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RESUMO 

 

Nos dias atuais têm surgido vários trabalhos que versam sobre custos, tais como, artigos, 

livros, monografias, dissertações e teses, o que vem corroborar com os estudos e avanços deste 

ramo da Contabilidade. Sendo assim, este artigo vem dar uma contribuição nas pesquisas nesta 

área. Para atingir o objetivo proposto qual seja apresentar como diminuir as distorções provocadas 

pelos sistemas de custeio tradicionais nos custos indiretos, o artigo mostra considerações gerais 

sobre o sistema de custeio por absorção, chamado de sistema tradicional, e faz uma comparação ao 

sistema ABC e, ainda, como contribuição apresenta-se um exemplo da aplicação dos sistemas de 

custeio ABC e Absorção através de um estudo de caso aplicado em uma indústria de móveis a fim de 

evidenciar as distorções provocadas nos custos indiretos de fabricação. 

 

Palavras Chave: ABC, custos indiretos, absorção, direcionamento e rateio. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O objetivo deste trabalho é contribuir com o aperfeiçoamento da gestão de 

custos e na tomada de decisão nas Indústrias, através de uma apropriação mais 

devida dos Custos Indiretos de Fabricação. Por meio da utilização do Custeio 

Baseado em Atividades. O estudo desenvolveu-se a partir da análise dos seguintes 

aspectos: diferenças entre o Custeio Baseado em Atividades e o Custeio por 

Absorção, verificação das vantagens e desvantagens entre os sistemas de custeio 

ABC e Absorção e aplicação de estudo de caso. Conforme pesquisa constata-se a 

necessidade de direcionar de maneira menos arbitrária os Custos Indiretos de 

Fabricação.  

 

Existe um novo cenário, metodologias e técnicas que demonstram a 

necessidade de um tratamento mais preciso dos custos indiretos, pois com os 
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avanços tecnológicos e o aumento na complexidade das linhas de produção, esses 

custos indiretos, que outrora eram pouco significantes, com essas mudanças 

passam a ter bastante importância na formação do preço final de venda e dão maior 

profissionalização dos sistemas de gestão. A partir desta constatação, o Custeio 

Baseado em Atividades, é uma ferramenta muito importante e bastante precisa 

nesse direcionamento menos arbitrário desses Custos Indiretos de Fabricação. 

 

2         METODOLOGIA UTILIZADA NO TRABALHO 

 

Realizou-se uma pesquisa descritiva a qual primeiramente foi 

desempenhada uma pesquisa bibliográfica conceituando os sistemas de custeio 

ABC e o Absorção. Para isso, utilizou-se livros, dissertações, teses, artigos 

científicos, publicações em revistas especializadas, publicações em sites e revistas 

eletrônicas. Em seguida é apresentada as vantagens e desvantagens da utilização 

de cada um dos métodos de custeio propostos na pesquisa. 

 

Posteriormente aplicou-se um estudo de caso na empresa em análise, o 

qual tenta comprovar as vantagens gerenciais da utilização do método de Custeio 

Baseado em Atividades em comparação com o método utilizado pela empresa, que 

é o Método de Custeio por Absorção, esse estudo foi elaborado por meu de analise 

de documentos e planilhas cedidos pela empresa analisada. 

 

 

3  DIFERENÇA ENTRE O MÉTODO DE  CUSTEIO BASEADO EM 
ATIVIDADES DO MÉTODO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO 
 
 

3.1  CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

 

No método de custeio por absorção, apropriam-se à produção todos os 

custos, fixos e variáveis, diretos ou indiretos. Assim os custos fixos e variáveis são 

lançados ao resultado apenas quando são vendidos os produtos correspondentes. 

Nesse método, alocam-se os custos diretos proporcionais aos gastos por produto 



 3

acabado e absorve os custos indiretos mediante rateio por base nos custos diretos, 

segundo o professor Rodney Wernke (2004, p. 20): 

O Custeio por Absorção atribui aos produtos todos os custos da 

área de fabricação, sejam esses definidos como custos diretos ou 

indiretos, ou como custos fixos ou variáveis. Utiliza então o 

procedimento de fazer com que cada produto absorva parcela dos 

custos diretos e indiretos relacionados à fabricação. 

