-prima,

mão-de-obra direta, materiais indiretos e outros custos in-

diretos de fabricação variáveis) .

A discussão advém da opinião dos que defen-

(29) NASCIMENTO, Diogo Toledo de. Padrões contábeis ~n-
tercambiáveis entre os métodos de custe~o por ab-
sorção e variáveL/direto. Dissertação demestrado,
são Paulo, USP, 1980.

(3o) GREEN, Davi d Jr. A mo ra Lto the diréet costing conurovereu.
The Journal of Busenes,
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dem o custeio por absorção, de que todos os custos incor-
ridos no processo produtivo devem agregar-se aos produtos,

independentemente de serem eles identificáveis ou não com o

produto. Enquanto que os defensores do custeio variável

consideram os custos indiretos de fabricação fixos como

custo do período, por estes custos não estarem diretamente

ligados com o produto elaborado, ou pelo menos não tão cla-

ramente quanto os custos variáveis.

Toda esta discussão, na verdade, surge da

falta de definição da finalidade para as quais devam ser

elaborados os relatórios (econômico/financeiro), isto e, a

quem devem ser dirigidas as informações sobre o resultado

das atividades da empresa, se ao público externo ou se aos

dirigentes internos da organização. Aqueles que defendem

o custeio por absorção parecem estar, no desenvolvimento do

seu trabalho, preocupados única e exclusivamente com os u-

suários externos (governo, fornecédores, acionistas, ban-

cos, ...). Já os defensores do custeio variável estão mui-

to mais preocupados .com os usuários internos, mas que os

usuários externos podem utilizar-se das mesmas informações

para suas decisões tão bem quanto os administradores ~a em- .

presa, visto estarem os estoques subav aLd.ado s-quarídó "elal:xJrados

sob custeio direto, torna-se necessário reformular alguns con-

ceitos para fins de análise e avaliação, pois os estoques pas-

sariam a ser avaliados somente pelos custos variáveis defabri-

cação, enquanto os custos fixos de fabricação seriam conside-

rados despesas do período. Ressalte-se que parece haver rnai-

or concordância quando do uso do custeio variável para finsin-

ternosdoqueo usodocust.eio por absorçãopara uso externo. O presen-
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te trabalho está voltado unicamente para usuários internos

a organizaçio.

Segundo Dearden31
, as principais vantagens

do custeio variável si6: a) elimina as flutuaç~es de lu-

cros causadas pela diferença entre o volume de vendas e

produçio; b) os custos dos produtos aproximam~se dos cus-

tos diferenciais ou custos marginais; c) exige poucas a-

locaç~es. Por exemplo, n~o ~ necessário alocar custos fi-

xos aos departamentos e aos produtos mensalmente; d) nos

livros de registros retrata-se a margem de contribuiçio do

produto; e) fornece melhor controle sobre os custos fixos,

pois mostra com evidência os custos fixos mensais, e qual-

quer variaçio e facilmente identificável.

As principais desvantagens citadas pelomes-

mo -autor sao: a) os demonstrativos financeiros inter-

nos diferem do relatório externo. Isso ocorre principal-

mente porque os contadores profissionais consideram o me-

todo inaceitável para relatórios externos, pois as leis e

os principios contábeis geralmente aceitos seguem o m~todo

do custeio por absorção; b) os lucros mensais tendemava-

riar mais amplamente onde a procura e sazonal. Sob o sis-

terna de absorçio total, se a produção ~ relativamentecons-

tante, o efeito das mudanças-sazonais-na~ ~~ndas será con-

sideravelmente moderado. Com o custei6 variável, contudo,

o mesmo montante de custo fixo será incluido no demonstra-

tivo de lucro mensal independente do volume de vendas; as-

(31) DEARDEN. Cost Accounting and ... p. 176-182.
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-sim, os lucros serao maiores nos meses acima da média e

menores nos meses abaixo da média; c) o custeio direto e-

xige uma mudança no sistema atual em empresas que há muito

possuem o esquema estabelecido de custeio por absorção e

criaria dificuldades e confusão; d) é difícil calcular os

custos variáveis. g o que dizem os defensores do custeio

por absorção, devido a inabilidade de algumas empresas em

calcular os custos variáveis. Ainda segundo eles, muitas

decisões devem ser baseadas no custo diferencial, princi-

palmente em estudos especiais onde os custos variáveis po-

dem variar amplamente; e) os estoques estão subavaliados.

Quanto a isso, não há dfivida. Contudo, como o autor colo-

ca, nos relatórios internos os lucros e sua retenção serao

menores, e caso não se alterem os relatórios externos, em

nada afetará a capacidade da organização. Se há razoes po-
sitivas em adotar o sistema de custeio variável, não há por

que os estoques subavaliados serem uma desvantagem.

Além das vantagens e desvantagens citadas
acima, outros autores têm mencionado mais algumas, como a

citada por Dopuch, Birnberg & Demski32 a favor do cus-

teia variável. Segundo os autores, A) o relatório de de-

sempenho elaborado no sistema de custeio variável e mais

adequado para decisões da administração, por exemplo, a)

decisões de preços especiais; b) decisões de volume-lucro

e c) aceitação de pedidos especiais; B) esta abordagem e-

(32) DOPUCH, Nicholas; GIRNBERG, Jacob G. & DEMSKI, Joel.
Cost accounting - accounting data for management
decisions. 2<:Ed. New York, harcourtbrace Tovanovich.
1974, p. 619-638.
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evidencia os custos que são uma aproximação representativa

dos custos incrementais ou marginaj.s de produção; por-

tanto, são relevantes para decisões gerenciais a curto pra-

zo e que "those favori.ng di.rect costing focus on internaI

data requirement and are concerned with presenting data in

a form that makes management aware of both the relevant

cost classifications and their patterns of cost behavior" 33.

Contra, os autores dizem que o custeio variável tem fraque-

za teórica para satisfazer as exigênciais de uma boa teo-

ria contábil e ainda que esta abordagem enfoca somente uma

parte dos custos que podem variar com decisões alternati-

vas, isto e, nos custos dos produtos diretos, podem ser 0-

mitidos outros custos incrementais relevantes, e que "....

those favoring full costing reject the diret costingmethod

primarily because it violates the theoretical ruleof '~ost

attach'. They feel that direct costing should not be

adopted unless there is evidence that what is gained more

than offsets the weakeening of accounting Theory. They

demand more precise measurement of relevant costs before

they will accept direct costing".34

Na opinião de Backer e Jacobsen35, as~an-

tagens do custeio variável são: A) o planejamento do lu-

cro, porque o sistema evidencia os custos variáveis dos

custos fixos; conseqfientemente, pode focalizar as atenções

(33) DOPUCH et alii. Cost accounting p. 627.
(34) et alli. Cost accounting p~ 627.
(35) BACKER, Morton & JACOBSEN, Lyle E. Contabilidade de

custos .., são Paulo, McGraw Hill 'do Brasil ,1984,
p. 270-276.



47

sobre a margem de contribuição, que, sob a suposição de uma

capacidade fixa de produção e vendas, os lucros, a curto

prazo, aumentam ou diminuem em conseqüência das flutuações

dos custos vari&veis, das mudanças do preço de venda e das

alterações no volume dos produtos vendidos e na repartição

das vendas entre os diversos produtos; B) o controle dos

custos e a avaliação do desempenho que, com a utilização

dos custos-padrão e orçamentos vari&veis, oferecem melho-

res condições de controle e avaliação; c) a tomada de de-

cisões - o sistema possibilita melhores decisões na a) fi-

xação de preços de curto alcance; b) investimentos de

.meios de produção e escolha entre fabricação e compra.

Morse36 acrescenta que os ~r6ponentes do

custeio variável argumentam que o mesmo elimina as grandes
,-

confusões nas variações de volume e que essa abordagem fa-

cilita o desenvolvimento dos-modeLos de. cus+o+voâ.ume+Luc ro ,

por~m Morse cita que os opositores alegam que o custeio di-

reto é falho no reconhecimento da importância dos custos e

capacidade, e que decisões de preços baseados nesse m~todo

podem resultar em preços que não cubram todos os custos.

No entanto, como conclui Fremgem 37 no seu ar-

tigo, tiAobjeção a esses argumentos não ~ eles-serem ne-

cessariamente inválidos, mas serem superficiais. -Eles nao

--tratam das premissas fundamentais das t~cnicas de custeio

( 36) MORSE, Wayne J. Cost accounting - proceee-inq ;: Eva Zuatinq
an d using co e t: data. Reading, Addison-Wesley, 1978,
p. 202-203.

(37) FREMGEM, J-arriesM. The direct costing controversy - an
identification of issues: Accounting Rev i eia , New
York, 39(1): 43-51, jan. 1964.
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variável e custeio integral. O resultado tem sido uma con-

trovérsia vigorosa e encorajadora a respeito dos méritos

te6ricos do custeio integral e variável".

Alguns proponentes do custeio variável ques-

tionam a conveniência de incluir custos fixos nos estoques pe-

lo desenvolvimento do concei to "liberação de custo" do poten-

cial de serviços de custos passados. 38 De acordo com este con-

ceito, estoques finais têm o valor da parcela queevi ta a ne-

cessidade de incorrer custos no futuro. Custos variáveis sa-

tisfazem esta p.ro va.mas o custo de produção incorrido no pas-

sado não evi ta a reincidência dos mesmos custos no futuro.

Fremgem39 rede fine esta posição da seguinte

maneira: "A produção das mercadorias para estoques num de-

terminado perIodo capacita a firma a realizar al~uma re-

ceita num perIodo subseqliente sem reincidir nos custos va-

riáveis de produzir aquele estoque. Mas a disponibilidade

do estoque completado num perIodo não evita a reincidência

dos mesmos custos num perIodo subseqliente. Por isso os

custos variáveis são relevantes para perIodos futuros, mas

os custos fixos não o são".

Sorter e Horngren, que haviam escrito um ar-

tigo em 19614°, tomando partido do custeio variável, de-

senvolveram uma boa explicação do conceitõ de custo do pe-

( 38) GREEN, David Jr. A: .moraI to the Direct Costing
controversy. The JournaZ of Business, New York,33:
221, July, 1960.

(39) FREMGEM, James M. A controvérsia a respeito do custeio
direto.

(4 o) SORTER, George H. and HORNGRE, Charles T.o Oirect
costing for externaloreporting. The accounting
review~ New York, 36:88, jan. 1961.
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ríodo, onde, sobre o custo de capacidade, eles dizem que

os proponentes do custeio variãvel sustentam que os custos

fixos de fabricação proporcionari.am a capacidade de pro-

duzir. O fato de saber se essa capacidade ociosa foi ple-

namente utilizada ou permanece ociosa é geralmente irrele-

vante do ponto de vista da expiração dos custos... Os cus-

tos fixos expiram, sendo substituídos por novos custos fi-

xos, que permitiião a continuação da produção em períodos

subseqüentes.

Assim os custos fixos de produção -nao se-

riam incluídos para avaliar as unidades produz Ldas-,uma vez

que setornamirrelevantes para deei:s'õesde curto prazo.

Em outro artigo, Sorte r e Horngren I; 1 , valen-

do-se do custo de oportunidade, desenvolveram o sistema do

custeio relevante, que, segundo eles, seria mais correto.

Porém este sistema seria dificil de ser aplicado na prãti-

ca.

Os que sao a favor do custeio integral di-

zem que os custos se ligam à produção e que "períodos de
tempo representam apenas uma conven í.ênc La?.

No que tange aos custos fixos de produção,

permanecem relativamente idênticos aos do primeiro arti-

gol;2, apenas diferindo na inclusão de alguns custos fixos

referentes às receitas futuras perdidas, por falta de es-

(41) SORTER, George H. and HORNGREN, Charles T. Asset
recognition and economic attributes - the relevant
costing approach. Accounting Review~ New Yorkl 37
(3): 391-399, jully, 1962.

(42) SORTER & HORNGREN. Di.x-eet coetrinq for external repox-trinq .••. ,.
p. 88.
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toques, em função de a produção corrente não superar as

vendas correntes ou quando são esperados aumentos dos cus-

tos var~&veis no futuro. Como se ve T os custos fixos pro-

priamente ditos são custos do período, porém Horngren'+3diz,

no seu livro~ que o principal problema a permanecer no mo-

mento es.tâ em reconhecer o momento apropriado para o regis-

tro dos custos fixos de produção como despesa: se no momen-
to da incorrênciaT ou senomomentoemqueas unidadesacabadas,às quaisos

custos indiretosde fabricaçãofixos se relacionam,são vendidas.

Após a revisao dos argumentos expostos so-

bre a controvérsia do custeio vari&vel, podemos concluir,

como Mo rse" '+, que, enquanto o custeio por absorção é a téc-

nica geralmente aceita para relatórios externos e prepara-

ção do imposto de renda, o custeio variável fornece melho-

res informações para uso gerencial na ava Lã açâo das conse-

qüências de decisões a curto prazo e nos planejam~ntos 0-

peracionais do próximo período. Conseqüentemente, demons-

trativos pelo custeio variável seriam elaborados rotinei-

ramente para uso gerencial, enquanto demonstrativos pelo

custeio por absorção seriam preparados para uso externo.

As diferenças fundamentai-s são demonstradas

no quadro n9 2.2.- segundo Morse"5, e-quadro n9 2.3. segundo

Leone " 6.

('+3) HORNGREN. Cost accounting ... 5~ Ed. p.
(,+ '+)MORSE ~ Wayne. Jr 4 _ Coe t: : accounting. .. p. 203.

('+ 5) Cost accounting ... capo 8 p. 204.
('+6) LEONE, George. Custos - planejamento ... p. 401e402.
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Uma comparaçaodo custeio camcusteio por absorção.

de

rraior
igual
rrenor
igual

Principais obje- Planejarrento e contro-
tivos le interno Relatório externo

Custos dos produ-
tos

Cllstos variáveis
produção

custos fixos e custos
variáveis de produção

Custos

do

período

Cllsto fixo de produção
custos variáveis de
vendas e administra-
ti vos e custos fixos
de vendas e adminis-
trativos.

Custos variáveis de ven-
das e adrn.:inistrativos.
Custos fixos de ven-
das e administrativos.

Fo:ma do

demonstrativo

de lucro

fufase sobre comporta-
rrento dos custos

- Receitas
- Custos variáveis
- Margemde contribui-

çao
- Custos fixos
- Lucro liquido

Enfase da função custo
- Receitas
- C.P.V.
- Margembruta
- Cllstos de vendas e ad-

ministrativas
- Lucro líquido

Relação do lucro
líquido no:mal:

Produção> vendas
Produção = vendas
Produção < vendas
Longoprazo

menor
igual
rraior
igual

Reconciliação

do lucro

líquido

Lucro líquido pelo cus-
teio direto + custo
fixo diferido no fi-
nal do período - cus-
to fixo diferido no
inicio do período =
lucro liquido pelo
custeio por absorção.

Lucro líquido pelo _cus-
teio por absorção +
custo fixo diferido no
inicio do periodo -
custo fixo diferido no
final do período = lu-
cro líquido pelo cus-
teio direto

FONTE:MJRSE,WayneJ., Cost Aocount-inq:-- Processing, Eoal.uat-inq ,
and Using coei: Data, Reading, Addison-Wesley,1978, capo
8, p. 204.
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<XJSTEAMEN'IDPORABSoRÇÃO~ CUSTEAMEN'IOVARIÁVEL

DI~ FUNDAMENTAIS
As diferenças e serrelhanças entre os dois critérios

de custeio resultam das seguintes comparaçóese

QJadro 2.3.

CUS'I'EAMENTOVARIÁVEL CUSTEAMENI'OPOR ABSORÇÃO

1. Classifica os custos emfixos 1• Nãohá a preocupação por essa
e variáveis. classificação.

2. Classifica os custos emdire- 2. Taffibérn classifica os custos em
tos e indiretos. diretos e indiretos.

3. Debita ao segrrento, cujo cus- 3. Debita ao segrrento, cujo custo
to está sendo apurado, apenas está sendo apurado, os seus
os custos que são diretos ao custos diretos e tambémos cus-
segrrento e variáveis emrela- tos indiretos através de urra
ção ao parârretro escolhido taxa de absorção.
corrobase.

4. Os resultados apresentados so- 4. Os resultados aoreserrtados so-
frem influência direta do vo- frem influência- direta do volu-
lllITEde vendas. Ire de produção.

5. É umcritério administrativo, 5. É umcritério legal, fiscal ex-
gerencial, interno. terno.

6. Aparent.errerrte, sua filosofia 6. Aparenterrente, sua filosofia
básica contraria os precei tos básica alia-se aos preceitos
geralmente aceitos de Conta- contábeis geralrrente aceitos,
bilidade, principaJrnente os principalmente aos fundarrentos
fundarrentos do "r'eq.írre de do "regirre de competência".
competência".

7. Apresenta a Contribuição Mar- 7. Apresenta a Mérrgemoperacional
ginal - diferença entre as - diferença entre as receitas e
receitas e os custos diretos os custos diretos e indiretos
e variáveis do segrrento estu- do segrrento estudado.
dado.

8. O custearrento variável desti- 8. Ocustearrento por absorção des-
na-se a auxiliar, sobretudo, tina-se a auxiliar a gerência
a gerência no processo de no processo de determinação da
planejarrento e de torrada de rentabilidade e de avaliação
decisões. patrirrDnial.

9. Caro o custearrento variável 9. Corroo custeamento por absorção
tra ta dos custos diretos e trata dos custos diretos e in-
variáveis de determinado seg- diretos de determinado segrren-
rrento, o controle da absorção to, semcogitar deperqUirir se
dos custos da capacidade oci- os custos são variáveis ou fi-
osa não é bemexplorado. xos, apresenta rrelhor visão pa-

ra o controle da absorção dos
custos da capacidade ociosa.

FONI'E: LEX:NE, George, Custos - Planejamento, Implantação e Contro-
le. p. 401-402.
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2.6.2. O POTENCIAL DO SISTEMA CUSTEIO VARIÁVEL - Na apli-

cação do sistema de custeio variável, em função da divisão

dos custos em fixos e variáveis, ê proporcionada urna sêrie

de situações para melhorar as decisões gerenciais que,

sob outros sistemas, provavelmente não seriam .•. .posslvels.

Por exemplo: a) a análise da relação cbsto-volume-lucro;

b) a utilização da margem de contribuição corno um instru-

mento de decisão e avaliação de desempenho; c) a elabora-

ção dos orçamentos flexíveis; d) a fixação de preços de

curto alcance; e) a análise de comprar ou fazer; f) acei-

tação de contratos com preços especiais; g) interrupção
-dos departamentos em que as perdas sao certas; h) maior

controle sobre os custos em função da possibilidade de se

poder atribuir a responsabilidade dos custos a centros com

mais eficácia. No próximo tópico, veremos a aplicabilida-

de de cada uma das situações acima descritas.

2 .7. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Este tópico, uma extensão do custeio variá~

vel, e o cerne do trabalho. Desenvolveremôs estudos com o

obj etivo de averiguar O'-estágio presente no que tange as

suas aplicabilidades no contexto gerencial para fins de

controle, avaliação de desempenho e na tomada de decisões.

Em seguida, averiguaremos possiveis alterações introduzi-

das no sistema. Inicialmente, faremos um estudo da margem

de contribui.ção na sua forma tradicional., para, em seguida,

desenvolvê-la com intui.to de obter uma nova margem de·con-
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tribuição que melhor contribua a organização no seu pro-

cesso decisório.

Corno vimos na parte anterior, o sistema de

custeio variável permite que a administração conheça os

seus custos no que se refere ao aspecto comportamental. Ou

seja, ele divide os custos em vari~veis e fixos, bem corno

em custos semifixos e semivariáveis. Com estes elementos,

permite-se ã direção da empresa administrar melhor os seus

custos. Isto em função da possibilLdade de se fixarem os

custos fixos para um determinado periodo sem que haja urna

variação representativa, assim corno de se fixarem os cus-

tos vari~veis em termos unit~rios num curto espaço de tem-

po sem que haja variação muito grande, corno a que ocorre-

ria se determin~ssemos o custo padrão de um produto, onde

seriam pré-determinadas as taxas de alocações dos custos

:i-ndiretos de. fabricação fixos, cujos valores uni t.â rí.os va-

riam inversamente ao volume de produção.

Para a aplicação do conceito de margem d~'

contribuição, é fundamental que os preços de vendas também

sejam constantes neste mesmo periodo pré-estabelecido para

análise.
A margem de contribuição e a diferença en-

tre o preço de venda e o custo vari~vel e ir~ contribuir

para cobrir os .custos fixos e, posteriormente, proporcionar

lucros. Neste sentido, toda a margem de contribuição mar-

ginal acima dos custos fixos seria, 1ucroriiarg:·inalantes do

imposto de renda.

Corno podemos observar, colocando-se a defi-
nição acima na forma de demonstrativo (verticalmente), tor-
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nar-se-a idêntica à demonstração de resultado na formatra-

dicional sob custeio por absorção (ver quadro n9 24).

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
MARGEM DE CONTRIBUI AO

·~Receita
(-)Custos das Mercadoriasvendidas

CUSTEIO POR ABSOR AO
.Receita
(-)Custos e Despesas variáveis
(=) Margem de contribuição
(-)Custos e Despesas Fixas
(=)Lucro'Antes do Imposto

de Renda

(=) Lucro Bruto
(-)Despesas Operacionais
(=)Lucro Antes do Importo

de Renda

Quadro n9 2.4.

Assim, o demonstrativo por margem de contri-

buição e um sistema de contabilidade gerencial baseado no

conceito do custeio variável. Sob este sistema, os custos

variáveis são demonstrados separadamente dos custos fixos,

para fornecer informações que sejam mais úteis para pro-

pósito de decisões gerenciais, sendo que os custos fixos

sao considerados como custos do período.

Com a separaçao dos custos em fixos e va-

riáveis, bem como a determinação da margem de contribuição,

seja ela unitária, total ou na forma de índice, surgeminú-

meras aplicações no processo administrativo. Podemos des-

tacá-los no uso para: a) a análise das relações custo-vo-

lume-lucro; b) as decisões de "mix" ótimo de produtosi c)

a análise de fazer ou comprar; d) a aceitação de contra-

tos a preços especiaisi e) o encerramento de um dos de-

partamentos em prejuízo, pela análise da lucratividade por

segmento i f) a"análise das varíaçõesde custos; g) as de-
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cis~es de vender ou processar mais; h) o estudo de planos

de compensação ao vendedor ou equipe e, principalmente, i)

o planej amento de lucros com vi.stas a curto prazo.

Um aspecto a ser ressaltado neste ponto e

que, com o uso dos demonstrativos por margem de contribui-

ção para relatórios internos, os estoques são avaliados pe-

los custos variáveis incorridos para a sua produção e, por-

tanto, subavaliados quando comparados com o custeio por ab-

sorção, utilizado para a elaboração de relatórios para uso

externo, pois todos os custos de fabricação -sao alocados

aos produtos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou in-

diretos que, neste caso, devem seguir rigorosamente a le-

gislação e os procedimentos contábeis geralmente aceitos.

As principais vantagens citadas por Horngren47

-sao:
"1. Os índices de .margem de contribuição

muitas vezes ajudam a administração a decidir que produtos

devem merecer maior esforço de vendas e quais os que mere-

cem ser colocados em plano secundário ou simplesmente to-

lerados pelos benefícios de vendas que puderem trazer a ou-

tros produtos.
"2. As margens de contribuição são_ essen-

ciais para auxiliar os administradores a decidir se uma li-
-nha de produtos deve ser abandonada ou nao. A curto pra-

zo, se o produto recupera mais que seus custos variáveis,

está dando urna contribuição aos lucros gerais. Esta in-

(47) HORNGREN. Cost accounting ... l~ Ed. p. 387~388 ..
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formação é fornecida prontamente dentro da abordagem de

contribuição. Dentro da abordagem tradicional, as infor-

mações relevantes não são difícei.s de coletar, mas há o pe-

rigo de que a admí.n í.st.r açâo poss.a ser enganada por sua con-

fiança nos custos unitários, que contêm um elemento irre-

levante de despesas indiretas fixas.

"3.As margens de contribuição podem ser u-

sadas para avaliar alternativas que se criam com respei to a

reduções de preços, descontos especiais, campanhas publi-

citárias especiais e uso de prêmios para aumentar o volume

de vendas. As decisões deste tipo são realmente determi-

nadas por uma comparação dos custos adicionais com o au-

mento em perspectiva na receita de venda. Normalmente,

quanto maior for o índice da margem de contribuição, melhor

é a oportunidade de promover vendas; quanto mais baixo o !índice, maior será o aumento do volume de vendas necessa-
~~~--~--~~- ---~---- -- -- -------~---------- ---- ~-- .. - ----~-_._- ~--- ------~ - --- - '-

~2era~ __os _compr.omi.sso.s.de_p~<2mov_e~vendas _~_~~~_

cionais.
"4. Quando se concorda quanto aos lucros de-

sejados., pode-se avaliar prontamente seu realismo pelo cál-

culo do nfimero de uni.dades a vender para conseguir os lu-

cros desejados. O cálculo e facilmente feito dividi.ndo-se

os cus~:fixG-S-mais_o_~J,~~_ desej ado pela margem de con-
~-~ --.~---- ~- .,------ p. "-- -".-

tribuição unitár~~
.,. - - ~-, ......---_.~---,. ~.,... -

"5. Muitas vezes e necessário decidir sobre

como utilizar determinado grupo de recursos (por exemplo,

máquinas ou material) da manei.ra mais lucrativa. A abor-

dagern da contribuição fornece os dados necessários a uma

decisão apropriada, porque esta decisão é determinada pelo
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produto que der a maior contribuição total aos lucros. (En-

tretanto, a solução para o problema do cálculo da contri-

buição máxima nem sempre e intui.tivamente óbvia).

"6. A abordagem da contribuição é útil nos

casos em que os preços de venda estão firmemente estabele-

cidos no ramo, porque o problema principal da empresa é o

quanto ela se pode permitir em matéria de custos variáveis

(assunto que, em muitas empresas, é fortemente afetado pe-

lo projeto de produtos) e o volume que se pode obter.

"7. Os preços máximos são estabelecidos pe-

la demanda do consumidor; os preços mínimos a curto prazo,

pelos custos variáveis de produzir e vender. Os partidá-

rios da abordagem contributiva afirmam que a compilação de

custos unitários para produtos com base em corrt-ríbuição a-

juda os gerentes a entender a relação entre custos, volume,

preços e lucros e, portanto, leva- a decisões mais sábias so-

sobre preços".

A fim de facilitar 'a compreensão das vanta-

gens que a abordagem de contribuição oferece, será apre-

sentado um exemplo, como segue :

Suponhamos uma empresa que fabrique o pro-

duto X, tendo como preço. de"verida :" Cr$ 100 e os -custos

compostos como segue:

Quantidade 15.000 unidades
Custo Variável unitário .

Material Direto .
Mão-de-obra Direta .
C.I.F. Variável .
Custo Variável Unitário .

Custo Indireto de Fabricação Fixo .

Cr'$ 18
Cr$ 28
Cr$ 14--
Cr$ 60
Cr$ 450.000
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2.7.1. DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - Sobre a teoria dos preços,

encontramos vasta literatura, principalmente na área de e-

conomia e, atualmente, também na área de "marketing". A

função da teoria dos preços tem tido grande expansão de a-

tuação nas empresas. Apesar de o objetivo aqui nao ser o

de detalhar acerca desta teoria, mas sim, demonstrar uma

forma prática de determinação de preços, valendo-nos do

sistema de custeio direto, conhecida a sua estrutura de

custos, mercado potencial assim como os lucros mini-

mos desejados, faremos um rápido estudo sobre o as-

sunto.

Pelo conceito econômico tradicional, o preço

de um produto e determinado pelas forças de mercado: de um

lado, a demanda e, de outro, a oferta, sendo que a influ-

ência sobre a fixação do preço de um produto depende do gru-

po de mercado a que pertence ou a que se aproxima: concor-

rência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio e oli-

gopólio. Isto porque, num extremo, temos a concorrência
-perfeita, quando a empresa nao pode gerir os preços, visto

que eles são determinados pelo mercado, podendo, portanto,

gerir apenas os seus custos e volume de pro~ução ao nível

de demanda do mercado; no outro extremo, -ternos o monopólio,

caso em que a empresa tem condições de controlar os preços

e o volume, isto é, equacionar o volume de produção -para

obter preços e lucros desejados no período programado.

De acordo com o descrito acima, verifica-

mos que custos têm pouco ou quase nada a ver com a deter-

minaçao de preços de um produto. Neste sentido Martins

diz:
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"E generalizada a idéia de que uma das
finalidades da contabilidade de cus-
tos é o fornecimento do preçodemercado".

Mas que,
11. dentro do que se conhece numa e-
conomia de mercado ..(mesmo com res-
trições) os preços são decorrência
dos mecanismos e forças da oferta e
da procura. O mercado é o grande res-
ponsável pela fixação dos preços, e
não os custos de obtenção dos produ-
tos. t; muito mais provável que uma
empresa analise os seus custos e suas
despesas para verificar se e viável
trabalhar com um produto, cujo preço
o mercado influencia marcantementeou
mesmo fixa, do que ela determinar o
preço em função daqueles custos ou
despesas. E, dentro desse fator de
influência que é o mercado, surge a
margem de contribuição, que vai de
fato auxiliar nas tompdas de deci-
sões ".

11 .. que nenhuma empresa torna deci-
sões com relação a cortar, colocar ou
selecionar produtos em-função~-exclu-
.sivamente, de custos. A administra-
ção global é a arte de conciliar cir-
cunstâncias presentes e futuras in-
ternas e externas a empres~. O di-
rigente procura o caminho que conci-
lie valores, posições e condições in-
ternos à empresa com os que exist'em
no meio onde ela vive, e produto nãC?
s6 trabalhar com base no que hoje e-
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xiste, como também no que espera no
futuro 11 •

"Exemplificativamente, afixaç~o do
preço de venda nâo cabe exclusivamente
ao setor de Custos, com todo o arse-
nal de informações de que dispõe do
ponto de vista interno, bem como n~o
cabe totalmente ao setor de Marketing ,
com toda a gama de dados do mercado e
suas previsoes. Se o dirigente ouvir
só Custos, talvez venha a cortar pro-
dutos que, mesmo pouco ou nada rentá-
veis, talvez produzam boa imagem para
a firma e sejam responsáveis pelo fa-
turamento de inúmeros outros itens.
Por outro lado, se depender só da a-
rea de Marketing, talvez venha a de-
cidir por trabalhar só com os produ-
tos de fácil coLoc açao e boa margem de
comissao aos vendedores, m.as que tal-
vez n~o dêem lucro algum. O dirigen-
te verdadeiro vai pesar bem as duas
informações e usar de seu bom senso,
sua experiência e sua sensibilidade
para tomar a decisão final. Afinal,a
administração ainda é uma arte".48

Horngren, envolvendo mais diretamente auti-

lidade da margem de contribuiç~o da determinaç~o de pre-

ços, diz:

"When used intelligently,theicontribuition

(48) MARTINS. ContabiLidade de custos. p. 218-221.



62

approach offers equal or better help
than the absorption-costing approach
to guiding a princing decision".

"First, the contribution approach offers
more detailed information than the
absorption-costingapproach, because
variable - and fixed-cost hehavior
pattersn are delineated. Because the
contribution approach is sensitive to
cost-volume-profit relationships, it
is a better,-easier basis for
developing pricing formulas".

"Second, a "normal" or" target" pricing
formula can be as easily developed
under the contribution approach as
under absortion costing for the "usuaI"
or "nonincremental" situations.
Under either approach, the pricing-
decision maker will have a formula
the will lead toward the same target
price".

"Third, the contribution approachoffers
insight into short-run versus long~
run effects of cutting prices on
special ordens. Generally, a manager
can weigh such decisions by asking
whether the expected long~runbenefits
of not cutting the price are worth a
present "investment" equal to the
immediate contribution to operating
Lncome that will be otherwise sac.r.íf.í.ed.

Under absorption costing, h.e must
ordinarily conduct a special study to
find the immediate effects; under the

";t
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contribution approach, he has a system
that will routinely
information".'+9

provi de such

Em vista disso, permite-se que as empresas

utilizem técnicas, como: a) análise das relações custo-

volume-lucro; b) determinação no nível de alavancagem;

c) determinação do nível de margem de segurança, etc. Es-

tas técnicas são instrumentos valiosíssimos na determina-

ção das políticas de preços de urna empresa.

Agora, voltando ao exemplo inicial, digamos

que a,empresa deseja ter um retorno de 10% sobre o inves-

timento de Cr$ 15.000.000100 com a estruiura de custos a-

:cima citada. A capacidade de produção da empresa e de

somente 20.000 unidades, mas somente 15.000 unidades -sao

i';,produzidasem função da capacidade de demanda do mercado.

Com estes dados em mãos, podemos 'facilmente

calcular o preço, utilizando-nos do modelo de custo-vaI ume-

lucro da'fórmula do ponto de equilíbrio, onde temos:

Q CF
P - V

Onde:
Q Quantidade de Produção ou Venda

CF Custo Fixo de Produção

V ~usto Variável de Produção unitãiia

, (49) HORNGREN, Charles T. Cost accounting a mana q ex-i a I
emphasis. 4<: Ed. Englewood Cliffs, Prentice-Hall,
1977, p. 341-342.
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P Preço de Vendas unitário

-A fórmula acima devemos acrescentar o mon-

tante do lucro desejado ao custo fixo. Assim, terlamos a

seguinte fórmula:

Q =
CF + LUCRO DESEJADO

P V

Onde:

L : Lucro ou Lucro Desejado

Desenvolvendo a fórmula, temos:

P = Q.V + CF + L
Q

Aplicando a fórmula, temos:

P 15.000 x Cr$ 60 + Cr$ 450.000+ Cr$ 150.000
15.000

P = Cr$ 100

Como vemos no cálculo acima, o preço minimo

-ex í qí.do para o produto X é Cr$ 100. Contudo deve-se res-

saltar.que este é o preço minimo de acordo com o lucro de-

sejadoi portanto qualquer preço acima deste valor repre-

senta lucros maiores, acima do lucro desejado~

Apesar da simplicidade do exemplo, podemos

notar que a fórmula permite a visualização dos efeitos das

variaçoes na estrutura de custos, capacidade de produção e

preços.

No que tange a estrutura de custos, -nao e

necessário que se refira só a produção, mas sim, que tenha

em vista. a organizaçao como um 'todo. Por exemplo: 'Supo-
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nhamos que a estrutura de custos representada anteriormen-

te seja da organização toda e não só da produção como foi

menc~onado, e que o departamento de vendas esteja preven-

do um aumento nas vendas de 4.000 unidades através de uma

promoção cujo custo seria da ordem de Cr$ 100.000.

Aplicando a fórmula do ponto de equilIbrio,

temos:

Q - CF + ~CF + L
P - V

, onde: ~CF: custo fixo
adicional

Desenvolvendo-a, temos:

L = Q (P-V) - (CF + ~CF)

L 19.000(Cr$lOO-Cr$60}~(Cr$450.000+Cr$lOO.000)

L = Cr$ 210.-00,0'

LucroIncrement.al.de Cr$ 60.000(Cr$210.000- Cr$150.000)
A presente abordagem permite a aplicação do

conceito de lucro marginal. Aplicando-se a fórmula acima

somente às receitas e custos marginais, tem-se:

Lucro mar çLna I = Q (P=V) - ~CF

Lucro marginal = 4.000 (Cr$100- Cr$60)- Cr$ 100.000

Lucro marginal = Cr$ 60.000

Portanto igual ao do prime~ro c~lculo.

2.7.2. PEDIDOS A PREÇOS ESPECIAIS - Digamos que uma empre-

sa proponha um contrato de 5.000 unidades a -Cr$80 cada uma

a serem vendidas num mercado totalmente independente. A

informação disponível aos dirigentes é que a produção atual

de 15.000 unidades trabalha a 75% da capacidade instalada,

~sto é, possui uma capacidade ociosa de-5.000 unidades e,
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a nivel de produção vigente, o custo unitário e de Cr$ 90

(600.000 15.000) .

A primeira vista, o novo contrato seria re-

jeitado; porém, corno a aceitação desse pedido não afetaria

o mercado, através de um estudo cuidadoso podemos verifi-

car que o custo incremental para produzir estas novas uni-

dades é o equivalente ao custo variável de Cr$ 60. Por-

tanto, na aceitação do pedido, teremos uma margem de con-

tribuiçãode Cr$ 20 por unidade.

Exemplificando, ternos:

ATUAL NOVO TOTAL

Unidades .............. 15.000 5.000 20.000
.Preço unitário ........ 100 80
Recei ta ............... 1:500.000 400.000 1:000.000
Custo Variável ........ 900.000 300.000 1.200.000
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 600.000 100.000 700.000
Custo Fixo ............ 450.000 450.000
..LUCRO LÍQUIDO ......... 150.000 100.000 250.000'

Demonstrativo n9 2.3.

Corno se pode. observar, na aceitação destas

unidades adicionais não ternos o custo fixo, jã que estamos

utilizando a capacidade ociosa existente na empresa. Em

conseqüência, ternos um incremento no lucro na ordem de Cr$.

100.000,ou seja, um lucro total de Cr$ 250.000 (Cr$ 150.000

+ Cr$ 100.000), tendo agora um retorno de 16,7% sobre o iri-

vestimento, contra 10% da anterior.
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2.7.3. DECISÃO DE COMPRAR OU FAZER - Vamos supor que a

firma tenha a opçao de comprar ou produzir a sua principal

matéria-prima e, na sua produçãO normal, tenha que desem-

bolsar Cr$ 30.000 mais Cr$ 7 por unidade produzida. Como

no exemplo acima mencionado, a empresa produz 15.000 uni-

dades, sendo que o item poderia ser adquirido de fornece-

dores externos a razao de Cr$ 10 a unidade.

Nota-se que a empresa poupa Cr$ 3 por uni-

dade se fabricar o item e precisará desembolsar Cr$ 30.000

pela oportunidade de se fazer esta poupança. Da produção

do seu principal item resultará uma poupança liquida de

Cr$ 15.000 (15.000. Cr$ 3 - Cr$ 30.000). Se as instala-

çoes estiverem disponiveis, valerá ã empresa fabricar o i-

tem. Entretanto, a.poupança liquida sera positiva somente

quando mais de 10.000 uni.dades (30..000 de custo fixo: Cr$.

3 de poupança por unidade). forem produzidas. Se a nece s-' .

sí.dade for inferior, a firma comprará o item.

2.7.4. DECISÃO DE PROCESSAR MAIS OU VENDER - Digamos que o

produto da empresa possa ser vendido quando for processado

pelo primeiro departamento, e que o produto é acabado pelo

segundo departamento, sendo que o custo é composto da se-

guinte forma:
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COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B

Material direto ....•. Cr$ 10
M.O .D . . Cr $ 16
C.I.F. variável. Cr$ 8
Custo variável unitário Cr$ 34

Custo fixo Cr$ 300.000

Custo variável unitário
transferido Cr$ 34

Material direto Cr$ 8
M.O.D Cr$ 12
C .I .F .variável Cr$ 6 Cr$ 24
Custo variável unitárioCr$ 60
Custo fixo Cr$ 150.000

Demonstrativo n9 2.4.

O produto semi-acabado pode ser vendido a

Cr$ 60 cada um. Assim, se vend~ssemos o produto na con-

clus~o do primeiro estágio, teriamos o seguinte resultado

(ver demonstrativo n9 2.6.).

Ainda que se tenha demonstrado um lucro, e

necessário identificar o estágio em que se maximizará o lu-

cro da empresa. Corno vimos anteriormente, o lucro prove-

niente da venda após concluido o produto, isto é, passado

pelo segundo estágio, é superior (Cr$ 150.000); -portanto,

há um incremento de Cr$ 60.000 (Cr$ 150.000 - Cr$ 90.000).

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Unidades produzidas 15.000 unidades
Preço de venda ufiitário Cr$ 60
Receitas Cr$ 900.000
Custo variável (15.000 x Cr$ 34) Cr$ 510.000
Margem de contribuiç~o ~.•• Cr$ 390.000
Custo fixo 4 •••••••••••••• - •••• Cr$ 300.000
Lucro liquido ......•........................ Cr$ 90.000

Demonstrativo n9 2.6.
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2.7.5. DECISÃO DE CONTINUAR OU FECHAR - Digamos que a em-

presa do exemplo acima fabrique agora dois tipos de produ-

tos: X e Y. No primeiro estágio do processo de fabricação,

os produtos passam pelo mesmo departamento A; no segundo

estágio, os produtos X e Y passam, respectivamente, pe-

los departamentos B e C, conseguindo-se produtos finais di-

ferentes. A estrutura do custo é demonstrada no Quadro 2.6.

ESTRUTURA DE CUSTOS DOS PRODUTOS X E Y

DEPARTAMENTO A

MATERIAL DIRETO Cr$ 10

Mão-de-obra direta Cr$ 16
C.I.F. variável Cr$ 8 Cr$ 34
Custovariável unitário Cr$ 34

DEPARTAMENTO B DEPARTAMENTO 1C

Material direto Cr$ 8 Cr$ -
Mão-de-obra direta Cr$ 12 Cr$ 4
C.I.F. Variável Cr$ 6 Cr$ 26 Cr~ 2 Cr$ 6
Custovariávelunitário Cr$ 60 Cr$ 40
Custo fixo Cr$ 100.000 Cr$ 50.000
Unidades produzidas Cr$ 10.000 Cr$ 5.000
Custofixouní tário Cr$ Cr$ 10 Cr$ 10

CUstofixounitário
alocado do Depto. A ~~~=~Q ~~~=~Q

CUstounitáriototal Cr$ 90 Cr$ 70
Preço de venda Cr$ 100 Cr$ 60 '-

Demonstrativo n9 2.6.

Numa análise rápida, diríamos que o produ~.

to Y está produzindo resultados altamente nega~ivos, pois

o preço de venda é de Cr$ 6D.cada um, enquanto o custo uni-
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tário total é de Cr$ 70 (C.I.F. fixos alocados com base no

volume de produção). Contudo, num exame mais cuidadoso,

verificaremos que, se deixarmos de produzir o produto Y,

o lucro reduzirá, conforme é demonstrado no quadro 2.7.

DEMONSTRATIVO DE LUCRO SEM E COM PRODUTO Y
SEM ,O

I COM O Procuro YProDUID Y

ProOOIDX POODUl'QY TOTAL
Unidades produzidas 10.000 5.000
Preço de venda..... .ces 100 Cr$ 60
Receita............ Cr$ L000.000 ,Cr$ 300.000 I Cr$ :1.0'00.000
Custo variável..... Cr$ 600.000 Cr$ 200.000 Cr$ 800.000
Margem de contrib. Cr$ 400.000 Cr$ 100.000 Cr$ 500.000
CF dep. A ·...... Cr$ 300.000 Cr$ 300.000
CF dep. B ·...... Cr$ 100.000 Cr$ 100.000
CF dep., C ·...... Cr$ Cr$ 50.000 Cr$ 50.000

Lucro líquido..... Cr$ Cr$ 50.000 Cr$ 50.000

Demonstrativo n9 2.7.

Como vemos, na fabricação do produto Y o

lucro e maior em função da contribuição de C~$ 50.000 ,ao

lucro total; caso contrário, o produto X precisa absorver

parte dos custos fixos do departamento A.

2.7.6. DECISÕES DE "MIX" 'ÓTIMO DE PRODUÇÃO - A ,deter.rnina-

ção do "mix" ótimo de produção implica o melhor aproveita-

mento dos fatores limitativos de produção, escolhendo o

produto que porporcione maior margem de contribuição. As-

sim fazendo, estará maximizando o retorno sobre os inves-

timentos da empresa
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Os fatores limitativos podem ser: a) dispo-

nibilidade de matéria-prima; b) disponibilidade de mão-de-

obra direta; c) disponibilidade de horas/máquina; d) capa-

cidade de consumo do mercado. Portanto, na produção, -nao
é o produto de maior margem de contribuição a ser produzi-

do em maior escala, mas sim aquele que tiver a maior mar-

gem de contribuição por unidade de restrição da capacidade

produtiva.

Urna das maiores restrições dentro do pro-

cesso produtivo de uma empresa é a disponibilidade de ho-

ras/máquina, principalmente aquelas pelas quais se proces-

sarovários tipos de produtos. Assim, se a empresa possuir

várias máquinas com estas características, cada uma delas

passa a ser uma restrição a ser considerada na produção.

Portanto, devemos produzir, neste caso, _o produto de maior

margem de contribuição- por hora/máquina.

A restrição da disponibilidade das horas

mão-de-obra direta ocorre quando a empresa se utiliza de

mui ta mao+de+obr-a especializada e que seja rara no mercado.

Também podemos considerar aqueles casos em que há necessi-

dade de um treinamento intensivo para que -o -funcionário

possa pertencer ao quadro normal de produção. Aqui aes-

colha recai sobre aquele produto de maior margem de con-

tribuição por horas/mão-de-obra direta.

Já a restrição imposta pela disponibilidade

de matéria-prima ocorre naqueles 6asos em que há necessi-

dade de importações ou naqueles em que a matéria-prima e

escassa no mercado vigente.
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o fator "capacidade de consumo do mercado"

é bastante comum, pois ver í.f Lcamo s que uma grande parcela

das empresas industriais operam, normalmente, bem abaixo da

capacidade normal da unidade fabril instalada. Ela apenas

limita ° volume máximo em que pode ser fabricado um deter-

minado produto. No entanto, na determinação do "mix" óti-

mo de produção, podemos considerar, em primeiro plano, ou-