Os custos fixos são indiretos, sendo apropriados por estimativas mais ou 

menos arbitrárias. Isto faz com que o custo de fabricação de um produto possa 

variar de acordo com os critérios adotados para apropriação dos custos fixos. Por 

conseqüência o resultado apurado na venda de um produto pode variar de acordo 

com a parcela de custos fixos que a ele se decida apropriar, como exemplificado 

abaixo: 

 

Consideremos que uma indústria fabrique 1.000 unidades do produto alfa 

e 1.000 unidades do produto beta. Seus custos fixos totais são de R$ 10.000,00, e 

foram apropriados aos produtos de acordo com o número de unidades produzidas. 

 
Produtos Unid. Produzidas Custos Fixos Percentual 

Alfa 1000 5.000,00 50% 
Beta 1000 5.000,00 50% 

Totais 2000 10.000,00 100% 
 

Se a produção do produto alfa for aumentada para 1500 unidades e a 

produção de beta for mantida em 1000 unidades, e os custos fixos continuarem em 

R$ 10.000,00 teremos a seguinte distribuição. 

Produtos Unid. Produzidas Custos Fixos Percentual 
Alfa 1500 6.000,00 60% 
Beta 1000 4.000,00 40% 
totais 2500 10.000,00 100% 

 
Notamos que o aumento da produção de alfa provocou o aumento dos 

seus custos fixos de R$ 5.000,00 para R$ 6.000,00, apesar de a produção de beta 

não ter sido alterada, seus custos fixos foram reduzidos de R$ 5.000,00 para R$ 

4.000,00. Assim, o aumento da produção de alfa reduziu os custos apropriados ao 

produto beta. 
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3.2  CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES 

 

O Custeio Baseado em Atividades também conhecido como ABC, é um 

método de custeio que procura reduzir significativamente as distorções provocadas 

pelos métodos de “Custeio Tradicionais”. O Custeio Baseado em Atividades também 

deve ser utilizado nos custos diretos, porém vale salientar que não haverá grandes 

diferenças neste caso em relação aos custos tradicionais. Com a crescente 

complexidade dos sistemas produtivos e o crescente avanço tecnológico, estão 

aumentando os custos indiretos, daí, a necessidade em um rateio mais apurado. O 

professor Masayuki Nakagawa (2001) define o ABC como sendo: 

Um método de análise de custos que busca rastrear os gastos de 

uma empresa para analisar e monitorar as diversas rotas de 

consumo dos recursos diretamente identificáveis com suas 

atividades mais relevantes e destas para os produtos ou serviços.  

Já para o professor Rodney Wernke (2004, p. 23): 

Esse método analisa o comportamento dos custos por atividade, e 

estabelece relações entre atividades e o consumo de recursos 

independentemente de fronteiras departamentais, permitindo a 

identificação de fatores que levam a instituição ou empresa a 

incorrer em custos em seus processos de oferta de 

produtos e serviços e de atendimento a mercados e clientes. 

         Outro ponto importante a ser analisado, é que, em muitos setores 

industriais vem aumentando a diversificação da linha de produção, e assim também 

os Custos Indiretos de Fabricação, por isso também é muito importante um 

tratamento adequado na alocação desses custos. Com a utilização do Custeio 

Baseado em Atividades pode também oferecer subsídios para que se atendam as 

exigências legais com o mínimo de arbitrariedade no tratamento dos custos 

indiretos. O Custeio Baseado em Atividades é um instrumento muito útil da 

contabilidade de custos no sentido de que o Custeio por Absorção apresente custos 

por produtos que tenham um tratamento mais lógico e não sejam distorcidos por 

rateios tantas vezes. Porém a utilização do Custeio Baseado em Atividades não se 

limita ao custeio de produtos, ele é uma poderosa ferramenta na utilização da gestão 

de custos e na formação do preço de venda. 

Esse método busca identificar as atividades relevantes que geram os 

custos necessários para os produtos. Desse modo, um departamento pode ter mais 
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de uma atividade, assim como podem existir atividades que não necessariamente 

tenham que ser acumuladas por departamentos ou centros de custos. De qualquer 

forma, é possível que se consiga identificar uma atividade relevante para cada 

departamento. 

O ABC é uma metodologia que facilita a análise dos valores de custos 

relacionados às atividades que mais consomem recursos. A quantidade, a relação 

de causa e efeito e a eficiência e eficácia com que os recursos são consumidos nas 

atividades constituem o objetivo da análise estratégica de custos do ABC, permitindo 

que os custos indiretos sejam primeiramente direcionados a atividades e processos, 

e depois a produtos, serviços e clientes. O pressuposto do ABC é que os recursos 

de uma organização são consumidos por suas atividades e não pelos produtos que 

elas fabricam; assim, todas as atividades devem receber parte dos custos. 

O ABC, enquanto sistema de custeio de produtos ou serviços é uma 

alternativa inteligente no processo de gestão das organizações, podendo ser 

entendido como uma vantagem competitiva. Tendo informações precisas sobre 

quanto custou um determinado produto ou serviço, sob todos os aspectos, a 

organização terá mais condições de negociar com os seus clientes oferecendo 

possibilidades mais reais de realizar operações e por conseqüência, lucro, pois 

saberá exatamente o que está fazendo. 

O Custeio Baseado em Atividades aloca todos os custos indiretos por 

meio de atividades, uma atividade é uma ação que utiliza recursos humanos, 

materiais, tecnológica e financeira para se produzirem bens ou serviços. É composta 

por um conjunto de tarefas necessárias ao seu desempenho. As atividades são 

necessárias para a concretização de um processo, que é uma cadeia de atividades 

correlatas, inter-relacionadas. Num departamento são executadas atividades 

homogêneas, assim, o primeiro passo, para o Custeio Baseado em Atividades, é 

identificar as atividades relevantes dentro de cada departamento. Pode ocorrer de a 

empresa já possuir uma estrutura contábil que faça a apropriação de custos por 

centro de custos, por centro de trabalho, por centros de atividades, o que irá 

possibilitar adaptações importantes. Pode acontecer inclusive de cada centro de 

custos desenvolverem uma atividade e, assim, o trabalho já fica bastante facilitado, 

porém normalmente, isso costuma acontecer mais nos centros de custos de 

produção. Como o foco principal do Custeio Baseado em atividades são os custos 
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indiretos, e estes estão mais concentrados nos centros de custos de apoio, não é 

muito comum encontrar-se, nos sistemas de custos, esse nível de detalhamento. É 

importante observar que para cada atividade deveremos atribuir o respectivo custo e 

identificar o seu direcionador. 

         O custo de uma atividade compreende todos os sacrifícios de recursos 

necessários para desempenhá-la. Deve incluir salários com os respectivos encargos 

sociais, materiais, depreciação, energia, uso de instalações, dentre outros. Muitas 

vezes, é possível agrupar vários itens de custos em um só para refletir a natureza do 

gasto pelo seu total, como por exemplo: aluguel + imposto predial + água + luz = 

custo de uso das instalações. Em outros casos, é recomendável desmembrar uma 

conta em várias subcontas para melhor evidenciar os recursos utilizados por 

diversas atividades, a conta mão – de – obra indireta, por exemplo, pode ter que ser 

desmembrada para separar as quantias gastas nas diferentes finalidades. As 

atividades podem ser divididas em tarefas e estas em operações. Já um conjunto de 

atividades homogêneas desempenhadas com a finalidade de atingir um fim 

específico constitui uma função, a qual normalmente é desempenhada por um 

departamento, a atribuição de custos às atividades deve ser feita através da 

alocação direta, do rastreamento e do rateio, porém o rateio só deverá ser utilizado 

quando não há a possibilidade de utilizar nem a alocação direta nem o rastreamento. 

Vejamos como ficaria o exemplo anteriormente visto no Método de Custeio por 

Absorção aplicado no método ABC. 

Consideremos que uma indústria fabrique 1.000 unidades do produto alfa 

e 1.000 unidades do produto beta. Seus custos indiretos totais são de R$ 10.000,00. 

Custos Indiretos R$ 
Aluguel 5.000,00 

Manutenção 3.000,00 
Material de Consumo 2.000,00 

Total 10.000,00 
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- Informações complementares: 
 
Departamentos envolvidos 
 
De produção                             De apoio 
Fabricação                            Almoxarifado 
Acabamento 
 
 Almoxarifado Setor Fab. Setor Acab. Total 

Area m2 300 7.900 1.800 10.000 
h/mecânica 9 49 22 80 

Material 
consumido/unid. 