tras variáveis de maior escassez, como a hora MOD, a hora/

máquina e a matéria-prima.

-Entretanto sao raros os casos em que exista

apenas urna restrição; na maioria deles, há infimeras res-

trições, quando então devemos utilizar modelos matemáticos

mais sofisticados ou até mesmo da computação. No presente

caso, segundo os dados levantados, a maior restrição e a

da capacidade de consumo do mercado.

Utilizando-nos do exemplo anterior, ilustra-

do no Demonstrativo n9· 5, suponharrosque-ospreços dos produ-

tos X e Y sejam de Cr$ 100 e Cr$ 70, isto é, uma margem

de contribuição de Cr$ 40 e Cr$ 30, respectivamente. Na

produção, a empresa possui restrições no que se refere ao

tempo disponivel para fabricação, ou seja, para o primeiro

estágio, a empresa possui 70.000 h/h disponiveis, enquanto

que, para o segundo estágio, há 41.500 h/h. Na fabricação

dos produtos X e Y, gastam'-se, no primeiro estágio, 4 h/h

para-cada um e, no segundo estágio, 3 h/h para "X" e 1

h/h d t "y".para o pro u o

Assim, algebricamente, teremos a seguinte

restrição: no primeiro estágio, 4 X + 4 Y = 70.000 h/h e,
no segundo estágio, 3 X + 1 Y = 41.500 h/h. Resolvendo as

r
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equaçoes, temos:

4 X + 4 Y = 70.000

3 X + 1 Y = 41.500

multiplicando-se o denominador por -4, teremos a seguinte
-equaçao:

4 X + 4 Y = 70.000

-12 X - 4 Y = -166.000

- 8 X + O = 96.000

X = 96.000

8

X = 12.000 unidades

Y =41.500 3 X

Y = 41.500 3 . 12.000

Y 5.500

A esta combinação o lucro seria maximizado,

isto e, produziria 12.000 unidades de produto X e 5.500

unidades de produto Y.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Produto X
Volume de vendas 12.000 unidades
Margem de contribui~ão unit~ria (100-60)"= Cr$ 40
Margem de contribuição do produto X Cr$ 480.000

Produto Y
Volume de vendas 5.000 unidades
Margem de contribuição unitária (70-40) = Cr$ 30
Margem de contribuição do produto Y Cr$ 165.000
Total Margem de contribuição Cr$ 645.000
Custo fixo de produção Cr$" 500 .000
LUCRO LíQUIDO -...................... Cr$ 145.00 O
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Representando graficamente, ternos:

41.000
40.00.0

3 X + 1 Y = 41.500 ("29estágio)

20.000
17.500

(X = 12.000, Y = 5.500)
4 X + 4 Y = 70.000 (19 estágio)

10.000 13.800 17.500 20.000
Gráfico n9 1.1.

o quadro n9 2.9.,onde figuram as produções

máximas e mínimas dos produtos e algumas combinações, ilus-

tra a maximizaçao do lucro.

MIX DE PRODUTO MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

X Y X Y TOTAL

4O (O) 30(0)
13.800 40(13.800) 30 (O) Cr$ 552.000
12.000 5.50D 40(12.000) 30( 5.500) Cr$ 645.000

17.500 4 O (O) 30(17.500) Cr$ 525.000

Demonstrativo n9 2.9.

Assim, podemos utilizar estes processos pa-

ra determinar o melhor "mix" de produção para vários pro-

dutos e várias restrições.*

(~) Para maiores aprofundamentos, ver livro de:
DOPUCH, BIRNGERG and DEMSKI. Cost accounting ... cap. 4.
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2.7.7. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDUSTRIAL - Para uma orga~

nizaçao, o principal objetivo é a maximização do retorno

sobre os seus investimentos. Para i.sso, deve-se maximizar

a margem de contribuição, mantidos constantes os custos fi-

xos, pois é a margem de contribuição que nos indicará a

potencialidade de geração de lucros de cada produto ou seg-

mento, da qual a empresa se utili.za para efeitos de ava-

liação de desempenho da atiVidade, pois, segundo o concei-

to de margem de contribuição, "é a parcela que contribui

para cobrir os custos fixos e proporcionar lucros".

Na determinação da margem de contribuição,

temos dois elementos ou variáveis básicas: o preço de ven-

da do produto ao .mercado e o custo variável do produto. A

alteração de valor de venda de qualquer das variáveis aci-

ma impllca a alteração da margem de contribuição e, conse-
-qüentemente, a pote~cialidade de geraçao de lucros. Assim,

se aumentar o preço ou diminuir o custo variável, haverá um

incremento na margem de contribuição e vice-versa.

Agora, o preço de venda de um produto de-

pende, em grande parte, das condições mercadológicas -vi-

gentes; portanto depende muito mais de fatores externos do

que internos, isto é, nem sempre a administração da empre-

sa pode fixar o preço de conformidade, tão ·somente, com os

seus objetivos.

Já os custos variáveis do produto estão mui-

to mais sob o controle da organização; portanto, um item

administiável para fins de atingir as metas traçadas. Como

a empresa deve reduzir os custos variáveis para aumentar a

margem de contribuiçãO, o gerenciamento dos custos poderá
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girar em torno da obtenção de: a) uma melhor eficiência do

uso da matêria-:-prima, da mão-de-obra direta ou mesmos dos

custos auxiliares de produção i b) uma melhor composição dos

elementos (matéria-prima) que compõem o.produto.

Uma outra forma de maximizar o montante de

margem de contribuição está em se obter o melhor "mix" de

produção, considerando~se os fatores limitativos de produ-

ção (disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade de

horas mão-de-obra direta e disponibilidade de horas/máqui-

na). Isto, quando a empresa fabrica vários produtos.

podemos, portanto, dizer que, na avaliação

do desempenho industrial, o intuito é maximizar a margem

de contribuição, obtendo o melhor "mix" em função dos re-

cursos escassos. Assim fazendo, estaremos utilizando a

análise das relações custo-volume-lucro, as decisões de

"mix" 6timo de produção, etc.

2 .•7~.8. OUTRAS ABORDAGENS

2. 7 .8.1. Estudo de Milligan - Estudos têm dernoria+r ado que a
."análise da margem de contribuição determinada somente através

das considerações de limitações (restrições) da capacidade

produtiva (disponibilidade de matéria-prima, horas ciã6~de-

obra direta e horas/máquina) nem sempre conduz a decisões que

atinj am as metas desej adas i que, para-tanto,segundoMilligan 5 o ,

..
(5 o) MILLIGAN, Brucel. Management accounting- contribuition

Margin:indecision .makí.nq. Managemen t accounting. Nev-;r
York,:33":38; oct. 196~..
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devemos levar em consideração (em muitos casos) a capacida-

de de produção horária, mensal ou mesmo anual de cada pro-

duto, determinando, assim, a margem de contribuição nestas

bases, cujos dados demonstram os produtos de maior poten-

cialidades na geração de lucros para a empresa (ver qua-

dro n9 2.10.).

EMPRESA EXEMPLO

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - Percentual e por hora

PRODUTOS
A B

Preços .
Custos variáveis .
.Margem de contribuição unitária ..
Índice da margem de contribuição.
Margem de contribuição por hora ..
Produção por hora .

Cr$ 29
Cr$ 16
Cr$ 13

Cr$ 18
Cr$ 11-
Cr$ 6

44,5% 36,4%
Cr$ 202
1.551 uno

Cr$ 320
4.679 uno

Demonstrativo n9 2.10.

Neste exemplo, verificamos que, apesar de o

produto A demonstrar maior lucratividade pOr unidade, em

função da necessidade de maior tempo para processamento,em

bases de tempo, no. caso, por hora,o produto B passa a ofe-

recer maior capacidade de geração de lucros.

2.7.8.2.Estudo de B8er - No intuito de aperfeiçoar _o uso

custeio variável, B8er, no seu livro "Direct ,.'CDSt and

Contribuition Accounting - An Iritegrated Management
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Accounting'SystemsIl51, define o conceito do custo direto

como sendo os IIcustos que são i.dentificáveis com um objeto,

atividade, segmento .da organizaçao ou um individuoll52. Por-

tanto os custos diretos são os custos fixos e.variáveis i-

dentificados com o segmento. A diferença entre receita e

custos diretos variávies denomina-se lucro' marginal; o lu-

cro, deduzidos os custos fixos diretos, denomina-se con-

tribuição.

COMPANH IA 11EXEMPLO 11

Demonstração da contribuição do território

A no mes de março:

Vendas Cr$ 200.000

Custo variável . Cr$ 100.000 ....

Despesas c/vendas variáveis ~C~r~$__~6~.~O~0~0~.... Cr$ 106.000

.Lucro mar q í.na.L ••••••••••••••••..•••••••••••••• Cr$ 94.000

"Cust.os Fixos Diretos

Ger~ncia da área •.......... Cr$ 2.000

Despesas do escritórioda área. Cr$ 4.000

Salários dos vendedores .._. Cr$ 10.000 .... Cr$ 16.000

Contribuição Cr$ 78.000

Neste exemplo, os custos diretos de vendas

(51) BôER, Germain. Direct cost and co ntx-ibuit-ion accounting.
An Integrated Management Accounting System. New
York, Wiley, 1974.

( S 2 ) Direct cost ... p. 6.
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se constituem dos custos variávei.s e despesas com vendas

variáveis que totalizam Cr$ 106.000. Estes custos variá-

veis dí.ret.os são deduzidos da receita total de Cr$ 200..000,

gerando um lucro marginal no montante de Cr$ 94.000. De-

duzindo os custos fixos diretos do territ6rio A, do lucro

marginal, teremos a contribuição territorial de Cr$ 78.000.

Segundo o autor, a informação por contri-

buição e custos diretos são mais úteis para algumas deci-

sões. Estas informações são extramamente úteis nas deci-

sões de controle gerencial relacionadas com planejamento de

curto prazo, e também são usadas, as vezes, nas decisões

de longo prazo. Já para decisões de planejamento estraté-

gico, a informação por custo direto traz pouco benefIcio.

E menos ainda em nIvel de decisões de controle operacional,

pois, nessas decisões, normalmente são excluI das as infor-

mações em valor monetário.

A informação por custo direto proporciona

dados relevantes para planejamento das atividades .da-empr-e>

sa. Mostrando o efeito nos custos dos vários nIveis de ati-

vidade de cada segmento, mostra a mudança nos custos do de-

partamento de produção em função do aumento ou redução do

volume de produção; melhora o planejamento de vendas por

segmento, visto que realça o impacto na. contribuição pela

mudança no preço, custo de promoção e outros custos dire-

tos de vendas.

Alguns tipos de decisões ilustradas pelo au-

tor sao:

1. decisões de vender ou processar mais;
2. decisões de fazer ou comprar;
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3. decisões de mix de produto;

4. decisões de preço;

5. decisões de vendas especiais.
, ~.

Outras aplicações:

a. planejamento do volume de produção;

b. planejamento da eficiência de produção;

c. planejamento de vendas e seu mix ótimo;

d. análise das relações de custo-volume-lu-

cro.

2.7.8.3.Estudo de Wolf - Wolf53 diz que mesmoomelhor.sis-

tema de custeio direto deixa muitas questões sem respostas,

mais ainda o sistema de custeio por absorção.

Eis algumas dessas questões:

. O que e que causa desvios nos custos va-

riáveis previstos e quem é o responsável?

Quais produtos faríamos para maximizar lu-

cros quando nossas vendas projetadas-- ex-

cedem nossa capacidade--de·"produção?

Quais margens de lucros aceitaríamos quan-

do no~sas projeções de vendas estiverem

bem abaixo da nossa capacidade de produ-

ção?

Qual e o melhor "mix" de produto para ma-

(53) WOLF, Warren G. Developing a cost system for Today's
decision making. Manage.me.nt accounting. M:JntVale p.
19-23, dezembro, 1982.
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mizar a capacLdade instalada?

No intuLto de responder a estas e outras

questões, ele desenvolveu um sistema que o denominou "Fully

Integrated Diretc Costin System - FIDe" (Sistema ~e cus-

teio direto totalmente integrado). O sistema consiste,ba-

sicamente, de dois elementos: o quadro de registrosde~-

pamentos e o relatório de mão-de-obra direta. Esse siste-

ma possibilita a determinação de variações, como: de uso

de eficiência e de taxa de material, mão-de-obra e custos

indir~tos variãveLs. Quando possIvel, podem ser determi-

nadas variaçoes de rendimento, de desenvolvimento, de fa-

zer X comprar e de produção.

Pretende-se, com o sistema, alcançar dois

obj eti vos que são fundamentais, segundo o autor, em um sis-

tema de contabilidade de custos: anãlise das variações e a

determinação de preços. Na anãlise das variações, a preo-

cupaçao inicial está na mensuração em unidades -nao-mone-

±.árias, com o fi.to de facilitar a identificação das res-

pons.a:bi.lidades,seguida da valoração destas variações. Pa-

ra tanto, são utilizados, principalmente, os conceitos~rde

custeio padrão e custeio por absorção.
, .~~Para a-::det;ermina-

ção das unidade s;..não--môriétárias , o sistema vale-se da ob-

tenção das informações de horas/máquina (em suas várias e-

tapas e subdivisões) e horas/mão-de-obra direta, também sub-

dLvididas em várias caracteristicas, através ~as quais são

elaboradas informações gerenciais para a tomada de decisão.

Aqui. são identi.fícadas as variãveis com o

ohjet í.vo de melhor identi.fí.caras. variações que surgem ou
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possam surgir no processo produtivo, variáveis como: o tem-

po de processamento, o tempo de conversão (para outro pro-

duto), o tempo de manutenção, o tempo de ajustes iniciais,

o tempo não programado,etc. Obtidos e valorados estes da-

dos, pode-se identificar as variações que são significati-

vas e, portanto, indicar neces.s.idades de ações corretivas.

O sistema permite, ainda, identificar os fa-

tores escassos do processo produtivo, dentro do qual a pro-

dução está restrita. Tais fatores, analisados sob a óti-

ca da margem de contribuição, determinariam um "mix" ótimo

de produção.

Com a minuciosa determinação das horas/má-

quina e horas/mão-de-obra direta, torna-se possIvel deter-·

minar o custo total por produto, isto é, aplicar o custeio

por absorção, ainda que de maneira elementar.

2 .8. CUSTO PADRÃo

Segundo Leone54, os custos-padrão são cus-

tos predeterminados, cujo objetivo é auxiliar o controle
das operações, isto é, são calculados antes da .realização

da atividade, pela adoção de métodos racionais que utili-

zam a projeção e a experimentação. Isto implica: a) uma

cuidadosa seleção dos materiais a serem utilizados; b) o

estudo de tempos e movimentos para determinação da quanti-

(54) LEONE. Custo - um ~nfoque ... p. 293



83

dade de mão-de-obra e c) o es.tudo do equipamento e de ou-

tras instalações que pe.rmí.t am a determinação da capacidade

prática ou normal da fábrica.

No entanto, Martins55 define custo-padrão em
dois niveis, a saber: a) custo-padrão ideal e b) custo-pa-

drão corrente; define, também, em um terceiro nivelo cus-

to estimado.

o custo-padrão ideal ele define como sendo:

"O valor conseguido com o uso das me-
lhores matérias-primas possiveis, com
a mais eficiente mão-de-obra viável,
a 100% da capacidade da empresa, sem
nenhuma parada por qualquer motivo, a
não ser as já programadas em função de
uma perfeita manutenção preventiva
etc.".56

Assim, Martins deixa claro que o custo-pa-

drão ideal seria um objetivo da empresa a longo prazo, e

não a meta fixada para o próximo ano ou para um determina-

do mês.

Em relação ao custo-padrão corrente,

"~ o valor que a empresa fixa como me-
ta para o próximo per iodo para um de-
terminado produto ou serviço, sendo,
portanto, um valor que a empresa con-
sidera dificilde ser alcançado, mas

(55) MARTINS. Contabilidade de custos. p. 298
(56) Contabilidade de custos. p. 298
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não impossível". 5 7

Portanto, o mesmo serve como um desafio e

motivação, além de ser útil para mensurar o nível de efi-

ciência alcançada.

E, por filtimo, o custo estimado é definido

como sendo aquele que a empresa normalmente deverá obter,

partindo da hipótese de que a média do passado e um numero

válido, e apenas introduz algumas modificações esperadas

tais corno: volume de atividades, mudança de equipamento, etc.

Já Batty, colocando que a própria definição

mostra as principais características de um sistema de cus-

- teio padrão, diz:

"Standard costing is a.system of cost
accountig which is designed to showin
detail how much each product should
cost to produce and sell when a business
is operating at a stated LeveL of
efficiency and for a given volume of
output.
"Through carefully planned and orqaní.sed"
accounting procedures, t.he- di:Éference
between actual and standard costs
(the cost variances) are analysed and
then promptly reported upontornanagers.
The latter, in turn, take corrective
and preventive action,.as well as
employing the data for planing, co-
ordination and control.
"An important feature Df the
should be the standard 'costs

system
should

(57) MARTINS. ContabiLidade de custos. p. 299.
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be amended so that they reflect
current, reali.stic conditi.ons and
pratices. A further
characteri.s:ti.cof a standard
syat.em .is that it should be

essential
costing

forward-
looking and, since it is intended to
be a tool of management, the system
should be part of a fully co-ordinated
management accountancy system."se

Podemos, portanto, dizer que o grande obje-

tivo do custo-padrão é fixar urna base de comparação entre

o que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido, uti-

lizando-a para ações corretivas, quando necessário; para

melhores planejamento e, fundamentalmente, para fins de

decisões administrati~as.

2.8.1. VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS CUSTOS-PADRÃO

2.8.1.1.Vantagens dos Custos-Padrão - As principais vanta-

gens proporcionadas pelo sistema de custos-padrão# citadas
por Leone, são:

••a) os custos-padrão consti t.uem ins-
trumento valioso para apoio ·às de-
cisões,quanto a preços de venda e
politicas de produção;

b) os padrões de tempo de mão-de-obra
e de quant.í.dade de materiais . são

básicos para a programação das ati-
vidades da fábrica e servem corno

(se) BATTY. Advanced ... p. 197.
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medidas para a avali.ação de desem-
penhai

c) o principiadas exceções, já cita-
do, somente pode ser empregado quan-
do existem metas pr-e+est abe Lec í.das r

d} os padrões servem de estímulo a ope-
rários, supervisores, executivos e
funcionários a melhor desempenhai

e) os custos burocráticos da contabi-
lidade de custos ficam reduzidos
com o emprego do sistema de custos-
padrãoi

f) no sistema de custos-padrão produ-
zem-se relatórios, que tornam pos-
sivel um controle mais rápido das
operações por parte da administra-
-Çaoi

g) os custos-padrão aferem grandes fa-.
cilidades para o trabalho de ava-
liação dos estoquesi

h) constituem os custos-padrão um po-
deroso auxIlio ao trabalho de ela-
boração e acompanhamento dos orça-
merrt.osr

L) o emprego dos custos-padrão of ere-r-"

ce oportunidade para melhor entro-
samento entre todos os departamen-
tos da empresa, fazendo com que ha-
j a maior consci.ência de custos por
parte do pessoal".59

2.8.1.2.Desvantagens dos Custos-Padrão - Batty enumera as

(59) LEONE. Custos - um enfoque administrativo. p. 267.
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seguintes desvantagens:

lia)the problem of keeping standard up
to date;

b) a system not appropiate
businessi

to the

c) the staff not capable of operating
the systemi

d ) badly conceived standard .costswhich
are inaccurate and, therefore, do
not enjoy the confidence of the
system;

e) the valuation of stocks at the end
of a year and at the beginning of
the next year. Although these two
dates are consecutive, the fact that
there is a new year will generally
mean revised standard costs. Sho.uld
closing stocks be valued at costs
applying:

(1) at year end?
(2) at start of new year?
(3) at a compromise figure adj usted

in some way by variances?"60

2.8.2. DET,ERMINAÇÃO DOS CUSTOS-PADRÃO - Os elementos dos
~'~.

cust.o s+padz-áo são os mesmos daqueles dos produtos: a) ma-

t~ria-prima; b) mão-de-obra direta e c) custos indiretos

de fabricação (fixo e variável) .

2.8.2.1. Custo-Padrão da Matéria -Prima - Para a d.ete.rrn.in a-r-

(6q) BATTY.Advanced ... p. 205.
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ção do custo-padrão de materiais necessitamos fixar os pa-

drões de dois elementos básicos: padrão de quantidade e pa-

drão de preços dos materiais.

A determinação do padrão de quantidade, na

realidade, n~o e de compet~ncia da contabilidade de custos;

normalmente, é de responsabilidade dos engenheiros de pro-

dução. No entanto faremos uma rápida abordagem, valendo-

nos dos conceitos da árvore de estrutura de produto*.

Este sistema consiste na identificaç~o do

consumo de cada matéria-prima em cada um dos estágios ou

centros de custos que,na elaboraç~o de um produto A, passa

pelo processo produtivo demonstrado na figura n9 2.1.

A

I rront.aqemfinal NíVEL O (zero)

B(2) o t i)
r---__ ....1I_no_n_ta~gemde component.es

IE (3) NíVEL 1

C (1) E (2) NíVEL 2

Figura n9 .2.1.

Sendo B, D e E os componentes para a monta-

gem final, verificamos que, para a montagem do componente

B, necessita-se dos componentes C e E. Quando indicada a

(*) Para um estudo mais profundo ver Production/operations
management de Franklin G. Moore & Thomas E . Hendrick,
7~ Ed. Homewood, Irwin, 1977 p. 482-492 e Leituras so-
bre planejamento e contro I:e. da pro duçao de Marcos Au-
austo de Vasconcellos. Apostila, Sao Paulo, FGV-EAESP.
p. 79-106.
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quantidade consumida em cada nivel - como aparece entre pa-

renteses no figura 2.1., a empresa pode rapidamente pla-

nejar as necessidades de materiais a qualquer volume de

produção. No caso, se a empresa pretende produzir 10 uni-

dades, fazendo a explos.ão, isto é, verificando as necessi-

dades do nivel O (zero) para o nivel 1 e depois para o ni-

vel 2, pode-se determinar a necessidade de matéria-prima,

conforme se observa na tabela n92.1.

PRODUTO A

PRODUTO A DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE NíVEL

B 2 1

C 1 2

E 2 2

D 1 1
E 3 1

Tabela n9 2.1.

Definida, então, a~tú~cessidade-padrão de ma-

téria-prima, podemos, agora, passar à det.ermí.naç âo do cus-

to-padrão das matérias-primas. Entretanto cabe ressaltar a

posição tomada por Batty, que diz:

"The method of approachadopted for
establishing material quantities will
be influenced by the type ofbusiness,
the product made, production methctds
and procedures followed."61

'{ 6 1) BATTY. Adoanc e d ... p. 212
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Para tal, necessita-se do segundo elemento,

o preço. Como diz Backer:

"o tipo de preço de matéria-prima a
ser usado. depende da política adotada
pela direção. O padrão pode basear-
se nos preços roédiosdo pas.s.adorecen-
te, nos preços atuais ou nos preços es-
perados."62

Sobre o mesmo assunto ,Leone coloca que a de-

terminação do preço-padrão é de responsabilidade do depar-

tamento de compras. E complementa, dizendo:

"O controle sobre os preços é mais com-
plexo, porque sofrem influências ex-
ternas, tais como as condições econô-
micas, as greves e a escassez de ma-
teriais. A administração não possui
meios definitivos para o comando des-
ses fatores. A seção de compras não
deve esquecer que os padrões de pre-
ços levam em consideração .as vanta-
gens obtidas: a) na determinação da
quantidade mais econômica, a .adquirir;
b) nos métodos de entrega e de arma-
zenamento a custo mais baixo; e c) nas
condições de crédito ofeiecidas pelos
fornecedores."63•

Segundo o mesmo autor, .os padrões de preços

podem ser calculados objetivamente de várias maneiras, e

uma delas,~astante prática e satisfatóiia, é considerar os

(62) BACKER. Contabilidade de custo. p. 219.
(63) LEONE. Custos - um enfoque ... p. 268.
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preços correntes dos v~rios t~pos de materiais, as econo-

mias de custos por compras' adequadas e, naturalmente, as

tendências de mercado. No entanto, para um regime infla-

cionirio, ele d~z:

"convém usar o custo de reposição, ~que
deveri ocorrer numa data predetermi-
nad~ no futuro."64

Para completar, Batty diz:

"There are many possible prices which
may be taken as the basis forstandards.
a) previus actual prices adjusted fo~

anticipated increases;
b) prices quoted by possible suppliers;
c) forecasted prices based

statistical records;
d ) agreed prices for orders placed for

upon

future periods.,,65

Assim, o custo-padrão de matérias-primas de

um produto e o somatório dos resultados obtidos,pela mul-

tiplicação da quantidade-padrão com o preço-padrão.

2.8.2.2.Custo-Padrão de Mão-de-Obra Direta - Assim como nos

materiais, a determinação do custo-padrão, dé mão-de-obra

direta baseia-se em dois 'elementos: a quantidade de horas

(produção-padrão ou tempos-padrão) e o preço taxa-padrão.

Os tempos-padrão de mão-de-obra direta, se-

gundo Leone, podem ser estabelecidos do seguinte modo:

(64) LEONE. Custos - um enfoque ... p. 264.
(65) BATTY. Advanced .•. p. 214.
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"1. pela m~dia das produç5es passadas;

2. pelo estudo de tempos e movimentos
de cada operaçã'o;

3. por.meio de uma produção-piloto;

4. at ravês de uma estimativa bas.eada
na.experiênci.a e no conhecimento
das operaç5es de fabricação e do
produto."66

Para Batty, o método mais adequado para se

estabelecerem tempos-padrão ~ realizar um estudo prático do

trabalho, tendo dois objetivos principais:

"1. Establishing the. most suitable
methods. The analysis would be
wide incontext ,looking at machines,
equipment, working conditions,flow
of materiaIs, layout of departments
and pr-oc edur-es :followed by direct
and indirect workers.

2. Setting the standard time for each
operation or processo The general
princi.ple is to establish the most
satisfactory methods before at
empting to set standard times. In
settingthe times, a number of
factors should be observed.
(a) The aim is to arrive ata normal

t.Lme .whichcan be achieved
consistently by an experienced
worker of the appropriate grade.
(b) There should be a réaSonable
effort involved, with a viewto

(66) LEONE. Custos - um ... p. 272
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2. (c) Due allowance is made to cover

unavoi.dable (essent.LaL) time losses
or waiti.ng time.
It should be noted that anyabnormal.
time losses or those which cannot
be justified in econamicand technical
termes should be exclused from the
standard times.
(d) The essentialrest periods should
be allowed when setting the time
standards.
"Once the standard times have been
established, it well be essefitial
to ensure that alI workers aregiven
the necessary training for achieving
the stipulated efficiency".67

Para a determinação da taxa-padrão de

de-obra, devemos considerar os seguintes fatores:

"1. The rate being paid and ~:the rate
expected to be paid in the future
after considering exisbing and
pending wage agreements.

2. The grade or type of labor necessary:
for each type of work to·-bé~done.
Inth±s·connect ion, there is clearly·
a need to pay attention to a number
of aspects which affect labour
planning and utilisation:
(a) Manpower pl~g.Consideration
of the labor requirements for each
department and the business as a

(67) BATTY. Advanced ... p. 210 - da pago seguinte.
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who1e. This wou1d inc1 ude a systematic
approach. to the f orecast Lnq and
budgeting of manpower needs.
(b) Appropri,ate grade or occupati.on
for each s.pecific type of work. This
aspect is of considerab1e importance.
Un1ess an occupati.on c1assification -:is
1itt1e hope of standardisation and,
therefore, of contro11ing the rates.
In a situationwhere aremany
occupations. some form of job eva1uation
wi11 be required.
(c) Number of rates. Whi1st admitting
t.h.e need for an appropriate structure
for rata differentia1s to ref1ect
d í.f f erent. types. of work it shou1d be
noted that too many standard ratesmay
make the system complex and cost1y to
administer.
Where there is not too much 10ss of
accuracy there may be a case ~or
grouping simi.1ar grad,esofworktogether
and arriving at an ave.raqe rate. However,
Lf even a sma1l range of d.i.f fererrt La Ls

are grouped together the effect on the
wages rate variances: could lea~ to
misleading res.ults".68

Definidos, ent~o, tempos-padr~o e as .res-

pectivas taxas-padr~o, o custo-padr~o de m~o-de-obra e o

somatório dos resultados da multiplicaç~o entre tempos-pa-

dr~o e taxa-padr~o de m~o-de-obra.

(68): BATTY. Advanced .•. p. 214-215.
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2.8.2.3.Custo-Padrão dos Custos Indiretos de Fabricação

Dentre os três elementos básicos do custo-padrão de um pro-

duto, o que oferece maior grau de dificuldade é'o que ora

abordaremos - custo-padrão dos. custos indiretos de fabri-

caça0.

A dificuldade advém de vários fatores, .tanto

que é o ponto de maior debate quanto à melhor forma de seconsi-

derarem estes custos, principalmenteaquelaparecelados custosfixos.

Cabe ressaltar, portanto, que os custos in-

diretos de fabricação possuem componentes que flutuam pro-

porcionalmente à variação das atividades e, em contrapar-

tida, aqueles que, dentro de um limite de variação no

vel de atividade, permanecem inalterados. Possuem, ainda,

custos de comportamentos bastante distintos dos citados a-
cima. são eles: a) os custos semivariáveis e b) os custos

semífixos. Os 'custos semivariáveis são os que crescem con-

tinuamente com a alteração no volume de produção, entre-
·tanto nao na mesma proporçao; enquanto os custos semifixos

sao os que crescem de intervalo a intervalo na escala as-
cendente da atividade operacional.

Em relação à determinação do custo-padrão
dos custos indiretos, Backer observa que:

"A tarefa dirícil, para fins de custeio do
produto e controle, é a determinação e o
uso de custos-padrão com relação aos ele-
mentos fixos dos custo fixos indiretos de
produção". 69

(69) BACKER. ContabiZidade de custos. p. 221.



96

Esta dificuldade encontrada em relação,

principalmente, aos custos fixos está, em função da não e-

xistência de uma base obj etiva de elaborar estes custos aos

produtos e aos departamentos, da forma como pode ser efe-

tuado' nos casos da ma.téria-prima e mão-de-obra direta. Is-

to porque a def í.nLçao da base a ser empregada é altamente

subjetiva. tendo em vista que a base pode ser: a) produ-

ção estimada em unidades; b) valor estimado de materiais;

c) valor estimado da mão-de-obra direta; d) valor do cus-

to primário (b + c); e) horas estimadas de mão-de-obra di-

reta; f) horas estimadas de máquina, etc, sendo que , quan-

do empregada qualquer uma destas bases, pode-se determinar

o custo-padrão dos custos indiretos; no entanto e funda-

mental verificarmos que a cada base corresponderá um valor

diferente.

Utilizando o sistema acima descrito, esta-

remos empregando o custeio por absorção. Neste caso, Batty

resume os principais passos que, normalmente, então envol-

vidos:

"1. Determine:
(a) .Units of products to __be made
by producing cost centres.
(b) Work to be performed by service
cost centres. These will be fixed
having regard to existing production
and selling capacity which have
been amended by reference to future
policy.

2. Devide the overhead costs into:

(a) Fixed - those wh.ich tend to

o
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rema in in total,constant,
irrespecti.ve of output.
(b) Vari.able ,...those which tend to
vary directly, in t.ot.aL wíth
output. Usually it is assumed, for
convenience, that each unít produced
bears the same amount of variable
overhead, e.g. EO.50 per unit.
This may not be correct but is,.for
convenience, usually a reasonable
assumption to make and there is
normally no significant loss in
accuracy.
(c) Semi-variable (or fixed-variable)
those whi.ch have a fixedelement and a
variable elemento In effect, a
semi-variable overhead costs, for
this classifications is a hybrid
cost falling neither into (a) or (b)
completely, but is made .up of a
part fromeach. There is a certain
degree õf variability, but this is
irregular.

3. Calculate the fixed, variable, and
semi-vari.able overhead cost expcted
tobe incurred for each producing
cost centre and each producing cost
centre. The amounts will be set
for the leveI of activity
under 1 above.

fixed

4. Calculate the standard overhead rate
for each service cost centre.

5. Apply the service costcentres rates
to each producingcost centre.

6. Calculate a. -.standard over.head
rate for each producing cost

.,.
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centre.1I70

Em relação à utilidade deste sistema de cus-

teio, Horngren faz a seguinte observação:

"Although fixed-overhead rates ·.are
important for product costing and long-
run pricing, such rates have limited
significance for control puposes.1I71

Portanto, para fins de controle, parece-nos

que a separação dos custos indiretos em fixos e variáveis

torna-se muito mais fitil,pois identificarmos 'oscustos fi-

xos como sendo aquela parcela dos custos absorvidos, prin-

cipalmente das m~quinas e instalaç~es, cujo montante ~ in-

dependente do nível de produção. Al~m do mais,a responsa-

bilidade pela ocorrência desses custos, geralmente, não se

encontra ao nível operacional, e sim ao nível da direção de

cfipula, cujo grau de utilização dessas instalaç6es depende

do volume de vendas e da política relativa aos níveis de

..estoques~ Contudo o volume de vendas e a política relati-

va aos níveis de estoques fogem,-·ã responsabilidade dos su-

pervisores de produção.

Pelo contrário, os custos variáveis, nor-

malmente, estão muito mais intimamente ligados com a efi-

ciência dos níveis de produção, o que permite, por parte

da administração, melhor acompanhamento no que concerne ao

(70) BATTY. Advanced .• : p. 217-218.
(71) HORNGREN. Cost acc oun t in q ... 4~ Ed. p. 266.
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desempenho operacional do s.etor produtivo da organização.

Verificamos, portanto, que, quando o custo-

padrão. de um produto é constituído apenas dos custos va-

riáveis, o controle torna-se muito mais eficaz, permitindo,

neste caso, a elaboraçãO de um si.stema orçamentário flexí-

vel.



3 • ESTUDO DE CASO

3 . 1. COLETA DE DAOOS

Esta segunda fase do trabalho refere-se a

uma pesquisa de campo para atestar a real utilização, pe-

las empresas brasileiras, do conceito "margem de contri-

buição". Assim sendo, fizemos um estudo preliminar para

verificarmos se havia necessidade de uma pesquisa ampla em

várias empresas, inclusive nas que usassem métodos dife-

rentes. Entretanto, definimos que não haveria razão para

fazer a pesquisa em empresas que utilizem métodos diferen-

tes, nem mesmo selecionar várias empresas que ap L'í.quern o

conceito do custeio direto, pois o trabalho está voltado

ao estudo da viabilidade da sua aplicação nas empresas, no

contexto nacional.

Portanto, foi selecionada apenas uma empre-

sa que utiliza o método" em estudo e que permitisse estu-

dos razoáveis sobre os conceitos e técnicas envolvidos no

siste~ de informações gerenciais.

BIBLIOTECA KARL IL BOE DECKER
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Aqui, o nosso primeiro trabalho foi conhe-

cer a evolução histórica da empresa e deter-nos na situa-

çao atual. Serã feita uma descrição do seu sistema bãsico

de informações a nível orçamentário e seu conseqfiente con-

trole da atividade operqcional.

Na ve~dade, são múltiplas as variáveis de

profunda análise, mesmo no sistema básico de informações.

Todavia ater-nos-emos, com maior cuidado, nos relatórios

de desempenho econômico-financeiro da empresa. É nos rela-

tórios de desempenho econômico-financeiro que estão conti-

das as informações de maior interesse para o presente tra-

balho.

3 .2. HISTÓRICO DA EMPRESA

A empresa foi criada no inicio da década de

50, como uma firma de sociedade limitada, passando, poste-

riormente, a uma sociedade de capital fechado, transforma-

da, atualmente, em capital aberto. O produto com o qual a

empresa iniciou suas atividades tem, hoje, uma participa-

ção expressiva no mercado brasileiro, representando cerca

de 90%.

Em meados daquela década, a empresa passou

a fabricar uma nova linha de produtos, cuja produção re-
).presenta, aproximadamente, 60% do mercado nacional.

A partir da década de 70, a empresa passou

a diversificar suas linhas de produção com mais intensi-

dade, tanto horizontal quanto verticalmente.

fi
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Presentemente, a empresa possui, no seu
parque industrial, oito unidades fabris, onde são produzi-
dos mais de 15.000 (quinze mil) tipos de produtos.

No intuito do melhoramento de seus produtos
em todos os sentidos, a empresa tem investido grande soma
de recursos em pesquisa e desenvolvimento. Dentre as múl-
tiplas formas de desenvolvimento de um produto, podemos ci-
tar: a) melhoria da qualidade dos produtos; b) maiorfun-

\

cionalidade; c) substituição de matérias-prima, visando
a melhorar a qualidade do produto sem aumentar o custo re-
lativo, ou mantendo a qualidade do produto e reduzindo o
seu custo; d) maior resistência; e) maior potência; f)
menor consumo. Para tanto, a empresa tem, além das unida-
des fabris, centros de pesquisa e desenvolvimento com tec-
nologias altamente sofisticadas.

Em consegtiênciadesse trabalho, a empresa
tem",obtidograndes resultados no que se refere a naciona-
lizaçáoid:oscomponéntes de automotores. PaLar-eLament.e à na-
cionalização dos componentes, têm-se estabelecido, de ma-
neira clara e objetiva, as diretrizes para sua perpetua-
ção. Assim, os objetivos descritos são caracterizados pela
importãncia do'desenvolVimento industriai e comercial, a
nível interno e externo, bem como a expansão da empresa a-
través da diversificação dos produtos e atividades.

Com esta visão de expansão e perpetuaI idade,
bem como das condições econõmicas vigentes e da acirrada
concorrência, a empresa mantém um s~stema de informações
gerenciais de alto nível, tanto em conteúdo quanto em ob-

. '"jetividade. Este sistema é quase que um processo dinãmico
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de atualização, a fim de melhor atender as necessidades

gerenciais, como veremos no decorrer da descrição da em-

presa.

A empresa, por ter definido claramente as

metas para todos os niveis, expressas em termos orçamentá-

rios, possui, conseqüentemente, um sistema de controle pa-

ra avaliar o desempenho das atividades ora em execuçao.

3 .3. SISTEMA ORÇAMENTÁRIODA EMPRESA

Para atender às necessidades gerenciais, a

empresa utiliza-se do sistema de custeio variável, custeio

padrão, contabilidade por responsabilidade e o custeio por

absorção, este último usado mais para o inventário, a fim

de atender às exigências fiscais. A administração sente-se

confiante nas decisões tomadas sob o sistema de custo di-

reto padrão, visto que o sistema permite obter dados fun-

·aamentais para tomada de decisões e tem-se mostrado sensi-

vel às variações ocorridas em relação aos padrões de de-

sempenho estabelecidos. Como veremos no desenvolvimento do

trabalho, da detecção destas variações_~ que a administra-

ção pode avaliar, interferir e decidir sobre o decurso dos

fatos.

A expressa0 "custo direto pad~ão" ~ no sen-

tido da padronização dos custos variáveis, que são: custos

com materiais, custos com mão-de-obra direta e o custo in-

direto de fabricação (parcela variável).

A empresa vale-se deste sistema, uma vez que
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ele possibilita identificar as variações monetárias ocor-

ridas e, assim, administrar por exceçao, isto e, detectar

rapidamente as áreas com maiores variações e, conseqüente-

mente, ca r.ent.e s de maiores atenções por parte da adminis-

tração. Uma vez detectada a variação, é possivel dissecar

suas causas, que poderiam ser: de preço, de uso, da quali-

dade do equipamento (quando comparado com terceiros) , do

problema de calendário, da queda de energia elétrica, da

falta de pessoal, do nivel de manutenção, da qualidade de

matéria-prima e da qualidade da mão-de-obra direta.

O sistema implantado na organização em es-

~±udo está baseado, fundamentalmente, na utilização do cus-

ta padrão, pois o sistema orçamentário para avaliar o de-

sempenho das unidades fabris é avaliado em função do custo

padrão. Portanto, para se..obter o custo real da produção,

deve-se incorporar as variações de preços ocorridas nos

departamentos responsáveis por elas, como, por exemplo, no

departamento de 'compras e departamento de pessoal.

Como se pode observar, dado que as produ-

çoes sao avaliadas em função do custo padrão, temos que a-

justar esses valores ao preço real para que os resultados
também sejam reais. Estes sao feitos sobre as variações de

preço, de uso, da taxa de mão-de-obra e de eficiência.

3.3.1. CUSTO-PADRÂO - A primeira caracteristica da empresa

é o cálculo de dois tipos de custo padrão avaliado trimes-

tralmente, pois em função das altas taxas inflacionárias,

ele tende a alterar-se substancialmente de um trimestre a
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outro, atingindo uma variação de até 30% em um trimestre.

o segundo é o custo padrão médio ponderado

d~ ano em relação ao' volume de produção ou compra, confor-

me o caso, que chamaremos de custo padrão anuàl. Ele écal-

culado para.permitir a comparabilidade dos resultados no

decorrer do ano, o que não ocorreria se aplicássemos tão

somente o custo padrão trimestral.

Com isso, já no próprio orçamento surge a

variação de preço a ser destacado, isto é, a diferença en-

tre o custo padrão trimestral e o custo padrão anual mul-

tiplicado pelo volume de produção orçado, cujo valor tende

a ser positivo no primeiro semestre e negativo no segund~

conforme gráfico n9 3.1. Dessa forma, ocorre a compensação,

ou seja, a somatória das diferenças no final do

tende a ser zero.
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Gráfico n9 3.1'.
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3.3.2. TAXA DE MÃO-DE-OBRA DIRETA - A empresa avalia a ta-
-xa de mão-de-obra direta pela taxa ideal, que nadamais é senao

a taxa de mão-de-obra ao nível da capacidade prática, e

taxa de mão-de-obra ao nível da capacidade prática, e taxa

de mão-de-obra padrão, que e avaliada em função da .capaci-

dade normal de operação da empresa (ver gráfico nl? 3.2).

Por capacidade prática1, queremos dizer o

nível máximo atingível em função da instalação fabril, da-

do que existem vários fatores que impossibilita~ o funcio-

namento continuo das máquinas durante vinte e quatro horas

por dia, os sete dias da semana, o mes e o ano inteiro.

Quanto aos fatores, dentre muitos, podemos citar: período