11 231 78 320 

 
Tempo gasto na fabricação por produto 

Produto Setor Fab. Setor Acab. Total 
Alfa 915h 97h 1.012h 
Beta 787h 135h 922h 
Total 1.702h 232h 1.934h 

 
 
Direcionamento dos Custos Indiretos 
 
 Apoio Produção   
 Almoxarifado Fabricação Acabamento Totais 

Aluguel 150,00 3.950,00 900,00 5.000,00 
Manutenção 337,50 1.837,50 825,00 3.000,00 

Mat Consumo 68,75 1.443,75 487,50 2.000,00 
Subtotal 1 556,25 7.231,25 2.212,50 10.000,00 
Rateio do 

Almoxarifado 
(556,25) 425,93 130,32 0,00 

Total depar. 
Produção 

0,00 7.657,18 2.342,82 10.000,00 

N. h/produção  1.702h 232h  
Custo p/hora  4, 4989 R$/h 10, 0984 R$/h  

 
Custo de produto por departamento 
 

Produto Fabricação Acabamento Total 
Alfa 4.116,49 979,54 5.096,03 
Beta 3.540,69 1.363,28 4.903,97 
Total 7.657,18 2.342,82 10.000,00 

 
Analisando os resultados adquiridos tanto no Custeio por Absorção 

quanto no Custeio ABC, notamos que no Método de custeio por Absorção, o valor 

unitário do produto pode variar de acordo com a quantidade de unidades produzidas 

de outros produtos, visto que, os custos indiretos são alocados aos produtos 
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proporcionalmente as quantidades produzidas. Diferentemente do Método de 

Custeio Baseado em Atividades, que procura direcionar os custos indiretos aos 

produtos de acordo com a identificação de atividades dentro do sistema produtivo, 

dirimindo assim, as distorções provocadas pelos rateios. 

 

4    VERIFICAR AS VANTAGENS E DESVANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO 

CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES E O MÉTODO DE CUSTEIO POR 

ABSORÇÃO 

 
4.1    VANTAGENS E DESVANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE 

CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

 

Uma das vantagens do custeio por absorção é que o mesmo atende aos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade, editados pela resolução 750/93 do 

Conselho Federal de Contabilidade, principalmente no que tange ao Princípio da 

Competência. Nesse sentido reconhece todos os custos de produção como 

despesas somente no momento da venda, demonstrando de forma mais apropriada 

a confrontação da receita com a despesa, na apuração do resultado. Por este motivo 

é aceito pelo fisco brasileiro. Por outro lado, podem-se mencionar um fator que se 

apresenta como desvantagem do sistema de custeio por absorção. O fato do mesmo 

apresentar pouca quantidade de informações para fins gerenciais, pois serve 

basicamente à valoração dos estoques e das despesas com produtos ou serviços 

vendidos. 

No Custeio por Absorção, um dos principais problemas diz respeito aos 

custos fixos. Esses custos são necessários para que a indústria esteja em condições 

de produzir. Dessa forma, o aluguel, o imposto predial e o seguro da fábrica, por 

exemplo, são gastos realizados para que a indústria adquira capacidade de 

produção. Todavia, são custos incorridos independentemente da quantidade que 

venha a ser produzida e sofrem variações em razão do volume de produção. Outra 

questão é o fato de os custos fixos unitários variarem de acordo com as quantidades 

produzidas. Com o aumento do volume de produção, ocorre a redução do custo fixo 

unitário. 

Por exemplo, dados dois produtos, se considerarmos o aumento no volume 

de produção de um deles, enquanto a quantidade produzida do outro permanece 
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constante, notamos que, se o rateio dos custos fixos for feito com base no volume 

de produção, o aumento da quantidade fabricada do 1º produto reduzirá o custo 

unitário do 2º, já que este receberá uma parcela menor de custos fixos, em função 

da maior parcela atribuída àquele por seu maior numero de unidades. A variação no 

custo do 2º produto decorreu da alteração na quantidade produzida do 1º produto.  

Sendo assim, podemos elencar como as principais vantagens na utilização do 

Custeio por Absorção: 

- Considerar o total dos custos por produto; 

- formação de custos para estoque; 

- Permitir a apuração dos custos por centro de custos. 

Por outro lado podemos citar como principais desvantagens na utilização 

do Custeio por Absorção: 

- Elevar artificialmente os custos de alguns produtos; 

- Não evidenciar a capacidade ociosa da empresa; 

- Os critérios de rateio são arbitrários; 

- Apresenta pouca quantidade de informações para fins gerenciais. 

 

4.2    VANTAGENS E DESVANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE 

CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES 

 

O sistema de custeio Baseado em Atividades é uma técnica de alocação 

de custos que permite identificar as atividades e processos existentes na 

organização; identificar custos envolvidos nestes processos e atividades; e atribuir 

custos das atividades aos produtos através dos direcionadores de custos. A principal 

vantagem do método ABC está relacionada com a tomada de decisão, ligando a 

estratégia corporativa à tomada de decisões operacionais, possibilitando capitalizar 

as atividades que são pontos fortes da empresa, além de permitir que as atividades 

consideradas como pontos fracos sejam reestruturadas.  

 

Assim sendo, podemos elencar como vantagens: 

- informações gerenciais relativamente mais fidedignas por meio da redução 

do rateio; 
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- adequa-se mais facilmente às empresas de serviços, pela dificuldade de 

definição do que seja custos, gastos e despesas nessas entidades; 

- menor necessidade de rateios arbitrários; 

- atende aos Princípios Fundamentais de Contabilidade (similar ao custeio por 

absorção); 

- obriga a implantação, permanência e revisão de controles internos; 

- proporciona melhor visualização dos fluxos dos processos; 

- identifica, de forma mais transparente, onde os itens em estudo estão 

consumindo mais recursos; 

- identifica o custo de cada atividade em relação aos custos totais da 

entidade; 

- pode ser empregado em diversos tipos de empresas (industriais, comerciais, 

de serviços, com ou sem fins lucrativos); 

- pode, ou não, ser um sistema paralelo ao sistema de contabilidade; 

- pode fornecer subsídios para gestão econômica, custo de oportunidade e 

custo de reposição; e 

- possibilita a eliminação ou redução das atividades que não agregam valor ao 

produto. 

Como desvantagens podemos citar: 

- gastos elevados para implantação; 

- alto nível de controles internos a serem implantados e avaliados; 

- necessidade de revisão constante; 

- leva em consideração muitos dados; 

- informações de difícil extração; 

- dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da 

empresa; 

- necessidade de reorganização da empresa antes de sua implantação; 

- dificuldade na integração das informações entre departamentos; 

- falta de pessoal competente, qualificado e experiente para implantação e 

acompanhamento; 

- necessidade de formulação de procedimentos padrões; e 

- maior preocupação em gerar informações estratégicas do que em usá-las; 

Notamos que, o Custeio Baseado em Atividades, gera maior fidedignidade 

de informações, possibilitando assim, maior confiabilidade nas tomadas de decisão, 
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o ABC como assim é conhecido, é um método de custeio que tem um pouco elevado 

em sua implementação, e requer bastante empenho dos colaboradores, porém é um 

sistema que trará um custo-benefício satisfatório à seus usuários, principalmente ao 

setor industrial, onde os detalhes na formação do preço final do produto acabado lhe 

dará maior competitividade no mercado. 

 

 

5     DEMONSTRAR COMO DIMINUIR AS DISTORÇÕES CAUSADAS PELOS 

RATEIOS ARBITRÁRIOS DOS CUSTOS INDIRETOS 

 

Para demonstrar como diminuir as distorções dos rateios sobre os custos 

indiretos, utilizaremos um exemplo prático realizado em uma indústria de móveis 

plásticos. 

A indústria, na qual se elaborou este exemplo, tem o sistema de custeio 

por absorção implantado para apuração de seus custos e a sua forma de produção é 

contínua, este tipo de produção é caracterizado pela forma da empresa trabalhar, ou 

seja, será produção contínua, se a empresa produzir produtos iguais e de forma 

contínua para venda a quaisquer clientes, contrário à produção por ordem, onde a 

produção é feita para atender a um determinado pedido do cliente. A metodologia 

aplicada pela empresa para rateio dos custos indiretos é por base na matéria-prima 

consumida pelos produtos. 