de manutenção, rotação de turno, horário de refeições, pa-

Tada no fornecimento de energia, falta de matéria-prima.

Por capacidade normal entendemos o nível de

produção que a empresa trabalhará para atender à previsão

de venda ou ao mercado consumidor.

Em função disso, surge um novo tipo de va-

riação, qual seja, a diferença entre a taxa ideal e a taxa

padrão de mão-de-obra multiplicada pelas horas-padrão or-

çadas.
. ~'.'" ..~.

Por taxa ideal de mão-de-obra entendemos o

valor-hora de trabalho originado, considerado trabalho in-

tegral do tempo orçado, ou seja, da capacidade normal.

(1) CASHIN, James A. e POLIMENI, Palph S. Curso de conta-
bilidade de custos. são Paulo, McGraw Hill, 1982, vol.
1, p. 120.
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$

1 -------------.,

2

1 = taxa ideal de MJD
l'= capac.ídadeprática
2 = taxa-padrãode MJD
2'= capao.idadenor:mal

2' I' Q

Gráfico n9 3.2.

CAPACIDADE PRÂTICA CAPACIDADE NORMZ\L VARIAÇÃO

HORAS TX.IDEAL HORAS TX.PADR. (2-4) I (5x3)

1 2 3 4 5 6

Fábrica A 1.000 150 800 160 10 8.000
Fábrica B 1.200 130 700 150 20 14.000
Fábrica C 1.100 170 1.000 165 5 5.000

Quadro 3.1.

A empresa util.iza este conceito de taxa -i-

deal de mão-de-obra e sua conseqtiente variação, por enten-

der que, quanto menor for a variação, maTor será o indicio

de que a empresa está se utilizando mais da capacidade ins-
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talada, assim como identifica com que eficiência tem uti-

lizado este incremento de produção (ver quadro 3.1).

Demonstradas algumas das peculiaridades da

empresa, podemos mostrar as passagens do sistema orçamen-

tário.

3.3.3. OI~Ç~ENTO ANUAL - Atualmente, com a,crise econômica

que assola o Brasil, com altos índices inflacionários a-

tingindo a três dígitos (inflação de julho/83 a maio/84 =
234,5%), torna-se fundamental conhecer o potencial de de-

manda do consumidor em face da situação vigente, isto e,

da capacidade que o mercado possui para consumir o produto

no próximo período, bem corno nos períodos futuros.

Assim, um orçamento para o contexto atual

está mui to mais em função das cond í.côe s de mercado do que

propriamente da sua capacidade instalada. Então, realizada

a previsão de vendas, podemos determinaras necessidades

de produção, dada uma política de estoques pré-estabeleci-

da por um planejamento da direção. E da previsão da produ-

ção, podemos determinar as necessidades de matérias-primas

na fabricação. Determinadas a sv ne'cessí.dades .de matérias-

primas" podemos determinar as necessidades de compra. Além

da necessidade de matéria-prima, o planejamento de produ-

ção fornece dados para determinar as necessidades de mao-

de-obra, instalação, manutenção, etc. (ver ilustração 3.1).
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I

alI-lI
PREVISÃO PREVISÃO DAS NECES-

. C.A.P. ~ G.G.F SIDADESDEMATERIAIS
L- ~--------~

PREVÍSÃO DE
COMPRAS

Ilustração 3.1.

PREVISÃO DAS NE-
CESSIDADE DE MOD

3.3.3.1. Previsão de Vendas - Corno a empresa atua na fa-

bricação de peças para automotores, é fundamental conhe-

cermos o número de veiculos que estão rodando atualmente

no Pais, bem corno a provável produção das montadoras de

veiculos no periodo orçado, pois,detectado o.rnimerode veiculos

em circulação no Pais e variáveis, como: as classes ou a-

nos de fabricação a que pertencem, a quilaretragemmédia"anual

percorrida pelos veiculos, a durabilidadedas peças em relação a

quilometragem e a perda de participação da empresa no me r-
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cado consumidor, podemos determinar o volume de vendas de

cada produto ao mercado consumidor. Já em relação ao mer-

cado das montadoras, devemos procurar saber a expectativa

de produção bem. como conhecer sua participação •.• , para,

então,determinarmos o provável volume de vendas para as

montadoras. Somando-se a previsão de vendas dos dois mer-

cados, temos o volume provável de venda da empresa.

Portanto, a previsão de vendas tem como a-

licerce o número de veiculos existentes atualmente no mer-

cado e a produção das montadoras. Com esses dados em mãos,

e outros complementares, a direção, com a sua experiência,

com o seu conhecimento das condições econômicas do Pais e~

do mundo e com o conhecimento da capacidade da empresa, a-

justa as previsões de vendas para o pe:çiodo orçamentário.

3.3.3.2. Planejamento de Produção - A previsão de vendas

dá suporte para todo O sistema orçamentário da empresa, cu-

ja previsão é de responsabilidade do departamento de "mar-

keting". Sendo assim, é fundamental prever-se o volume de

vendas, ou seja, o desvio deve ser o minimo quandocompa-

rado com o volume de vendas real. No entanto, essa previ-

sao não será- aqui tratada com a profundidade que ela exi-'

ge, pois o presente trabalho está voltado para a dinâmica

dás informaçôes, principalmente de custos, para fins de

controle, avaliação e tomada de decisões gerenciais.

Uma vez orçadas as vendas e estabelecida u-

ma politica de estoques para atender às demandas, para cu-

jo assunto o dirigente de cada unidade fabril possui auto-
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nomia, determinamos o volume de produção necessária.

Tendo os dirigentes de cada unidade fabril

autonomia quanto à política de estoques, ocorrem casos com

parâmetros diferentes, como: espaço físico· disponível,

meios ·de disfribuição,tipos de clientes, regionalização,

çiis'ponibilidade de matérias-primas, etc., que determinam es-

ta política ou mesmo o nível de estoque. Isto se deve ao

fato de a empresa possuir várias fábricas com produtos,

mercado, tecnologia e estágio de maturação de produtosdis-

tintos, havendo, portanto, maior ou menor necessidade de

estoques, dependendo do produto de sua fabricação.

No custeamento da produção para fins de a-

valiação de desempenho das unidades fabris no decorrer do

período, e aplicado o custo padrão anual. Para que este

custo seja comparado ao custo real do mesmo, é feito um

ajuste ao custo padrão do trimestre ao qual pertence, sur-

g'indo, portanto, uma variação de preço já a nível de orça-

mento.

3.3.3.3. Planejamento das necessidades de matérias-primas

Antes de tratarmos da determinação das ne-

cessidades de matérias-primas, é importante observar que,

para cada um dos seus milhares de produtos, a empresa pos-

sui um banco de dados dinâmico sobre as matérias-prirna:s

consumidas, sua quantidade, o estágio do processo em que

cada tipo de matéria-prima é consumido, o numero de horas

em que e processado em cada centro de custos, o numero de

homens e sua distribuição em cada centro de custos.
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A composição das matérias-primas utilizadas

no produto é denominada ESTRUTURADO PRODUTO, originada da

árvore de estrutura do produto. Esta composição refere-se

à quantidade de cada matéria-prima consumida no .fabrico

do produto. Por exemplo, na fabricação de Y utiliza-se,

dentre muitas outras matérias-primas, A, F e E, corno mos-

tra o quadro n9 3.2, para produzir urna unidade.

Quadro n9 3.2

A
F
E

17

16

05

kg
kg
kg

QUANTIDADEMATÉRIA-PRIMA UNIDADE

Portanto, determinado o volume de produção

e conhecida a estrutura do produto de todos os bens fabri~

cados pela empresa, é determinada a matéria-prima a ser

consumida e, após definida a politica de estoques, sao es-

tabelecidas as necessidades de matéria-prima. A partir

deste momento, a forma de aquisição é definida pelo depar-

tamento ou setor de suprimentos cujo assunto não pode ser

aqui tratado., pois nos delongariamos num terna fora do nos-

so propósito.

A estrutura do produto no banco de dados e

dinâmica, pois os seus dados são atualizados constantemen-

te, partindo das informações resultantes da avallação de

desempenho feita a cada lote produzido. Para fins orça-

mentáiios, necessário se torna que a previsão seja anual,
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isto e, as informações do banco de dados, que é dinâmico,

devem ser bloqueadas numa data pré-estabelecida, a fim de

se obter urna estrutura do produto para a elaboração do or-

çamento.

A estrutura do produto estático, além deba-.

se para elaborar o orçamento, serve também para avaliar o

desempenho dos setores produtivos e para definir niveis de

desempenho desejado.

Já a estrutura do produto no banco de dados
,

dinâmico permite avaliar a evoluçâo do desenvolvimento do

produto no decorrer do tempo, podendo, portanto, avaliaros

"aumentos ou "diminuições" ocorridas pelas alterações na

e:s.t·ruturado produto, cuja alteração provém das pesquisas

tecnológicas desenvolvidas pela empresa.

Para valorizar as matérias-primas, as lis-

tagens da estrutura do produto são enviadas ao departamen-.

to de compras para anotar os preços prováveis ou contrata-

dos.

As listagens sao enviadas ao departamento de

compras para a valorização, isto é, para se colocar o va-

lor das matérias-primas, por ser este o departam~nto res-

ponsável pelas variações advindas das f Lutruaç ôes de .pre-

ços. Além disso, é o departamento que mantém relações com

os fornecedores e faz pesquisas sobre o suprimento de ma-

térias-primas e materiais auxiliares de produção.
Atrayés desses dados, podemos determinar , .o

montante das necessidades de matérias-primas a serem ad-

quiridas em unidades monetár-ias~ Estas, por sua vez, são
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ajustadas à política de pagamento determinada pelo depar-

tamento de finanças, podendo, assim, estes mesmos dados,

ser utilizados para o orçamento de caixa no que se refere

ao desembolso mais provável de recursos.

o custo padrão de um produto acabado nada

mais e do que o somatório dos custos-padrão das matérias-

primas consumidas no produto, acrescidos da taxa ideal de

mão-de-obra e dos custos-padrão auxiliares de produção. Por

taxa ideal de mão-de-obra entende-se o valor, por unidade

de produto, ao nível da capacidade instalada, descontado

das interrupções inevitáveis. Os custos-padrão das maté-

rias-primas têm os mesmos comportamentos dos produtos aca-

:b,ados,ou seja, todas as matérias-primas consumidas (re-

quisitadas menos as devoluções) são avaliadas a custo-pa-

drão anual das matérias-primas, tendo, assim, variações de

preços nqS matérias-primas consumidas idênticas às dos pro-

dutos acabados. Isto se deve ao fato de que devemos res-

ponsabilizar o departamento de compras (suprimentos) pelas

variações nos preços de aquisição. Para tanto, é utilizado

o custo-padrão trimestral.

Par meio dessas variações, isto é, varia-

.çoes de preços-padrão, variações de preço de aquisição e

variações de uso que englobam eficiência, inovações técni-

cas e desenvolvimento do produto, podemos avaliar, respec-

tivamente, o desempenho das unidades fabris. Temos, ainda,

a ressaltar que as unidades fabris utilizam este instru-

mento como um meio para aumentar a sua eficiência, e nao

como um instrumento de pressão que possa transparecer a

primeira vista.
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3.3.3.4. Orçamento de Mão-de-Obra Direta - Como já descre-

vemos, há doist.í.posde taxa de mão-de-obra: a taxa padrão de

mão-de-obra e a taxa ideal de mão-de-obra. Essas taxastendema va-

riar em cada caso e em cada centro de custos. Isto equiva-

le a dizer que cada centro de custos tem suas taxas espe-

cificas. Os fatores responsáveis por estas taxas especifi-

cas sao: necessidade de diferentes graus de especialização

e em proporções diferentes a cada centro, diferentes graus

de riscos, diferentes graus de insalubridade e diferentes

horários de trabalho, conforme se pode ver no quadro 3.3.

PROOOTO

LOI'E QUANTIDADE

CENTROS taxa-pa- taxa-pa- horas/MJD valor a ta- valor a ta-
DE drão drão E7spera- xa-padrão xa-padrão

CUSTOS ano ideal das ano ideal

C.C. 101 10.000 9.000 8.000 80.000 72 .000
C.C. 201 12.000 11.000 10.000 120.000 110.000
C.C. 210 15.000 14.000 15.000 225.000 210.000

C.C. 250 14.000 13.500 5.000 70.000 67.500

Quadro 3 .3 .
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,No intuito, de determinar o tempo gasto para

fabricar uma unidade de produto, é identificado o _tempo

gasto em cada operação, em cada máquina e em cada centro.

Para identificar o tempo, a empresa mantém um registro por

lote produzido, do qual se pode extrair 'os dados necessa-

rios. Uma vez determinado o tempo gasto na produção de uma

unidade e com os dados do volume a ser produzido, pode-se

calcular o tempo necessário para a sua produção. Esse tem-

po pode ser representado em horas/homem em cada operaçao,

em cada máquina, em cada centro de custos e em cada unida-

de fabril.

Com o total de horas/homem e com um calen-

dário anual dos dias úteis, podemos, então, estabelecer o

número de homens necessários em cada centro de custos, mês

a mes, bem corno a distribuição dos salários que formarão a

taxa de mão-de-obra para cada centro de custos.

Pela existência da taxa ideal de mão-de-o-

bra e da taxa padrão de mão-de-obra, no próprio ,orçamento

surge urna variação, que significa, de forma sutil, a parte

da capacidade ociosa disponível, bem como a ineficiênciada

organização, por nao utilizar toda a capacidade prática.

Capacidade prática "é a produção teórica ou

ideal (capacidade de produção máxima sob perfeitas condi-

ções), menos as-contingências externas, tais corno def iciên-

cias nos recebimentos de materiais ou ,falta de energia e-

létrica" 2.

(2) CASHIN e POLIMENI Curso de contabilidade de custos.
vol. 1, p. 120.
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Afora esta variação, surgida da diferença
entre taxa ideal de mão-de-obra direta e taxa padrão de
mão-de-obra direta, podem, na prática, surgir várias ou-
tras variações.

3.3.3.5. Orçamento dos Custos Auxiliares de Produção
Estes custos são os materiais consumidos na

produção, mas que não entram cornocomponentes do produto,
embora estejam relacionados com a produção. Por serem es-
tes materiais iguais a matérias-primas, o tratamento dis-
pensado para fins de controle é idêntico ao sistema decon-
trole da matéria-prima. O tratamento a que se refere sao
as determinações dos preços-padrão anuais e trimestrais por
produto.

3.3.3.6. Orçamento dos custos indiretos de Produção
Considerando que o sistema orçamentário da

empresa e uma aplicação do cus.t.e í,o direto (ou variável) ,
orçamento flexivel e contabilidade por responsabilidade pe-
la divisão em centros de custos e departamentalizados, e
ainda separando os custos auxiliares de produção num orça-
mento independente, os elementos que comporão o orçamento
dos custos indiretos de fabricação serão~ quase que na sua
totalidade, fixos, isto e, os custos variáveis seriam tão
pequenos em relação ao total, que não teriam influências
significativas nas tomadas de decisões. Portanto, na re-
lação custo/beneficio, eles poderiam ser ignorados e con-
siderados Como fixos.
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Definindo, a principio, que todos os custos

indiretos de fabricação são fixos, resta-nos identificar

os tipos de custos que cada centro de custos, por conse-

guinte cada unidade fabril., possui, a fim de orçar o mon-

tante a ser gasto em termos mensais, trimestrais e anuais,

de maneira cuidadosa e acurada, para posterior avaliação.

Pela existência de quase uma dezena de uni-

dades fabris e certa autonomia administrativa, as relações

dos custos indiretos de fabricão interfábricas tornam-se

um tanto complexas, merecendo atenção espec LaL para iden-

tificação clara das responsabilidades e das relações. Um

exemplo é a equipe de manutenção em geral, que exige defi-

nições claras sobre as atribuições e responsabilidades,pa-

ra possibilitar a alocação dos custos aos centros decus-

tos certos.

Os principais tipos de çustos indiretos de

fabricação que podem ser identificados são: despesas de

mão-de-obra, despesas de manutenção em geral, despesas de

representações, despesas de depreciações, despesas com u-

tilidades.

Os custos indiretos de fabricação sao iden-

tificados por unidade fabril para possibilitar a determi-

nação do lucro industrial por fábrica e, assim, observar a
con't.rLbu í.ç âo de cada fábrica na abertura das despesas ad-

ministrativas e geração de lucros.

3.3.3.7. Estoques - Devido à aplicação do custo-padrãotri-
mestral, custo-padrão anual, taxa ideal de mão-de-obra, ta-
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xa-padrão de mão-de-obra na avaliação das matérias-primas,

produtos em processo, produtos acabados e materiais auxi-
liares de produção, para que o resultado industrial refli-

ta o valor realmente esperado (ocorrido efetivamente), há

necessidade de ajustes nos estoques e custo dos -.produtos

vendidos, isto é, fazer as alocações das variações surgi-

das em função da aplicação do custo-padrão anual para o

controle da produção, dos produtos em processo, dos produ-

tos vendidos e dos estoques.

Senão vejamos: primeiro, para fins geren-

ciais, os estoques iniciais são avaliados ao custo-padrão

.rarruaL do ano orçado, surgindo, assim, urna variação de pre-

ço :i'nOS estoques provenientes da diferença entre o estoque

Ln í.c ísaL avaliado ao custo-padrão do período anterior e o

estoque avaliado ao custo-padrão anual; ternos também a va-

riação de "custo-padrão" das matérias-primas previstas pa-

ra consumo em vista de a empresa controlar a produção pelo

custo-padrão anual e as compras pelo custo-padrão trimes-

tral, cujos valores devem ser alocados, quando das trans-

ferências dos estoques das matérias-primas para produtos

em processo, dos estoques de produtos em processo para pro-.

dutos acabados e dos estoques de produtos acabados para

custo dos produtos vendidos. Segundo, pela utilização da

taxa ideal de mão-de-obra e taxa-padrão de mão-de-obra a-

nual surgem duas variações a nível orçamentário, corno se-
"gue: i) variação surgida da diferença entre taxa ideal de

mão-de-obra/hora e taxa-padrão de mão-de-obra anual/hora,

multiplicada pelas horas orçadas para o nível de produção

previsto; ii) variação surgida da diferença entre taxa-pa-

'.
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drão de mão-de-obra anual/hora e taxa padrão de rnão-de-o-

bra do mês/hora, multiplicada pelas horas orçadas para o

nível de produção previsto (ver quadro 3.4).

3.3.3.8. Demais Despesas Não nos deteremos (em- outras

despesas, principalmente administrativas, .por estarem fora

do objetivo do trabalho, pois este está voltado para ava-

liar um sistema específico, o problema da margem de con-

tribuição, utilizado pela organização no processo de con-

trole e decisões gerenciais. Além do mais, o sistema em es-

tudo trata todos os custos fixos corno um custo do período

e, coriseqfientemente, sendo quase todas estas despesas de

natureza fixa, torna-se irrelevante o seu estudo mais por-

menorizado no contexto do presente trabalho.

;3j3~3.9. Relatórios - Após analisada a atividade planejada

e orçada, são feitos os relatórios finais de desempenho e-

conômico-financeiro a nível orçamentário, que se compõem do

demonstrativo de resultadoindustrial(*) e do demonstrativo
- (*)de custos de -produçao . Esses demonstrativos, "a'priori u,

são feitos por unidade fabril e condensados em demonstra-

tivo geral, servindo, ainda, de gui~ administrativo, prin-

cipalmente no que tange às metas a serem alcançadas por

cada membro, grupo, setor, produto e fábrica, isto é, por

unidade existente na organização.

-1*) são os mesmos do relatório final de avaliação de de-
sempenho da empresa no sistema de controle das ativi-
dades operacionais.



QU?ldro 3.4

••

Absorção das
Variações de
custos

(a nível orça-
rrentário)

1)Variação retida no mê~
(votiação de preço)

. \

2)Variação retida no mês
(variação de custo)

3)Variação retida no mês
(variação do C.P.A.)

Variação retida no mês anterior
(preço)

Variação gerada no três
Variação a absorver
Variação requisitada para
processo

variação retida no mês anterior
(+) Variação a ser requisitada

do estoque
(+ ) Variação a ser requisi tada

do custo auxiliar de produ-
ção

(-) Variação gerada no mês
(=) Variação a absorver
(-) Variação requisitada para

produtos acabados.

Variação retida no mês anterior
(+) Variação a ser requisitada

do' processo produtivo
(::::)Variação a absorver
(-) Variação requí.aí.taôa para

C.P.V.

Variação do custo padrão
(anual x trmestral)
Obs.:- (+) Variação inicial dos

estoques (estoque inicial
avaliado ao custo padrão
anual) .

Variação de taxa orçada (taxa
padrão de rrão-de-obra anual/hora
x taxa padrão de rrão-de-obra
mês/hora)
Variação de eficiência na utili-
zação de recursos (taxa ideal de
mão-de-obra/hora x taxa padrão
de mão-de-obra anual/hora) .
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3.4. SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS DA ATIVIDADE OPERA-
CIONAL

A empresa, tendo no seu complexo industrial

oito fábricas que produzem produtos diferentes (totaliza-

dos em torno de quinze mil), onde, inclusive, há transfe-

rências inter.fábricas da produção, exige um sistema bas-

tante sofisticado para atender ãs necessidades gerenciais.

As necessidades gerenciais de informações