A empresa produz mensalmente 20.000 unidades de mesas e 65.000 

unidades de poltronas de polipropileno, criadas com alta tecnologia. Os seus custos 

diretos unitários da mesa e poltrona são, respectivamente, R$ 19,35 e R$ 9,85, e 

seus custos fixos totais são de R$ 166.487,97. 

Vale ressaltar que, para o período em estudo a empresa produziu e 

vendeu toda a sua produção, não ficando com unidades de produtos acabados em 

seu estoque. 
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5.1        APURAÇÃO DOS CUSTOS PELO MÉTODO DE CUSTEIO UTILIZADO 

PELA EMPRESA( Método de Custeio por Absorção) 

 

Rateio dos Custos Fixos 

Produtos Unid. Produzidas Custos Fixos Percentual 

Mesa 20.000 110.326,79 66,26% 

Poltrona 65.000 56.161,18 33,74% 

Totais 85.000 166.487,97 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

 

Custo Unitário 

Produtos Custo Direto Custo Fixo Custo Total 

Mesa 19,35 5,52 24,87 

Poltrona 9,85 0,86 10,71 

Totais 29,20 6,38 35,58 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Margem de contribuição Unitária 

 Mesa Poltrona Total 

Vendas 44,73 17,28 62,01 

(-) deduções (11,12) (4,19) (15,31) 

(=) Rec. Líquida 33,61 13,09 46,70 

(-) Custos (24,87) (10,71) (35,58) 

(=) M. Contrib. 8,74 2,38 11,12 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Notamos que o produto que traz maior Margem de Contribuição unitária 

para empresa é a mesa, que representa 78,60% da Margem de contribuição total, 

por outro lado, dentro do universo de análise é o produto que acarreta maior custo a 

empresa. 
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5.2     APURAÇÃO DOS CUSTOS UTILIZANDO O MÉTODO DE CUSTEIO 

BASEADO EM ATIVIDADES 

 

 

Custos Indiretos R$ 

Manutenção 38.197,05 

Seguro 17.740,56 

Depreciação 16.700,00 

Energia 74.666,58 

M. O. I. 11.600,00 

Material de Consumo 7.583,78 

Total 166.487,97 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

- Informações complementares 

Departamentos envolvidos 

De produção                                            De apoio 

Fabricação                                              Almoxarifado 

Acabamento                                            Estocagem 

 

 

 Almoxarifado Estocagem Fabricação Acabamento Total 

Área m2 180 2.000 8.120 1.700 12.000 

h/mecânica 7 9 48 14 78 

Mat. Cons. 84 78 808 315 1.285 

Encarregados 1 1 3 1 6 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

Tempo gasto na fabricação por produto 

Produto Fabricação Acabamento Total 

Mesa 5.200h 624h 5.824h 

Poltrona 7.640h 498h 8.138h 

Total 12.840h 1.122h 13.962h 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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Direcionamento dos Custos Indiretos 

 Apoio Produção 

Totais Almoxar. Estocagem Fabricação Acabamen. 

Manutenção 3.427,94 4.407,35 23.505,88 6.855,88 38.197,05 

Seguro 266,11 2.956,76 12.004,45 2.513,24 17.740,56 

Depreciação 250,50 2.783,33 11.300,33 2.365,84 16.700,00 

Energia 1.120,00 12.444,43 50.524,38 10.577,77 74.666,58 

M. O. I. 1.933,33 1.933,33 5.800,00 1.933,33 11.600,00 

Mat. Cons. 495,75 460,34 4.768,63 1.859,06 7.583,78 

Subtotal 1 7.493,63 24.985,54 107.903,67 26.105,12 166.487,97 

R.  Almox. (7.493,63) 1.177,60 5.085,65 1.230,38 0,00 

Subtotal 2 0,00 26.163,14 112.989,32 27.335,50 166.487,97 

R. Estocag. 0,00 (26.163,14) 21.066,52 5.096,62 0,00 

T. produção 0,00 0,00 134.055,84 32.432,13 166.487,97 

h/produção   12.840h 1.122h  

Custo p/h   10,4405 28,9056  
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