referem-se, entre outras, ã produtividade,eficiênci~cus-

tos, desenvolvimento dos produtos, desenvolvimento de mer-

cados, condições de apreçar e estágio industrial. Por

produtividade entende-se a capacidade de produção insta-

lada e o nivel de utilização desta capacidade, também corno

sendo o nivel de produção obtida pela mão-de-obra; por e-

ficiência (termo este que pode estar inserido em muitos

aspectos da produtividade) entende-se, aqui, a mensuraçao

~.de quão bem estão sendo empregados os recursos técnicos e

.f:lurnanos,isto e, o nivel de perdas, o nivel'de consumo de

-matéria-prima para uma det.erm í.nada quantidade- ou unidade

produzida; por custos entende-se a determinação dos gastos

ocorridos na produção de um bem, ~steja~.eles ligados di-

reta ou indiretamente ao produto, sendo que estes dados são

fundamentais para avaliar o desempenho industrial, bem co-

mo para determinar o preço de venda do produto.

Estamos, no presente periodo, vivendo uma

era do consumismo, portanto, inovações tanto tecnológicas

quanto de "design", que, entre muitas outras, sao funda-

mentais para o sucesso de um empreendimento. Por isso 'se
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fazem grandes investimentos no desenvolvimento dos produ-

tos. Idêntica situação pode ser mencionada em relação aos

mercados, uma vez que a concorrência instaurada é bastante

acirrada, necessitando sempre a busca de novos mercados pa-

ra o crescimento de uma empresa.

Assim, na prãtica, hã necessidade" de infor-

maçoes sobre a produção e suas variações para avaliar a e-

xecução da meta estabelecida. Por exemplo, determinar em

quanto variou a quantidade fisica de produção bem como do

consumo de matéria-prima, dando condições para deteétar as

causas dessas variações, pois somente poderã haver corre-

ções ap6s detectadas as caUEas.

No tocante a informações sobre produção, e-

las sao registradas e acumuladas "cuidadosamente por opera-

çao e/ou centro de custos, onde são registrados os volumes

que entram em processamento; materiais adicionais exigidos

(consumidos); volume de produtos que saem daqueles centros,

destacando os refugos e as perdas; o tempo gasto, de pre-

ferência, em horas/homem ou horas/mãquina; o numero de ho-

mens disponiveis em cada centro e sua distribuição; o tem~

po ocioso, etc.

Todos os materiais que entram em processa-

mento sao controlados através de requisições onde são ano-

tadas todas as caracteristicas, para identificar o produ-

to e o lote a que se referem; s6 então os materiais sao re-

gistrados e agrupados aos respectivos produtos e lotes nu-

ma planilha adequada, podendo denominá-las rota de produ-

çao.
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Desse registro sao obtidas informações acu-

radas sobre o volume de produção, consumo de materiais e

tempo utilizado. Com base nesses dados da produção, pode-

mos determinar as variações fisicas ocorridas em relação ao

programa orçamentário definido no planejamento da ativida-

de da empresa.

Da variação fisica devemos determinar, ago-

ra, a variação em termos monetários e verificar as vanta-

gens ou desvantagens em unidade monetária. Essas variações

são oriundas da diferença entre o custo da matéria-prima

consumida avaliado ao custo médio ponderado anual orçado*

(custo-padrão anual) e o custo da matéria-prima orçada a-

valiado ao custo-padrão anual. A diferença permite que a-

valiemos o p~ovável desvio ocorrido no consumo da matéria-

prima, identificando, nesta instância, as variações ocor-

ridas em função do volume de produção e da eficiência de

produção. Essas identificações permitem atribuir as res-

ponsabilidades a quem de direito. Assim, as variações ·0-

riginadas da eficiência produtiva são de responsabilidade
;.u:o gerente de produçâo.

Uma outra variação passivel de ser determi-

nada e a variação advinda·'da-alteração 'no preço de compra,

cuja responsabilidade pode ser atribuida diretamente ao

* Custo médio ponderado anual orçado: esta terminologia ti-
pica tornou-se necessária para significar o custo médio
ponderado calculado para fins orçamentários da empresa
C0m vista a obter um custo-padrão do ano integral. Para
avaliar de maneira mais acurada, a empresa utiliza-se
também do custo médio trimestral, como veremos no decor-
rer do presente trabalho .

.?
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departamento de compras. Essa variação pode ser obtida da

comparação entre o preço da compra e o valor orçado, mul-

tiplicando-a pelo volume físico de matéria-prima orçado.

Em muitos casos, o que ocorre e a determi-

naçao da variação entre o consumo real da matéria-prima a-

valiada ao preço real e o consumo orçado com o preço orça-

do, tendo, portanto, uma variação global, não permitindo

que haja uma indicação clara das responsabilidades a serem

atribuídas pelas variações ocorridas. Entretanto, na pre-

sente situação, o mesmo não ocorre, uma vez que possibili-

ta atribuirmos responsabilidades pelas variações ocorridas.

As variações no consumo dos materiais sao

determinadas através das requisições solicitadas pelos

centros de custos, e comparadas 'com os padrões de consumo,

dado o volume de produtos em processo no início e final do

-,~período e de produtosacabados..

Os padrões de consumo sao calculados em fun-

çao da composição do produto, denominada estrutura de pro-

duto, que possui uma memória de dados dinâmicos. Em fun-

ção desses dados, que ora chamamos dinâmicos, podemos de-

terminar uma variação derivada da diferença entre a estru-

tura-de-produto,dinâmico-e -a-de 'produto estático, indican-

do a provável melhora na eficiência de produção.

Esta melhora na eficiência de produção pode

ser de fatores diversos, corno: a) descoberta de urna nova

matéria-prima para substituição ou acréscimo que iráob-

ter maior eficácia na produção; b) uma nova tecnologia que

proporcionará maior aproveitamento das matérias-primas, bem
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corno menores perdas por quebras ou produtos defeituosos; c)

um novo processo produtivo ..

Além das variações das matérias-primas, en-

contramos outras variações no controle do processo produ-

tivo: as variações ocorridas na mão-de-obra· direta (MOD)

e nos custos auxiliares de produção (CAP).

3.4.1. ANÁLISE DAS VARIAÇÕES - Dada a utilização do custo-

padrão anual, taxa de mão-de-obra direta ideal e o custo-

auxiliar de produção orçado para avaliar, respectivamente,

a compra de mão-de-obra utilizada no processo de produção

e gastos com materiais auxiliares de produção, bem corno a

transferência para produtos acabados em termos de custo-

padrão, surge a figura das vari~ções de custos.

Essas variações de custos afetam diretamen-

te toda a estrutura de custos, pois elas refletem osajus-

tesfeitos às taxas padrões e, inclusive, são utilizadas

para mensurar o grau de eficiência atingida no processo

,produtivo, isto é, servem corno base para avaliar tanto o

desempenho industrial corno o nivel de alcance das metas

traçadas.

A primeira variação que surge no presente

sistema e a variação retida no estoque no inicio do pri-

meiro exercicio, que representa o somatório das variações

existentes no estoque das matérias-primas, produtos em pro-

cessamento e produtos acabados, cuja fórmula de cálculo na-

da mais é senão a parcela de ajuste ao custo-padrão anual

do corrente ano dos estoques que estão avaliados ao custo
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direto real.

Outras variações subseqfientes, surgidas em

função do sistema de controle presente, adotam três formas

de avaliação: custo real, custo~padrão trimestral e custo-

padrão anual. Estas formas tornaram-se necessárias pela

existência de altas taxas inflacionárias que impossibili-

tam análises e avaliações corretas quando. avaliadas_ ao

custo-padrão anual, mas que, também, sem o custo-padrão a-

nual, impossibilitariam uma análise comparativa no perio-

do.

As variações ocorrem nos estoques de maté-

ria-prima, onde a parcela das matérias-primas consumidas
- "~- '),,' (variações de preço e taxas nos estoques) deve ser trans-

:"'~.(~~

~erida ao processo de fabricação' (ver quadro anexo).

Uma segunda variação é aque La surgida no

processo "d~ fabricação, portanto, variação de custos, que,

agregadas à primeira,deve ser transferida para produtos a-

cabados na proporção de transferência de produtos em fa-

bricação para produ-tos acabados (Quadro n9·3.5).

3.4.2. VARIAÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO - Da mesma forma
que ocorre com os estoques"de" matéria-prima, também ocorre

com os estoques de produtos em processamento, ou seja, de-

vido à avaliação dos estoques de materiais requisitados.ao.

custo-padrão anual, e para que estes materiais se trans-

formem no custo médio efetivo, torna-se necessário trans-

ferir, nas mesmas proporções, as variações de custos aos

estoques.



Quadro n9 3.5

1l Variação Variação retida no mes an-re- terior
tida no mes (+lVariação gerada no mes
(variação de (-)Variação requisitada para
preço) processo

Variação retida no mes an-
terior

(+)Variação gerada no mes
(+)Variação requisitada do

estoque
(+)Variação requisitada do

2) Variação re- C.A.P.
tida no (=)Variação a absorver

ÁBSORÇÁO DAS mes (-)Variação requisitada para
VARIAÇCES DE (variação de produtos acabados

custo)
CUSTOS

3) Variação re-
tida no mes

" (variação no
C.P.A.

Variação retida no mes an-
terior

(+)Variação requisitada do
processo

(=)Variações a absorver
(-)Variações requisitadas pa-

ra C.P.V.

Variação de preço da matéria-
prima

(+)Variação de taxa da maté-
ria-prima

Próprias
- M.P. uso
- Refugo
- Outras

· MOD eficiência.
· MOD preço
· MOD rot cong. x dinãmica
• CAP uso
· CAP rot cong. x dinâmica
· CAP energia elétrica uso

Recebidas
M. P.
• preço
• taxa orçada

- Outras
· MOD taxa orçada
· MOD variação INPC
· MOD encargos sociais
CAP preço mato aux.prod.

· CAP taxa orçada
· CAP preço energia elétrica

f-J
N
co
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o mesmo acontece com os custos de mão-de-

obra, pois sao avaliados à taxa de mão-de-obra ideal e se

faz necessário determinar todas as variações nela inclui-

das (variação na efici~ncia de utilização de recursos re-

al, variação de taxa orçada, variação de preço, variaçao

de eficiincia) que, por sua vez, se fazem refletir nos es-

toques de produtos em processamento, bem como nos produtos

acabados e transferidos, isto ~, as variações devem ser

transferidas na mesma proporção em que os produtos acaba-

dos são transferidos dos produtos em processo e dos produ-

tos acabados para produtos vendidos.

Temos ainda as variações que ocorrem nos

custos auxiliares de produção variável, cujo tratamento e

igual ao da mat~ria-prima, onde temos variações, como: de

uso, de taxa e de preço.

Variação de uso de mat~ria-Drima: e obtida

pela diferença entre o que foi consumido efetivamente (Q')
(consumo real) e o que deveria ser consumido para nivel de

+ .produção do mês (consumo previsto = Q ), avaliando-os ao

custo padrão trimestral (P+).

Onde:
p' = custo real+ custo padrão trimestralp =
p* = custo padrão anual
Q' = volume de consumo realQ+ = volume de consumo previsto

Variação na eficiência de utilização de re-

cursos: Taxa horas-padrão-ano ideal (i") menos taxa horas-

padrão-ano esperado (i*) multiplicada pelas horas autori-

zadas (H+).
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Variação de taxa orçada: Taxa horas-padrão-

(i+) menos taxa horas-padrão~ano (i*) multiplicada pe-mes
las horas autorizadas (H+).

Variação de preço: Taxa horas-mês (i') me-

nos taxa horas-padrão-mês (i+) multiplicada pelas horas a-

pontadas (H').

Variação de eficiência: Horas apontadas(H')

menos horas autorizadas (H+) multiplicadas pela taxa ho-

ras-padrão-mês (i+).

~

.~

§
[[]

=:=-yáriaçãode efici-
.:: encia +

- [ (H ,.--tP-) X i ]
L-------~----~--~~~~HH+

i

i"

i*

i+

i '

HI H" .

= Variação na efici-
ência de utiliza-
ção de recursos
[(i"-i*) X W]

Variação de taxa
orçada
[(i+-i*)X W]

= variação de preço
[(i'-i+)X'H']

Gráfico n9 3.3. Variações da matéria-prima

Variações de custos: Passaremos, agora, a

analisar corno se obtém cada urnadas variações.

Variação na taxa orçada de ma té·ria-prima:

podemos obter o valor desta variação, multiplicando o re-

sultado da diferença entre custo-padrão trimestral (P+) e
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custo-padrão anual (P*) com o volume de consumo previsto

(Q+) para o nível de produção em foco.

Variação de preço da matéria-prima: obtém-

se este valor, multiplicando o volume de consumo previsto

(Q+) pelo resultado da di~erença entre custo real (P' =
custo médio ponderado utilizado no controle de estoques) e

custo-padrão trimestral (P+).

p

p*

P '.

p+

= variação de taxa·;
orçada .
[(P+-p*) X 0+] .:

~ = variação de preçotQ21 [(P'-P+) X 0+]

Gráfico n9 3.4 Variações da mão-de~obra
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3.4.3. RELATORIOS GERENCIAIS - Das informações obtidas jun-

to aos centros de custos (consumo de matéria-prima, utili-

zação de mão-de-obra, consumo de materiais auxiliares, vo-

lume de produção, etc.), são elaborados relatórios finais

para fins administrativos, demonstrando a eficiência obti-

da mês a mês, resumidos basicamente em dois relatórios de

desempenho econômico-financeiro: a) demonstrativo de cus-

tos de produção; b) demonstração do resultado industrial,

ambos comparados "orçado versus real". Essa confrontação

permite que avaliemos a variação obtida no periodo, isto

é, o quanto deixou a desejar para alcançar as metas traça-

das ou a eficiência obtida além das metas. Entretanto, so-

mente nesta confrontação, não se torna possivel detectaras

razões das variações para atribuir-lhes responsabilidades;

para tanto, ambos os relatórios fornecem alguns dados que

elucidam diversasvariações ocorridas no custo .de produção

(variações oriundas de fatores, como:· preço, uso, quebra;

taxa e refugo).

3.3.4. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO - O demonstra-

tivo fornece dados sobre a produção em unidades monetárias

que, da comparaçao do orçado com o real, se detecta a efi-

ciência da prodUção no cumprimento da meta estabelecida,

sendo a eficiência medida e avaliada por centros de custos,

posteriormente por centro de investimentos (unidades fa-

bris) .

Todo o complexo de controle da organização,

que resume,. em duas planilhas,as atividades desenvolvidas,

avalia o desempenho da empresa em função do plano de :ação,
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DEMONSTRAÇAODE CUSTOS DE PRODUçAOMEs

"

AUTORI- REAL
VJl.RIA-

ORÇADO ZADO çÁO -

VALOR VALOR VALOR
AUX. T

. REAL

1.CUS'IODIRE'IODE pooooÇJiO
a) Mêitéria-prina
b) r-iio-de-OOra Direta - r-m
c) Olstas Allxi.liares de Prod,

- CAP
d) OJ.tros (ror)

2. VARIAçOESDECUS'IO
a) PrÓprias

- M.P. uso
I

- ror refugo

· Processo
• De devoluçôes

- OJtras

· r-OO- eficiência
• r-oo - preço
• M)[) - rota corq, x di-

námíca
CAP- uso
CAP- rota conq, x di-

nâmíca
CAP- energia elétri-

ca uso
ror - refugo re.trab.

us:in.

Ib) Recebidas
- /otltéria-prina IPreço

Taxa orçada
- OJ.tras

M.P. - Preço
r-L"ü - Taxa orçada
r-oo - varãacão INPC

,
· !· r-oo - Encargos Sociaü

CAP- Preço ~13.t-. Aux,
Prad. .

· CAP- Taxa orçada

·,CAP- Preço E. Elé-
trica

c) oit , Interfábricas
- Recebida.s
- Ehviadas (*)

3.DESPFSASINDIRETAS
a) Próprias

- Pessoa
- Gerais

b) r-tinutenção/Utilidades
c) Depreciação

d) Interfábriê~s
_ Recebidas - Pro:1ução
- Ehviadas .; Produção (*)
- Serviços
Apropriadas em 0.5.

4 .C:US'IOINDUSTRIALTOTAL
(1 + 3)

5. PRXluçJíO TOTALro Mt'S
(QJantidade)

6 .cusro DIRE.TOIJNITJl.ruO

1
7 •CUS'IDINDUSTIUALUNIWUO

(*) Valores não considerados
no. custo da produçâo

Quadro 3.10
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que consiste, como já mencionamos, no demonstra tivo de cus-

tos de produção e demonstrativo do resultado industrial.

Podemos, com isso, detectar variações e analisá-las. Estas

variações podem ter origem no centro de custos ( variações

de uso da matéria-prima, refugo no processo de devolução,

variação de eficiência da mão-de-obra direta, variação de

preço na mão-de-obra direta, variação da rota congelada,

dinâmica da mão-de-obra direta, variação de uso dos custos

auxiliares de produção, dinâmica dos custos auxiliares de

produção, variação no uso da energia elétrica dos custos

auxiliares de produção) e em outros centros, mas que afe-

tam o custo de produção, sendo, portanto, variações rece-

bidas (na matéria-prima, variaçâo de preço e taxa orçada;

na mão-de-obra direta, variação de preço, taxa orçada,

INPC, encargos sociais, custos auxiliares de produção, va-

riação de preço dos materiais auxiliares de produção - CA~

taxa orçada e preço de energia elétrica). Tendo a empresa

várias fábricas, tornam-se comuns transferências de alguns

produtos ou serviços para outras unidades e vice-versa,

surgindo, assim, urna variação de operaçoes interfábricas.

Onde:
in taxa horas-padrão-ano ideal
i* = taxa horas-padrão-ano prevista.+ taxa horas":'padrão-mês1 =
i' = taxa horas-real-mês
H**= horas mâo-de-obra direta ideal
H+ = horas mão-de-obra direta autori-

zada
H' = horas mão-de-obra direta apontada

Variação da taxa orçada dos custos auxilia-

res de produção (CAP): t o somatório das variações ocorri-

das nos materiais auxiliares de produção e energia elétri-

ca. Resultado este obtido da multiplicação do nivel auto-

;)
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rizado com a diferença entre custo-padrão trimestral do CAP

e custo-padrão anual do CAPo

Variação de preço dos materiais auxiliares

de produção (CAP): preço real menos preço padrão trimes-

tral vezes o volume autorizado.

variação de uso dos materia~s auxiliares de

produção (CAP): volume consumido menos volume autorizado

vezes preço padrão do trimestre.

Variação de preço de energia elétrica (CAP):

preço real menos preço padrão trimestral vezes o volume

autorizado.

Variação de uso de energia elétrica (CAP):

volume consumido menos volume autorizado vezes preço pa-

drão do trimestre.

Cada uma destas variações pode, na verdade,

significar o nível de eficiência alcançada pela produção,

aquela meta traçada, visto que se pode determinar, em or-

çamento, as variações de produção. Porém, uma vez alcança-

da a meta traçada, pode haver impacto direto na margem de

contribuição da unidade fabril.

3.4.5. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO INDUSTRIAL - Por intermé-

dio deste demonstrativo, a gerência toma ciência acerca do

desempenho econõmico-financeiro da organização. Segmentado

em várias unidades, possibilitará ã administração analisar

o segmento mais carente de recursos, bem como as unidades

ineficientes.

A avaliação de desempenho e do potencial de
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01. FA'lURAMENI'OBRU'ID
(+) Ccmplerrento de Preço
t+ ) Incentivos Fiscais
(-) IoP.I
(-) Descontos/Abati1rentos
(-) Devoluções

02. FA'lURAMENI'OLícmro

03. COS'ID DlREI'O S'ID
- Matéria-prirra
-Mão-de-obra
- Outros

04. GAS'IDSVARIÁVEIS DE VENDAS

05. MARGEMDE CCNrRIBUIÇÃO STD

06. VARIAçOES cosro DlREI'O STD
a) Própria

• Matéria-Prirra Uso
• Refugo
• Outras

b) Recebidas
• Matéria-prirra Preço/Taxa
• OUtras

c) Interfábricas

07. VARIAÇÃO INICIAL DE INVENTÁRIo

08. ABSORÇÃODAS VARIAçOES DE COS'ID

09. MARGEMDE CCNI'RIBUlÇÃO REAL

10. DESPESASINDIRETAS
a) Próprias

• Pessoal
• Gerais

b) Manutenção/Utilidades
c) Depreciação
d) Interfábricas

11. RESULTAOOVENDASDIVERSAS

12. LUCROOPERACIONALINDUSTRIAL

Q Transferência p/Acabado
U

Faturamento brutoA
N Faturamento liquido
T.

U CD S'ID - Faturamento
N
I ML S'ID
T

CD real
Á
R MCreal
I

L.O.IA

Quadro 3.11.
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gerar lucros p~de ser medida pela utilizacão do conceito de

margem de contribuição, sendo que, no presente caso, sur-

gem duas medidas de margem de contribuição: a) a margem

de contribuição padrão (Standard); b) a margem de contri-

buição real. Podemos detectar, ainda, uma terceira- margem

de contribuição, que é a contribuição por fábrica, que ora

podemos denominar de centros de investimentos, visto haver

os custos administrativos afins às várias indústrias.

A margem de contribuição "standard" é o fru-

to da utilização de custo~padrão anual na determinação dos

custos dos produtos, sistema este - o custeio padrão anual

- utilizado para melhor mensurar a eficiência de produção,

servindo como um meio de medir o potencial

instalada.

de produção

A existência do custo-padrão pressupoe, o-

brigatoriamente, a existência de orçamento. Sendo um orça-

mento uma medida do que se espera que ocorra, dado um con-

junto de objetivos, polIticas e estratégias, ele é passi-

vel da necessidade de ajustes, oriundos das condições de

incerteza que cercam o mundo real.

Do resultado obtido da diferença entre ven-

das e custo-padrão, temos a margem de contribuição

"standard". Entretanto, a informação útil à administração

para fins de tomada de decisão é a margem de contribuição

real.

Na passagem da margem de contribuição

••standard" para a real, temos diversos ajustes oriundos das