Custo indireto dos produtos por departamento 

Produtos Fabricação Acabamento Total 

Mesa 54.290,62 18.037,10 72.327,72 

Poltrona 79.765,22 14.395,03 94.160,25 

Total 134.055,84 32.432,13 166.487,97 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

Custo total unitário 

Produtos Custo Direto Custo Fixo Total 

Mesa 19,35 3,62 22,97 

Poltrona 9,85 1,45 11,30 

Total 29,20 5,07 34,27 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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Margem de Contribuição Unitária 

 Mesa Poltrona Total 

Vendas 44,73 17,28 62,01 

(-) deduções (11,12) (4,19) (15,31) 

(=) Rec. Líquida 33,61 13,09 46,70 

(-) Custos (22,97) (11,30) (34,27) 

(=) M. Contrib. 10,64 1,79 12,43 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

6          ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Com a apuração dos custos utilizando o método de Custeio Baseado em 

Atividades, nota-se que a mesa continua sendo o produto que deixa para a empresa 

a maior margem de contribuição unitária, com uma diferença, ao invés de R$ 8,71 

como demonstrado no Custeio absorção, sua margem de contribuição unitária real é 

de R$ 10,64, conforme encontrado pelo método ABC, em se tratando da poltrona, 

quando apuramos o seu custo pelo método Absorção, encontramos uma margem de 

contribuição unitária de R$ 2,39, enquanto que sua margem real é igual a R$ 1,79 

como demonstrado pelo método de Custeio Baseado em Atividades, conclui-se que 

com essas distorções provocadas pelo tratamento arbitrário dos custos indiretos a 

empresa está tendo sua margem de contribuição unitária total a menor do valor real 

em R$ 1,33, ocasionando assim, uma margem de contribuição no final do período 

menor do que o devido. 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os métodos de apuração de custos estão se aperfeiçoando e, com isso, 

surgindo novos métodos de custeio para adaptação às novas exigências 

empresariais. Isso demonstra que os métodos não são excludentes, pois cada 

empresa deve procurar o método que melhor lhe atenda. O método de Custeio 

Baseado em Atividades, é um método bastante eficiente e eficaz, principalmente 
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para ser utilizado nas indústrias, como podemos notar nos exemplos expostos neste 

artigo. 

Devido às condições do competitivo mercado atual, os custos de 

implantação e acompanhamento, o recurso humano necessário, as atividades 

envolvidas, as necessidades dos gestores etc. devem ser analisados para que 

direcionem as vantagens e desvantagens para cada empresa. 

O sistema de custeio ABC apresenta diversas vantagens que devem ser 

cuidadosamente analisadas pelas empresas, com o sentido de serem tirados 

proveitos de suas informações, colocando a entidade em uma posição privilegiada. 

Restam aos detentores da gestão analisar qual a real necessidade da 

empresa e qual a sua condição em implantar determinado tipo de custeio em 

detrimento de outro, contudo, vale ressaltar, que dentre os sistemas analisados 

nesse artigo, o ABC sobressai por diminuir as distorções causadas pelo rateio. 

 

 

8  REFERÊNCIAS 

 

Equipe de professores da FEA/ USP. Contabilidade Introdutória. São Paulo: 

Editora Atlas, 1998. 

George S. G. Leone. Curso de Contabilidade de Custos. São Paulo: Editora 

Atlas, 1997. 

Ilse Maria Beuren. Como Elaborar trabalhos Monográficos em 

Contabilidade Teoria e Prática. São Paulo: Editora Atlas, 2004. 

Martins, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Editora Atlas, 2003. 

Mahel, Michael. Contabilidade de Custos, Criando valor para a 

administração. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 

Nakagawa, Masayuki. Custeio Baseado em Atividades. São Paulo: Editora 

Atlas, 2001. 

Neves, Silvério das e Viceconti, Paulo E. V.. Contabilidade de Custos. São 

Paulo: Editora Frase, 2003. 

Rodney Wernke. Gestão de Custos uma abordagem prática. São Paulo: 

Editora Atlas, 2004. 

Santos, Joel J. Análise de Custos. São Paulo: Editora Atlas, 2005. 



 17

Sakurai, Michikaru. Gerenciamento Integrado de Custos. São Paulo: Editora 

Atlas, 1997. 

 

 
 
 