variações ocorridas por vários fatores, como: variação de
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uso da ma t.ê rí.a=prí.mar variação originada do refugo no pro-

cesso produtivo e de devolução; variação na mão-de-obra

direta de eficiªncia, de preço e rota~ congelada/dinãmica;

variação nos custos auxiliares de produção de uso, de rota

congelada/dinãmica, de uso de energia elétrica e de outros

refugos. Temos,tarnbém, as variações recebidas de outros

departamentos, corno: preço e taxa orçada nas matérias-pri-

mas; taxa orçada, variação INPC e encargos sociais da mão-

de-obra direta; nos custos auxiliares de produção, ternos

variação de preço nos materiais auxiliares de produçao; ta-

xa orçada e o preço de energia elétrica. Esses dados de

variação auxiliam a administração na identificação do pro-

blema para tornada de medidas corretivas.

Assim, determina-se a margem de contribui-

çao real, somando-se, a margem de contribuiçã9 padrão, as

variações de custos e a variação inicial de inventário', de-

duzindo-se as absorções das varia.ções de custos. Isso per-

mite urna visualização dos produtos ou linhas de produtos

que podem trazer maior rentabilidade e, conseqüentemente,

daqueles a que se deve dedicar maior esforço para aumentar

a margem de contribuição e, portanto, a margem de lucro da

empresa.
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3 .5. MARGEMDE CONTRIBUIÇÃO

Com a aplicação do custeio variável para a-

valiar e controlar a produção, tornou-se possível o uso do

termo "Margem de C<?ntribuição" para avaliar o desempenho

obtido pela administração da empresa.

Verificou-se que o sistema de informação a-
.. ,"

dotado pela empresa nos fornece duas margens de contribui-

çao: a primeira é a margem de contribuição padrão (MCP) ,

resultado da diferença entre a receita líquida e o custo

direto padrão (matéria-prima, mão-de-obra direta e custos

auxiliares de produção), adicionado aos gastos variáveis

de vendas; a segunda é a margem de contribuição real (MCR)

resultante dos ajustes feitos à margem de contribuição pa-

drão referente às variações de custos ocorridos nos vários

estágios do processo fabril, onde ocorre a análise efeti-

va, utilizando os conceitos envolvidos na margem de con-«

tribuição.

A aplicação prática que pode ser observada,

a primeira vista, pelos relatórios, está na avaliação da

contribuição que cada indústria oferece para a empresa,

sendo que a MCR oferece condições para avaliar o que os

produtos ou linhas de produtos irão trazer e, principal-

mente, oferece condições de comparar as margens de contri-

buições de períodos diferentes (dentro de um exercício so-

cial ao qual foi estabelecido o custo direto padrão). Es-

ses dados tornam-se fundamentais para avaliar o potencial

de geração de receitas e lucros, bem como a definição das

políticas de "marketing" referentes aos produtos a que se
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devem envidar esforços para maximizar retornos, pois a em-

presa utiliza a determihação da margem de contribuição pa-

ra: a) controle dos custos de produção; b) avali"lr o de-

sempenho industrial; c) determinar o esforço industrial;

d) determinar os preços.

3.5.1. CONTROLE DOS CUSTOS DE PRODUÇãO - Através da margem

de contribuição (Me), torna-se possível a avaliação do im-

pacto das variações ocorridas nos'custos variáveis, pois as

informações geradas nesta base de acumulação de custos são

mais fáceis de ser visualizadas e analisadas, podendo-se,

assim, observar a sensibilidade que possui a margem de con-

tribuição, margem esta que contribui para cobrir os custos

fixos e proporcionar lucros.

As variações de custos se originem de dife-

rentes fatores, como: a) uso .e/ou eficiência; b) preços;

c) alterações na estrutura do produto (composição das ma-

térias-primas que compõem o produtos); d)variações de ta-

xas observadas em razão do seu sistema orçamentário

to-padrão anual e custo-padrão trimestral).

Com base na identificação das variações, po-

{cus-

de-se avaliar o quanto a empresa ganhou ou deixou de ga-

nhar na produção e,conseqtientemente, nas vendas. A empre-

sa obterá ganho, quando as variações forem favoráveis e

vice-versa.

A empresa utiliza-se do sistema porque este

lhe propicia um controle de custos mais efetivo e coerente

"em função da separação dos custos em fixos e variáveis, a-

lém do que, permite a elaboração de orçamentos flexíveis
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que, por sua vez, possibilitam o uso mais adequado do sis-

tema de custos-padrão (os custos variáveis atribuídos aos

prodUtos e os custos fixos ao período), fazendo com que

haja maior aproximação entre os custos reais e orçados, in-

dependentemente do volume de produção. Quaisquer das va-

riações que porventura venham a ocorrer, a direção da em-

presa pode detectar as suas vantagens ou desvantagens, bem

corno a aceitabilidade das variações e, conseqüentemente,

definir as medidas a serem tomadas. Por exemplo, se ocor-

rer uma substancial variação desfavorável de uso da maté-

ria-prima, a administração poderá, rapidamente, detectar a

sua causa: se da qualidade da matéria-prima, se de maté-

rias-primas com especificações inadequadas, se de problemas

com a estrutura do produtos, se de problema de "rotina"

do processo de produção, se de obsolência do equipamento,

se de falta de treinamento de pessoal, se de problemas com

o equipamento, etc., cujos dados podem ser obtidos junto

ao gerente de produção, tornando-se fácil, então, tornar as

medidas cabíveis.

Até aqui analisamos a situação em que os

preços permanecem constantes, enquanto os custos variam.No

entanto, quando ocorrer o inverso, .isto é, os preços alte-

ram e os custos permanecem constantes, a empresa faz um es-

tudo da situação do mercado para detectar se deve atuar na

alteração dos preços ou dos custos, pois, se for na dos

custos, pode ser uma das seguintes situações: a) instala-

ção fabril inadequada ou obsoleta; b) a composição dos

custos de produtos inadequada, necessitando de urna análise

da árvore da estrutura dos produtos ou da rotina de produ-
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çao; c) mercado exigindo maior grau de automação.

Observamos, assim, a aplicação prática de

uma das utilidades do sistema custeio variável dekc~itas

nos estudos teóricos feitos na primeira parte des~e bra-

balho. Segundo Dearden3, fornece um melhor controle sobre

os custos fixos; para Backer & Jackobsen4, permite, de ma-

neira mais efetiva, o controle dos custos e a avaliação do

desempenho, servindo, também, para o planejamento do lucro;

e para Cashin & Polimenis, o sistema possibilita o plane-

jamento das operações e o controle gerencial. Em resumo,

o presente sistema permite, de forma efetiva, um controle

(resultado da avaliação efetuada dos dados obtidos do pla-

nejamento e do realizado) muito mais eficaz dos custos de
uma empresa.

3.5.2. MIX 6TIMO DE PRODUÇÃO - Como O objetivo da empresa

é maximizar a margem de contribuição, ela tenta obter a e-

quação que maximize o uso das várias restrições existentes

ou que venham a surgir e, conjuntamente, maximize a margem

de contribuição. Estes fatores limitativos são: a) dispo-

nibilidade de matéria-prima; b) disponibilidade de mao-
de-obra direta; c) capacidade de consumo do mercado. Por-

tanto, na produção nem sempre é o produto de maior margem

(3) DEARDEN, Análise de custos e orçamentos.

(4) BACKER, Morton & JACOBSEN, Lyle E. Contabilidade de
custos - Uma abordagem gerencial. são Paulo, McGraw
Hill, 1984, p.

(s) CASHIN e POLIMENI~ Curso de contabilidade de custos.
são Paulo, McGraw Hill, 1982, p.
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de contribuição que e produzido em maior escala, mas sim

aquele que tiver a maior margem de contribuição por unida-

de da restrição da capacidade produtiva.

Em função de os preços dos produt(Js para

veículos serem controlados, quase que na sua totalidade,

pelo Conselho Interministerial de Preços (CIP), a restri-

ção da capacidade produtiva é menos aplicada do que a li-

mitação pela capacidade de produção.

Sendo assim, por exemplo, quando a única

restrição existente para a fabricação dos produtos A e B

for a disponibilidade de matéria-prima, digamos, M, e ten-

do os seguintes dados disponíveis:

Produtos A B

P
O Preço de venda 500 500
R Custo variável 280 240

Margem de contribuição 220 180
U Consumo da matéria-prima : 21 : 19
N Margem de contribuição por unidade de. restrição 10 9

verificamos, neste ca-so";' -que a empresa irá produzir em mai-

or volume o produto A, pois e ele que trará maior margem

de contribuição por unidade da restrição, isto é, a cada

unidade de matéria M consumida, o produto A oferece uma

margem de contribuição de 10, enquanto o produto B oferece

9. Este raciocínio é válido para todas as demais restri-
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çoes quando aplicado corno única restrição*. Entretanto, na

empresa, o mais comum é haver várias restrições ao mesmo

tempo; se, por acaso, fossem apenas duas restrições, po-

der-se-ia utilizar o modelo desenvolvido no referencial

teórico; mas, como e muito provável que tal fato não ocor-

ra, pois a empresa trabalha com milhares de matérias-

primas e dezenas de centros de custos, haveria necessidade

de um sistema altamente sofisticado, cujo custo o tornaria

antieconômico. Sendo assim, ela utiliza as restrições so-

mente naqueles casos em que realmente se fizerem necessa-

rios. Por exemplo, redução sensível de oferta de determi-

nada matéria-prima no mercado; inexistência de oferta de

mão-de-obra especializadas, etc.**

3.5.3. DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS DE "MARKETING" -Na empre-

sa em análise, por se tratar de urna indústria de peças pa-

ra veículos, os preços ~e venda sao controlados pelo Con-

selho Interministerial de Preços (CIP). Sendo assim, pouco

ou quase nada se pode fazer em relaçáo à determinação de

preços.

Lançamento de produtos - Um caso observado

é o'do lançamento de novos produtos, quando a empresa, u-

tilizando os custo~ variáveis, pode determinar um preço

(*) Para maiores esclarecimentos ou para um estudo mais
profundo sobre o assunto, ver livro de;Eliseu Martins:
Contabilidade de custos.

(**)para maior aprofundamento, ver livro
Biernberg e Demski: Cost Accounting
ta for managements decisions.

de Dopuch,
accounting da-
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promocional de lançamento. Neste caso, o essencial para

a empresa e que o preço de venda cubra, pelo menos, oscus-

tos e despesas variáveis. Pode, ainda, verificar a ma~gem

de contribuição que será gerada numa determinada ,politica
';,

de preços e, assim, verificar quais custos fixos poderão

ser cobertos. Corno se pode ver, a empresa tem condições de

administrar os preços, sabendo, antecipadamente, qual é o

preço a ser atingido até o final da campanha;de lançamen-

to, para obter o lucro desejado. Por exempl~, se a empresa

lançasse o produto H, tendo corno custo e despesa variável

Cr$250, um custo fixo de Cr$500.000, capacidade de- produ-

ção de 4.000 unidades, e desejasse ter um-retorno de 2,5%
r ,

sobre os seus ativos de Cr$ 4.-.•.·e-a-Õ-.'OO O , o preço a ser vendi-
,- Ido deve ser de Cr~~Ó; no entanto a empresa pode lançar a

um preço dê Cr$250 corno promoção e administrar os

até atingir o preço desejado.

preços

Promoção - Nos casos de campanhas promocio-

nais, a empresa pode ter custos variáveis e fixos incre-

mentais, podendo ocorrer ora um, ora outro, ou ainda am-

bos.

Quando a empresa faz urna promoçao, digamos,

anexar um outro produto, ela terá um incremento nos custos

variáveis. Suponhamos que o custo seja Cr$ 28O, e o custo do

produto a anexar seja Cr$40 (custo variável incrementaI) e

ainda que o preço atual do merc~do seja Cr$500. Demons-

trando no quadro, teriarnos:
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, ,

Situação Situação custos
atual c/promoção incrementaI

Preço 500 500 -
Custo variável 280 320 I 40

Margem de contribuição 220 180 (4O)

Anexando o produto, verificamos que a mar-

gem de contribuição diminui de Cr$220 para Cr$180. Agora,

digamos que a empresa venda, atualmente, 100 unidade e es-

pera-se que, com a promoçao, passe a vender 130 unidades.

Para analisar se houve vantagem ou desvantagem, podemos a-

vaIiar da seguinte maneira:

Margem de contribuição atual Cr$ 220

(-) Custo variável incrementaI Cr$ 40

Margem de contribuição c/promoção ..... Cr$ 180

(X) Quantidade incrementaI Cr$ 30

Hargem de contribuição incrementaI total Cr$5. 400

Portanto a empresa identifica rapidamente o

resultado esperadodé uma promoçao.

Suponhamos que, além de anexar produto, a

empresa passe, também, a fazer uma propaganda promocional,

custando Cr$2.000, com a qual tenha projetado duas alter-

nativas de vendas: 150 e 140 unidades. Para análise, te-
mos:
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Quantidadede vendas increrrentaisespera-
da 50 40

Mar.gemde contribuiçãounitária atual Cr$ 220 Cr$ 220

(-)Custo variávelunitário increrrental Cr$ 40 Cr$ 40

Mar~em de contribuiçãounitária com pro-
rroçao Cr$ 180 Cr$ 180

(X) Q.lantidadeincrerrental . Cr$ 50 40

Margem de contribuiçãoincrerrental Cr$9.000 Cr$7.200

(-) Custo fixo.increrrental Cr$2.000 Cr$2.000

Lucro incremental Cr$7.000 Cr$5.200

(-) IllcroincrementaIantes da propaganda Cr$5.400 Cr$5.400

Lucro incrementaI(desc.lucro antes prep.)Cr$2.600 (Cr$ 200)

Verifica-se, portanto, que, na venda de 150

unidades, a empresa obtém vantagem, enquanto na venda de

140 unidades, a empresa não a obtém. Neste c~so, verifica-

se,rapidamente, que a propaganda promocional não obteve

o efeito desejado.

Valendo-se do mesmo sistema de análise, a

empresa faz outras promoçoes, como: a) conceder descon-

tos; b) brindes; c) concurso, etc.

3.5.4. DESCONTINUIDADE DE UM PRODUTO - Com-ia utilização da

margem de contribuição, a empresa identifica .os produtos

ou linhas de produtos que não mais interessam a ela emfun-

ção do seu baixo retorno ou por não cobrir, nem mesmo, os

custos e despesas variáveis. Além disso, permite ã empresa

acompanhar o comportamento da margem de contribuição, por

produto ou por linha de produtos, quando da alteração dos
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preços e, assim, identificar os produtos que merecem maior

esforço de "marketing", por fornecer maior margem de con-

tribuição, ou até mesmo desativar uma linha de produtos

por nao mais ser vantajoso produzir.

Verificamos , portanto, que «: com a utiliza-

çao da margem de contribuição, a empresa direciona os es-

forços de "marketing" àqueles produtos de maior margem de

contribuição (quando possivel, considerando as restrições

de produção ou de mercado que porventura existam).

3.5.5. DETERMINAÇÃO DA INFLAÇÃO INTERNA - O sistema de cus-

teio vari&vel permite, ainda, determinar, de maneira obje-

tiva, a inflação interna da empresa, tendo em vista a pos-

sibilidade de acompanhar, de forma precisa, as flutua-

ções de preços dos custos e das despesas vari&veis e dos

custos e das despesas fixas.



CONCLUSÃO

Com a elaboração do presente trabalho, ti-

vemos a oportunidade de constatar a amplitude e a profun-

didade do desenvolvimento teórico da contabilidade de cus-

tos, principalmente quando voltada para fins de planej'a-

mento, controle e tomada de decisões.

Constatamos que, dentre os sistemas de cus-

teamento de produto, o.que melhores condições oferece para

uso administrativo é o custeio variável, apesar de persis-

tirem algumas áreas de debate.

Verificamos que o sistema de custeio por ab-

sorçao e bastante 6til para fins de determinação de preços

com vistas a longo prazo, assim como para a avaliação dos

estoques dentro do conceitoeconómico. Vimos, no entanto,

que, para fins de decisões de preços ·estratégicos, as in-

formações geradas por este sistema deixaram muito a dese-

j ar, principalmente nas decisões para pedidos especi.ais. No

mesmo sentido, na ilustração com o estudo de caso, vimos

que informações geradas pelo sistema de custeio variável
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são extremamente úteis nas decisões de preços para lança-

mento de novos produtos com promoções.

Temos aínda a colocar que, se elaborado pe-

lo custeio por absorção, o sistema de controle não se tor-

na tão efetivo quanto o custeio variável, visto que o úl-

timo controla, também, por produto, por centros de custos,

por departamentos, por centros de responsabilidades, isto

é,por quaisquer dos segmentos que a atividade empresarial

'permite subdividir, só que de uma maneira mais concreta,

tendo em vista a possibilidade de efetivar o controle so-

bre os custos variáveis e fixos identificados. Com esta

separação dos custos, a empresa possui condições de iden-
-tificar claramente aqueles que variam na mesma proporçao

do aumento do volume, daqueles que, dentro de certos Limi-.

tes de variação do nlvel de atividade, permanecem inalte-

rados. Isso permite analisar aqueles custos cujos gastos

estão crescendo ou que crescerão no perlodo em análise,de-

terminando, ainda, quais são esses itens, possibilitando,
portanto,- ações corretivas naqueles itens identificados.

Constatamos, também, que a margem de con-

tribuição, originada da aplicação do sistema de custeio va-

riável, é utillssima, principalmente no processo decisório

de uma organização, sendo ela aplicada, em muitas ocasioes,

para a) determinação de preços~ b) determinação de "mix"

ótimo de produção; c) determinação do "mix" ótimo de ven-

das; d) determinação do produto ou linha a que deverão ser

direcionados os esforços de "Marketing"; e) decisões de

comprar ou vender; fl decisões de continuar ou parar um

produto ou linha.
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Outra ut.Ll í.dade damargemde contríbuiçã:) é 'per-

mitir acompanhar quaísprodutos estão concr.íbuíndocadawezmenosna

geração de lucros para a enpresa e, 'Em chegandoo m:::m=ntocrítioo,to-

mar decisões oorreti vas comvistas:, principalmente, a longoprazo.

Pudenos,ainda, como estUcbdecaso, constatar as apli-

cações práticas danargemdeoontribuiçãopara fins de tomadadedecisões .

Para fins de controle e avaliação, verifi-

camos maior efetividade com a utilização do custo padrão.

Isto porque o custo-padrão é a base da avaliação, cujo cál-

culo foi elaborado, supondo as condições normais de produ-

ção e o nível de utilização da capacidade preestabelecida.

Verificamos, ainda, umamelhor performance.quan-

do a produção é avaliada a nível de custo-padrão variável, tendo

emvista que este sistema elimina, emmuito, o qr au.de. subjeti-

vidade existente quando da apLí.c aç áo do custeio por absor,ção.

Conseqüentemente, para fins de planejarrento,con-c

trole, avaliação 'e tomada de decisão, umsistema bastante útil

é o emprego, emconjunto, do sistema de custeio padrão, do cus-

teio por absorção e, principalmente, do custeio variável. Es-

te último pode tornar-se mais útil,se-o denominarmos custeio di-

reto e o redefinirmos comosendo aquele sistema cujo custo "is

traceable to an object, activity, organizational segrnent or

individual" onde ''Cost behavioris independentof the "directness" of

a oost", isto é, 11fixed cost.sas well as variable oost are direct cost.s." 1

(1) B~ER, Germain. Iri r e ct: c oe.t: and oont r-i bu t i on accoun ting.
NewYork, Wiley & Sons, 1974, p. 6.



ANEXOS

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTROLE
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PLANILHA NQ 1 Previsão de vendas
2·- Previsão de produção
3 Estrutura do produto - Matéria-prima
4 Estrutura do produto - Mão-de-obra direta
5 - Estrutura do produto - Custos auxiliares de

produção
6 Orçamento de compra de matéria-prima
7 Previsão de consumo de matéria-prima
8 - Previsão de mão-de-obra direta
9 -Previsão de consumo de custos auxiliares de

produção
10 - Orçamento do custo-.Lndzret.ode fabricação
11 - Custo-padrão anual por produto
12 - Determinação das variações de custos
13 - Absorção das variações de custo-orçado
14 - Demonstração do custo industrial
15 Custo dos produtos vendidos. - custo-padrão

direto
16 - Demonstração do resultado industrial orçado
17 - Quadro do sistema de produção
18 Estrutura do produto - Matéria-prima real
19 - Estrutura do produto - Mão-de-obra direta

real
20 - Estrutura do produto - Custos auxiliares de

produção - real
21 - Compras efetuadas
22 - Controle de estoques - Matéria-prima
23 Produção real
24 - Quadro de consumo e horas/Mão-de-obra direta -

real
25 - Quadro de consumo e horas/Mão-de-obra direta -

autorizado
26 Determinação das variações de custos
27 - Demonstração de custos de produção
28 - Vendas realizadas
29 Absorção das variações de custos - Matéria-

prima
30 Absorção das variações de custos - Produtos em

processo
31 Absorção das variações de custos - Produtos

acabados
32 - Demonstração do resultado industrial



SISTEMA

ORÇAMENTÁRIO



PLANILHA NQ 1

PREVISAo DE VENDAS

PRODUTOS QUANTIDADE PREÇO VALOR

A 180 500.000 90.000.000
B 180 420.000 75.600.000
C 130 580.000 75.400.000
D 130 430.000 55.900.000,

TOTAIS 620 296.900.000



PLANILHA N2 2

PREVISAo DE PRODUÇ~O

PRODUTQS VENDAS ESTOQUE FINAL PREVIS1\O
PREVISTAS DESEJADO PRODUÇÃO

A 180 36 216

B 180 36 216

C 130 26 156

D 130 26 156
\

TOTAIS 620 124 744
.•
\



PIANILHA N2 3

ESTRUTURA DO PRODUTO - M.P.

~. A B C D TOTA~SM
M 20 kg 18 kg 26 kg 20 kg 84 kg

N 8 lt 4 lt 10 lt 5 lt 27 lt

O 40 Un 10 Un 45 Un 12 Un 107 Un

P 5 kg 4 kg 6 kg 4 kg ;1.9 kg

M.P. - Matéria-prima



PLANILHA N~ 4

ESTRUTURA DO PRODUTO - M.O.D.

~. A B C D TOTAISD
X 10 H/H 8 H/H 10 H/H 8 H/H 36 H/H
Y 8 H/H 9 H/H 8 H/H 9 H/H 34 H/H
Z 15 H/H 18 H/H 20 H/H 20 H/H 73 H/H

33 H/H 35 H/H 38 H/H 37 H/H 143 H/H

M.O.D. = Mão-de-obra direta

t-'
lJ1
co



PLANILHA Nº 5

ESTRUTURA DO PRODUTO - C.A.P.

~. A B C D TOTAIS
I

R 10 8 12 10 40
S 2 2 2 2 8

T 8 10 10 12 40
U 5 5 5 5 20

-
C.A.P. = Custos auxiliares de Produção



PLANILHA N2 6

ORÇAMENTO DE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA,
~s Q.ffiN3lM)\ ESTOQUE ESTOQUE TOTAL A CUSTO ÇUS~

M PREVISTO INICIAL h~~~~kmr.DQUIRIR UNITÁRIC VALOR PA'D O VALOR
UNITÁRIO..

M 15.384 -- 3.116 18.500 G$ 1.100 GS 20.350.000 G$ 1.800 G$ 33.300.000
N 4.932 -- 1.068 6.000 G$ 1.900 G$ 11. 400.000 G$ 3.000 G$ 18.000.000
O 19.692 -- 4.308 24.000 G$ 1.800 G$ 43.200.000 G$ 2.900 G$ 69.600.000
p 3.504 -- 696 4.200 G$ 1. 500 G$ 6.300.000 GS 2.400 G$ 10.080.000

TOTAIS 43.512 -- G$ 81. 250.000 G$ 130.980.000

>.



PLANILHA N9 7

PREVIsII.O DE CONSUMO DE MATÉRIA-PRIMA

~ C IA B D
• • TOTAIS.

O .0 SUB- O .0 SUB- O O SUB- O O SUB" . CUSTO PA- TOTAL CUSTO USTO PA- TOTALPROD CONS. TOTAL PROD. CONS. TOTAL PROD. CONS. TOTAL PROD. CONS. TOTAL DRÂOANUA PADRAo !oRA0 TRI.

M 216 20 4.320 216 18 3.888. 156 26 4.056 156 20 3.120 15.384 G$ 1.800 fr$27.691. 20C G$ 1.100 G$ 16.922.400.
N 216 8 1.728 216 4 864 156 10 1.560 156 5 780 4.932 G$ 3.000 ~ 14.796. ooc ~ 1.900 G$ 9.370.800
O 216 40 8.640 216 10 2.160 156 45 7.020 156 12 1.872 19.692 G$ 2.900 ~ 57.106. 80e G$ 1.800 G$ 35.445.600
P 216 ·5 1.080 216 4 864 156 6 936 156 4 624 3.504 G$ 2.400 ~ 8.409.60e G$ 1.500 G$ 5.256.000

'. .
TOTAIS 216 73 15.768 216 36 7.776 156 87 13.572 156 41 6.396 43.512 ~108.003.60 G$ 66.994.800



PLANILHA N2 8

PREVISÂO DE MAO-DE-OBRA DIRETA

~ A B C D TOTAIS ...
D

Q H/H SUB- Q H/H SUB- Q H/H SUB- O ~~H SUB- TAXA PA- TOTAL CUSTO TAXA PADRAC
TOTALPROD. NECE~ TOTAL PROD NECES TOTAL PROD NECES TOTAL PROD. NECES TOTAL DRAo ANUAL PADAAo TRIMESTRAL

X 216 10 2.160 216 8 1.728 156 10 1. 560 156 8 1. 248 6.696 G$ 5.000 G$ 33.480000 G$ 3.000 fs 20.088.000
f

'I 216 8 1.728 216 9 1.944 156 8 1.248 156 9 1.404 6.324 G$ 7.000 G$ 44.268000 G$ 4.400 G$ 27.825.600
-

jG$49. 461. 600Z 216 15 3.240 216 18 3.888 156 20 3.120 156 20 3.120 13.368 G$ 6.000 G$ 80.208000 G$ 3.700

TOTAIS 216 33 7.128 216 35 7.5150 156 38 5.928 156 37 5.772 26.388 G$157.956D00 ~ 97.375.200

t-'
0\
N



PLANILHA N!! 9

PREVIs1í.O DE CONSUMODE CUSTOS AUXILIARES DE PRODUçAO

,~ A B C D TOTAISIn amos
Q Q SUB- O O SUB- O O SUB- O O SUB- TAXA PA- TOTAL CUS'ro CUSTO PA-

TOTAL'!PROD. CONS. TOTAL PROD. CONS. 'roTAL PROa. CONS. TOTAL PROD. CONS. TOTAL DAAo ANUAl PADAAO DAAo TRIo- 1.728 i56
Ii$ 21.960.000

R 216 10 2.160 216 8 12 1.872 156 10 1.560 7.320 as 3.000 as 2.00C as 14.640.00Q
S 216 2 432 216 2 432 156 2 312 156 2 312 1.488 as 6.000 ii$ 8.928.000 as 4.000 as 5.952.000
T 216 8 1.728 216 10 2.160 156 10 1.560 156 12 1.872 7.320 as 4.000 t<s 29.280.000 as 2.500 as 18;300.000
U 216 5 1,080 216 '5 ,1.080 156 5 780 156 5 780 3.720 as 5.000 t<s 18.60Ó.000 Ii$ 3.000 as 11.160.000

TOTAI~ 5.~00 5.400 4.524 4.524 19.848 ~ 78.768.000 as 50.052.000

CUS TOS TOTAIS 344.727.600 214.422.000



PLANILHA N2 10

ORÇAMENTO CUSTO INDIRETO DE FABRICAÇÃO

SUPERVISÂO •••••••••••••••••• 8.000.000

LUZ .••.•.•.•••••••••••••. o •• lO.OOO.OOO
SEGUROS••••••••••••••••••••• 3.000.000

DEPRECIAÇÃO ••••••••••••••••• 30.000.000

OUTROS •••••••••••••••••••••• 20.000.000

T O T A L ••••••••• 71.000.000
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PLANILHA N2 11 -
CUSTO-PADRAO ANUAL POR PRODUTO

PRODUTOS A B C O

O
CUSTO VALOR "Q

CUSTO. VALOR O
CUSTO VALOR O

CUSTO VALOR

UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO

.~

M 20 G$ 1.800 G$ 36.000 18 G$ 1.800 G$ 32.400 26 G$ 1.800 G$ 46.800 20 G$ 1.800 G$ 36.000

N 8 G$ 3.000 G$ 24.000 4 .G$ 3.000. G$ 12.000 10 G$ 3.000 G$ 30.000 5 G$ 3.000 G$ 15.000

O 40 G$ 2.900 G$ 116.000 10 Ii$ 2.900 Ii$ 29.000 45 Ii$ 2.900 G$ 130.500 12 G$ 2.900 Ii$ 34.800

P 5 G$ 2.400 G$ 12.000 4 Ii$ 2.100 G$ 9.?00 6 Ii$ 2.400 G$ 14.400 4 G$ 2.400 Ii$ 9.600

TOTAIS Ii$ 188.000 G$ 83.000 G$ 221. 700 G$ 95.400
.

M.O.O.
opto •.

X 10 G$ 5.000 G$ 50.000 8 G$ 5.000 G$ 40.000 10 Ii$ 5.000 G$ 50.000 8 G$ 5.000 G$ 40.000

Y 8 G$ 7.000 G$ 56.000 9 G$ 7.000 G$ 63.000 8 ,G$ 7.000 G$ 56.000 9 G$ 7.000 G$ 63.000

Z 15 G$ 6.000 G$ 90.000 ·18 G$ 6.000 G$ 108.000 20 G$ 6.000 G$ 120.000 20 G$ 6.000 G$ i20.000

TOTAIS G$ 196.000 G$ 211.000 G$ 226.000 G$ 223.000
I

~
Insumos

R 10 G$ 3.000 G$ 30.000 B G$ 3.000 G$ '24.000 12 tiS 3.000 G$ 36.000 10 G$ 3.000 tiS 30.000

S 2 G$ 6.000 tiS 12.000 2 tiS 6.000 G$ 12.000 2 G$ 6.000 tiS 12.000 2 tiS 6.000 G$ 12.000

T 8 G$ 4.000 tiS 32.000 10 tiS 4.000 tiS 40.000 10 Ii$ 4.000 G$ 40.000 12 tiS 4.000 G$ 48.000

U 5 G$ 5.000 tiS 25.000 5 G$ 5.000 G$ 25.000 5 G$ 5.000 G$ 25.000 5 G$ 5.000 G$ 25.000

TOTAIS G$ 99.000 Ci$ 101.000 Ci$ 113.000 G$ 115.000

G$ 483.000 G$ 395.000 G$ 560.700 G$ 433.400
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PLANILHA N2 12

DETERMINAÇÃO DAS VARIAÇOES DE CUSTOS

Custo-padrão anual tota1 •••••••••••••••••••• 130.980.000

Custo-padrão trimestra1 ••••••••••••••••••••• 81.250.000
v . '"arlaçao gerada ••••••••••••••••••••••••••••• 49.730.000

M.O.D.

Taxa-padrão anua1 ••••••••••••••••••••••••••• 157.956.000

Taxa-padrão trimestra1 •••••••••••••••••••••• 97.375.200
v . '"ar1açao gerada ••••••••••••••••••••••••••••• 60.580.800

C.A.P..•

Taxa-padrão anua1........................... 78.768.000

Taxa-padrão trimestra1 •••••••••••••••••••••• - 50.052.000

Variação gerada ••••••••••••••••••••••••••••• 28.716.000

T O T A L • . ;;...'..: 130.305.600



PLANILHA N2 13

ABSORÇ~O DAS VARIAÇÕES DE CUSTOS ORÇADO

M:lVIMENTAÇAO DOS ESTOQUES

Estoque inicial •••••••••••••••••.•••••••••
(+ l Compra orçada ••••••••••••••••••••••••
Saldo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(-l Consumo orçado •••••••.•••••••••••••••
Estoque final desejado ••••_•••••••••••••••
• Taxa de absorção •••••••••••••••••.••••••

Estoque inicial ••••••••••••••••••••••••••
(+l Consumo material orçado ••••••••••••••
(+l M.O.D ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••

(+l C.A.P •••••••••••••••••••••••••••••••

Saldo ••••••••••••••••••••••• ~••••• ~ ••••••

MATltRIA-PRIMA

130.980.000
130.980.000
108.003.600
22.976.409

0,824581

ABSORÇM

Saldo inicial ••••••••••••••••••••••••••••
Variação gerada ••••••••••••••••••••••••••
Variação a absorver ••••••••••••••••••••••
Valor requisitado p/ produtos em processo
\lariação retida .• 111 ••••••••••• 111 ••• 111 •••••••

PRODUTOS EM PROCESSO

108.003.600
157.956.000
78.768.000

344.727.600 .
(-l Produtos acabados ••••••••••••••••••••. 344.727.600
Estoque final desejado •••••••••••••••••••
• Taxa de absorção ••••••••••••••••••••••• 1

Estoque inicial ••••••••••••• ~,~-•••••••••••
(+) Produção '?rçada..•..•. 111 •••• 111 •••••••• li

Saldo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- , .

(-l Custo dos Produtos y~ndidos - orçado.
Estoque final desejado •••••••••••••••••••
• Taxa de absorção •••••••••••••••••••.•.•

Saldo inicial ••••••••••••••••••••••••••••

Valor requisitado de Matéria-prima; ••••••
Variação gerada ••••••••••••••••••••••••••
Variação a absorver ••••••••••••••••••••••
Valor requisitado p/ produtos acabados •••
Variação retida ••••••••••••••••••••••••••

PRODUTOS ACABIillOS

344.727.600
344.727.600
287.273.000
57.454.600

0,833333

Saldo inicial ••••••••••••••••••••••••••••
Valor requisitado de produtos em processo
Variação a absorver ••••••••••••••••••••••
Valor requisitado p/ CPV ••••••••••••••••
Variação retida ••••••••••••••••••••••••••

variação total retida .•••••••••••••••••••

49.730.000
49.730.000
41.006.400
8.723.600

41.006.400
89.296.800

130.303.200
130.303.200

I:.

130.303.200
130.303.200
108.586.000
21. 717.200

30.440.800
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PLANILHA NQ 14

DEMONSTRAÇAo DO CUSTO INDUSTRIAL

A - CUSTO DIRETO DE PRODUÇAO ••••••••••••••••• 344.727.600

) M t" .a a erla-prlma ••••••••••••••••••••••••• 108.003.600

b) Mão-de-obra Direta - MOD ••••••••••••• 157.956.000

c) Custos Auxiliares de Produção - CAP ••• 78.768.000

B - VARIAÇOES DE CUSTOS •••••••••••••••••••••• 139.026.800

a) Matéria-prima - taxa orçada ••••••••••• 49.730.000

b) M.O.D. - taxa orçada.................. 60.580.800

c) C.A.P. - taxa orçada •••••••••••••••••• 28.716.000

C - DESPESAS INDIRETAS....................... 71.000:000.:.

D - CUSTO INDUSTRIAL (A+C) ••••••••••••••••••• 415.727.600

E - PRODUÇÃO TOTAL DO ~S.................... 744

F - CUSTO DIRETO UNITÁRIO •••••••••••••••••••• 463.343

G - CUSTO INDUSTRIAL UNITÁRIO •••••••••••••••• 558.774
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PLANILHA N2 15

C.P.V. CUSTO DIRETO PADRAo

MATÉRIA-PRIMA MÃO-DE-OBRA DIRETA CUSTOS AUXILIARES IE PRODUçAo
CUSTO-PADAAO TAXA~PADRAC TAXA-:-PADRAO. TOTAIS

Q SUB-TOTAL Q SiJB-TOTAL Q SUB~.TOTAL'ANUAL ANUAL - MOI ANUAL - CAP

A 180 G$ 188.000 G$33. 840.000 180 G$ 196.000 G$35. 280.000 180 G$ 99.000 G$17. 820.000 G$86.940.000

B 180 G$ 83.000 G$14. 940.000 180 G$ 211.000 G$37. 980.000 180 G$ 101 •.000 G$18. 180.000 G$71. 100.000

C 130 G$ 221. 700 G$28. ~21. 000 130 G$ 226.000 G$29. 380.000 130 G$ 113.000 G$14. 690.000 G$72. 891. 000

D 130 G$ 95.400 G$12. 4Q2. 000 130 G$. 223.000 G$28.990.000 130 G$ 115.000 G$14.950.000 G$56.342.000

TOTAIS G$90.003'.000 . ' ü$131. 630.000 G$65. 640. ooe ~$287.273.000
--o

C.P.V. = Custos dos produtos vend~dos .
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PLANILHA N!2 16

DEMONSTRAÇAO RESULTADO INDUSTRIAL ORÇADO

A - RECEITA BRUTA

~-} Deduções 11%

B - RECEITA LíQUIDA

C - CUSTO DIRETO PADRÃO

Matéria-prima

Mão-de-obra Direta

C.A.P.

D - GASTOS VARIÁVEIS DE VENDA 2%

E - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO PADRÃO

F - VARIAÇOES DE CUSTOS

Matéria-prima - taxa

M.O.D. - taxa

C.A.P. - taxa

296 ..900.000

32~659.000

264.241.000

];.81·];.7]..000

90.003.000

131 ..630.000

65 ..640.000

5.938.000

(28.970.000)

139.026.800

49.730.000

60.580.800

28..716.000

G - VARIAÇAO INICIAL DE INVENTÁRIO

H - AB~ORÇAO DAS VARIAÇ~ES DE CUSTOS

I - MARGEM DE CONTRIBUIÇAO REAL

J - CUSTOS INDIRETOS

L - RESULTADO INDUSTRIAL

-0-

(30..440.800)

79..616.000

71.000.000

8.616.000
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PLANILHA N2 17

QUADRO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO

i

DPTOS. M.P. M.O.D. C.A.P.

X M-N-O X R-S

Y - X T

Z P X U



\
PLANILHA NQ 18

ESTRUTURA DO PRODUTO - M.P. - REAL

I J
MP A B C D TOTAL

M 21 Kg 19 Kg 25 Kg 20 Kg 85 Kg
N 8 Lt 5 Lt 8 Lt 5 Lt 26 Lt
O 38 Un 9 Un 43 Un 10 Un 100 Un
P 5 Kg 5 Kg 6 Kg 5 Kg 21 Kg

M.P. = Mat,éria-prima



PLANILHA N2 19

ESTRUTURA DO PRODUTO - M.O.D. - REAL

DEPTO A B c- - - -. D TOTAL

X 9 H/H 9 H/H 10 H/H 9 H/H 37 H/H

Y 9 11 8 " 8 " 10 " 35 11

Z 12 11 16 " 18 11 20 11 66 "

30 II 33 " 36 11 39 " 138 "

M.O.D. = Mão-de-obra direta



PLANILHA N2 20

ESTRUTURA DO PRODUTO - C.A.P. - REAL

ELEMENTO· . ·A ... B· . ...... C·· . . - -D TOTAL

K 8 8 12 12 40

S 2 2 2 2 8

T 9 9 8 12 38

U 4 6 4 6 20

C.A.P. = Custos auxiliares de produção



PLANILHA N2 21
COMPRAS EFETUADAS

PRODUTOS QUANTIDADE PREÇO TOTAL PoUo TOTAL
UNITÁRIO· ANO ANO PADRAo

- - -
M 18.500 10000 18.500.000 1.800 33.3000000

N 6.000 2.000 12.000.000 3.000 18.000.000

O 24.000 1.600 38.400 ...000 2.900 69.600.000

P 4.200 1.500 6.3000000 2.400 10.080.000

75.200.000 130.980.000

08S.: Variação de preço da Mat~ria-prima ~ 55.780.000 (130.980.000 - 75.200.000)



PLANILHA N2 22

CONTROLE DE ESTOQUES - M.P.

~ ENTRADA REQUISITADOS SALOO
PRODUTO Q Preçg Preço PreçoPadr9-0 VALOR Q Padr~o VALOR Q - Padr~o VALORUnitario Unitario Unitario

M 18.500 1.800 33.300.000 16.675 1.800 30.015.000 1.685 1.800 3.285.000
N 6.000 3.000 18.000.000 5.135 3.000 15.405.000 3.000 2.595.000
O 24.000 2.900 69.600.000 19.615 2.900 56.883.500 4.385 2.900 12.716.500

P 4.200 2.400 10.080.000 3.760 2.400 9.024.000 440 2.400 1.056.000

T O T A I S 130.980.000 111.327.500 19.652.500

M.P. = Matéria-prima



PLANILHA NQ 23

PRODUÇi'\OREAL

PRODUTOS QUANTIDADE EF EM T
PROCESSO C/l/3 °T, PRODUZIDA VENDIDA ALMOD / CIF

A, 200 150 50 20 220

B 200 160 40 20 220
!

C 160 150 10 15 175

D 160 160 -- 15 175

TOTAL 720 70 790



PLANILHA N2 24

QUADRO DE CONSUMO E HORAS/M.O.D. - REAL

A B C D

M.P. r"'. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q TOTAL....ons. MP. Prod. Cons. Cons.MP. Prod. Cons Cons.MP Prod. Cons Cons.MP. Prod. Cons.
M 4.620 220 21 4.180 220 19 4.375 175 25 3.500 175 20 16.675
N 1.760 220 8 1.100 220 5 1.400 175 8 875 175 5 5.135
O 8.360 220 38 1.980 220 9 7.525 175 43 1.750 175 10 19.615
P 1.000 200 5 1.000 200 5 960 160 6 800 160 5 3.760
E- 15.740 8.260 14.260 6.925 45.185

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - I- - - - - - - - -
MOD--

X 1.980 220 9 1.980 220 9 1.700 170* 10 1.575 175 9 7.235
Y 1.890 210* 9 1.760 220 8 1.280 160 8 1.750 175 10 6.680
Z 2.400 200 12 3.200 200 16 2.880 160 18 3.300 165* 20 11. 780
~. 6.270 6.940 5.860 6.625 25.695

- - . - - - - - - - - - - . ~. - - . - - - - - - - - - - - - - - - I"" - - - - - - - - -
CAP-
R 1.760 220 8 1.760 220 8 2.040 170* 12 2.100 175 12 7.660
S 440 220 2 440 220 2 .340 170* 2 350 - 175 2 1.570
T 1.890 210* 9 1.980 220 9 1.280 160 8 2.100 175 12 7.250
U 800 200 4 1.200 200 6 640 160 4 990 165* 6 3.630

E 4.890 5.380 4.300 20.110

* Incluso unidade equivalente



PLANII;,HAN2 25
QUADRO DE CONSUMO E HORAS/M.O.D. - AUTORIZADO

A B C D
Q Q sub- Q Q sub- Q Q sub- Q Q sub-

Prod. Cons. total Pz'od , Cons. total Prod Cons. total prod. Cons. total TOTAL

M 220 20 4.400 220 18 3.960 175 26 4.550 175 20 3.500 16.410

N 220 8 1.760 220 4 880 175 10 1.750 175 5 875 5.265

O 220 40 8.800 220 10 2.200 175 45 7.875 175 12 2.100 20.975

P 200 5 1.000 200 4 800 160 6 960 160 4 640 3.400

z 15~960 7.840 15.135 7.115 46.050

- - - - - - - - - ",- - - - - •... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X 220 10 '2.200 220 8 1.760 170* 10 1.700 175 8 1.400 7.060

y 210* 8 1.680 220 9 1.980 160 8 1.280 175 9 1.575 6.515

"Z 200 15 3.000 200 18 3.600 160 20 3.200 165* 20 3.300 13.100

L: 6.880, 7.340 6.180 6.275 26.675

- - - - - - - - - - - , - - - •... - - I- - - - ...., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R 220 10 2.200 220 8 1.760 170* 12 2.040 175 10 1.750 7.750

S 220 2 440 220 2 440 170* 2 340 175 2 350 1.570

" 210* 1.680 220 10 2.200 160 10 1.600 175 12 2.100 7.580
T 8
U 200 5 1.000 200 5 1.000 160 5 800 165* 5 825 3.625

TI 5.320 5.400 4.780 5.025 20.525

* Incluso unidade equivalente



PLANILHA N2 26

DETERMINAÇAO DAS VARIAÇOES DE CUSTOS

M

N

O

P

I' 2 3 4

(314.000)
725.000
(363.000)

7 8 9 10

270.000

12 13 14
(lx2)

5 6

(7x8) (7-1)

"..11

(lOx8) "(lx8) (12- 5) (9-3)
M.P.

Variação
Total

Q.Consu
mida-

Custo
Médio Valor Custo

Padrão
rimeso.

(b4) (5-3)

Valor Variaçao Q. Auto Custo
de Preço rizadõ !Padrão

Anual
Valor

Variaçao Variaçao

uso llSuso Q Valor
Variaçao

de
, Taxa

16.675
5.135

19.615
3.760

C.A.P.

x
y

Z

7.235
6.680

11. 780

7.660
1. 570
7.250
3.630

1.000 16.675.000
2.000 10.270.000
1.600 31.384.000
1.500 5.640.000

63.969.000

(3:-1)

3.100
4.200
3.600

22.428.500
28.056.000
42.408.000
92.892.500

1.100 18.342.000
1.900 9.756.500
1.800 35.307.000
1.500 5.640.000

3.000
4.400
3.700

2.000
4.000
2.500
3.000

(766.000) \ 7.750 3.000

1.667.000
(513.500)

3~923.000

69.045.500 5.076.500

21.705.000
29.392.000
43.586.000
94.683.000

(723.500)
1.336.000
1.178.500
1.790. 500

\

16.410 1.800
5.265 3.000

20.975 2.900
3.400 2.400

----~-----

7.060 5.000
6.515 7.000

13.100 6.000

1.570 6.000
7.580 4.000
3.625 5.000

29.538.000
15.795.000
60.827.500
8.160.000

114.320.500

35.300.000
45.605.000
78.600.000

159.505.000

23.250.000
9.420.000

30.320.000
18,125.000
81.115.000

(265)
130

1.360
(360)

1. 320

2.993.000 111.327.500 42.282.000

1.565.000 79.550.000 28.935.000 29.782.000

(477.000)
390.000

3.944.000
(864.000)

(175) (875.000)

30.015.000 11.673.000
15.405.000 5.648.500
56.883.500 21.576.500
9.024.000 3.384.000

36.175.000 14.470.000
46.760.000 17.368.000
70.680.000 27.094.000

153.615.000 58.932.000

22.980.000
9.420.000

7.660.000
3.140.000

12.863.000
5.525.000

29.443;500
2.520.000

50.351.500

12.871. 500
17.549.000
36.192"•.000
66.612.500

7.164.000
2.826.000

12.920.000
6.872.000

R

S

T

U

2.100 16.086.000
4.200 .6.594.000
2.400 17.400.000
3.100 11.253.000

51.333.000

15.320.000
6.280.000
18.125.000
10.890.000
50.615.000 (718:000)

(165) (1.155.000)
7.920.000
5.890.000

90

330
(5 )

1.320.000
(25.000)

29.000.000 10.875.000
18.150.000 7.260.000

TOTAIS ~08.194. 500 ~14.343.500 6.149.000 354.940.500 0.448.000 344.492.500 1130.149.000 146.746.000



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE PRODUçAo

ORÇADO AUTORIZADO REAL AUT. X REAL
VARIACAO;

1. CUSTO DIRETO DE PRODUçAo 344.727.600 354.940.500 208.194.500 146.746.000
a) Matéria-prima 108.003.600 114.320.500 63.969.000 50.351. 500
b) Mão-de-obra Diretq 157.956.000 159.505.000 92.892.500 66.612.500
c) Custos Auxiliares de Produção 78.768.000 81.115.000 51..333.000 29.782.000

2. VARIAÇOES DE CUSTO 139.026.800 146.746.000
a) Matéria-prima Uso 2.993.000
b) Matérià-prima Preço 5.076.500
c) Matéria-prima Taxa Orçada 49.730.000 42.282.000
d) Mão-de-obra Direta Eficiência 5.890.000
e) Mão-de-obra Direta Preço 1.790.500
f) Mão-de-obra Direta Rota Copg x Dinâmica -
g) Mão-de-obra Direta Taxa o rçada 60.580.800 58.932.000
h) Mão-de-obra Direta VEUR ,

i) Custos Auxiliares de Produção Uso 1.565.000
j) Custos Auxiliares de Produção Rota Cong x

-.Dinâmica.
(718.000'1) Custos Auxiliares de Produção Preço

m) Custos Auxiliares de Produção Taxa Orçaqa 28.716.000 28.935.000
3. DE:SPESAS INDIRETAS \ '71.000.000 71.000.000 71.000.000

,

4. CUSTO INDUSTRIAL TOTAL (1+3) 415.727.600 42 5.940 •5OO 279.194.500 146.746.000



PLANILHA N2 28

VENDAS REALIZADAS

PRODUTO Q. PREÇO VALOR CUSTO VALORUNITARIO PADRÃO
-

A 150 500.000 75.000.000 483.000 72.450.000
B 160 420.000 67.200.000 395.000 630200.000
C 150 580.000 87.000.000 560.700 84.105.000
D 160 430.000 68.800.000 433.400 69.344.000

TOTAIS 298.000.000 289.099.000



PLANILHA N2 29

ABSORÇÃO DAS VARIAÇOES DE CUSTOS

MATÉRIA-PRIMA

Estoque Final .••••••••••• 19.652.500 Variação retida .••••••••

ABSORÇOESMOVIMENTO ESTOQUE

Estoque Inici~l •••••••••• Saldo Inicial •••••••••••

(+) Compra ••••••••••••••• 130.980.000 Variação gerada ••••••••• 55.780.000

Saldo Disponível ••••••••• 130.980.000 Valor a absorver •••••••• 55.780.000

(-) Consumo •••••••••••••• 111.327.500 Valor requisitado ••••••• 47.413.000

8.367.000

Taxa de absorção ••••••••• 0,85



PLANILHA N~ 30
ABSORÇÃO DAS VARIAÇOES DE CUSTOS

PRODUTOS EM PROCESSO

.............
\,

79.550.000

ABSORÇOESMOV~MENTO ESTOQUE

Estoque Inicial•••••••••
\

Saldo Inicial•••••••••••
(+) Material consumido•• 111.327.500 Variação gerada•••••••••

\
" ,

99.387.500

(+) M.O.D.
(+) C.A.P.

.............
\

153.615.000 Variação requisitada•••• 47.413.000
\ Variação a absorver••••• 146.800.500

Saldo Disponive1•••~•••• 344.492.500 Valor requisitado••••••• 142.608.800
(_) Produtos acabados••• 334.656.000 Variação retida......... 4.191.700
Estoque Fina1........... 9.836.500
Taxa de absorção•••••••• 0,9714464



PLANILHA NQ 31
ABSORÇAo DAS VARIAÇOES DE CUSTOS

PRODUTOS ACABADOS

MOVIMENTO ESTOQUE ABSORÇOES

Saldo Inicial ••••••••••Estoque inicial ••••~•••••
,

(+) Prod. acabado rec •.. 334.656.000 Variação requisitada ••• 142.608.800

Total disponIvel •••••• ,•• 334.656.000 Variação a absoryer •••• 142.608.800

(_) C.P.V ••••••••••••• ~. 289.099.000 Valor requisitado •••••• 123.1~5.300
\

Estoque Final •••••••••••. ' 45.557.,000 Variação retida •••••••• 19.413.500

Taxa de absorção ••••••••• 0,8638691 Variação total retida •• 31.972.200



PLANILHA Nº 32

DEMONSTRAÇ~O DO RESULTADO INDUSTRIAL

ORÇADO
\

REAL VARIAÇ1\o

01. FATURAMENTO BRUTO
(+/-) Deduçõ~s e complementos

02. FATURAMENTO LíQUIDO
03. CUSTO DIRETO PADRAo
04. GASTOS VARIÁVEIS DE VENDAS
05. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO PADRAo
06. VARIAÇOES DE CUSTO DIRETO PADRÃO

a) Matéria-prima
b) Mão-de-obra Direta
c) Custos Auxiliares de Produção

07. VARIAÇ1\O INICIAL DE INVENTÁRIO
08. ABSORÇÃO DAS VARIAÇOES DE CUSTO
09. MARGEM DE CONTRIBUIÇAO REAL
10. DESPESAS INDIRETAS
11. RESULTADO OPERACIONAL INDUSTRIAL

29.6.$00.000
(32.659 .000 )

298.000.000
(32.780.000)

1.100.000
(121.000)
979.000.

(1.826.000)
(22.000)

(869.000)
_16. 14Q.I00

9.043.000
6.031.700
1.066.000

(1.531.400)
13.740.300

13.740.300

264.241.000 265.220.000
(287.273.000) (289.099.000)

(5.938.000) (5.960.000)
(28.970.000) (29.839.000)
139.026.~00 15~.161.200
49.730.000 58.773.000
60.580.800 66.612.500
28.716~000 29.782.000

(30.440.800) (31.972.200)
79.616.000 93.356.300
71.000.000 71.000.000
8.616.000 22.356.300
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