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RESUMO 

A apuração dos custos de produtos e serviços nunca é unânime nas organizações, 

independente do sistema de custeio utilizado. O artigo contribui para com as decisões dos 

executivos sobre custos e preços a partir do estudo dos principais sistemas utilizados pelas 

organizações. O foco está na análise da questão proposta, de modo a mostrar sua 

relevância e pontos fortes e fracos. Serão abordadas situações que relacionam o sistema 

custeio e o modelo específico de negócio. Foi realizada pesquisa bibliográfica e 

experimental e levado em conta a experiência na implementação de sistemas por parte do 

autor. Serão discorridas seis questões a partir da pesquisa. As considerações finais, 

passam pela proposição de um problema comum ao dia a dia das organizações e sobre 

duas inferências, a primeira relacionada a capacidade produtiva e a segunda relativa aos 

sistemas de custeio. A originalidade do texto está na apresentação conjunta das 

observações feitas sobre os sistemas e através da comparação entre suas vantagens e 

desvantagens. O leitor terá subsídios para responder à questão e aprofundar 

conhecimentos sobre o tema. O impacto será significativo na qualidade de suas decisões 

de modo a afetar a estratégia e a performance da empresa.  
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SE CALCULAR OU 

NÃO O CUSTO UNITÁRIO DE PRODUTO E SERVIÇOS PARA FINS 

GERENCIAIS. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A apuração dos custos de produtos e serviços nunca é unânime nas organizações. 

Independente do sistema de custeio utilizado, existem profissionais que o defenderão e 

outros que vão propor pequenas alterações ou de forma mais radical, mudanças para um 

sistema alternativo.  

Executivos cometem equívocos, investindo grande volume de recursos em seus 

departamentos de custos para desenvolvimento e manutenção de sistemas com resultados 

vez por outra inconclusivos. A consequência é a dúvida persistente na veracidade dos 

números obtidos, deixando os dirigentes inseguros em suas decisões quanto a estratégia 

a ser seguida pela empresa. 

O principal objetivo do artigo é o de contribuir para com as decisões dos executivos a 

partir da questão de “se é o não relevante o cálculo preciso do custo unitário de produtos 

e serviços para fins gerenciais”. Serão explicitados os sistemas de custeio mais utilizados 

com suas principais características em entidades industriais, comerciais e prestadoras de 

serviços.  

O foco está na análise da questão proposta, de modo a mostrar a relevância de cada um e 

seus pontos fortes e fracos. Com base no conteúdo apresentado e expertise do negócio, o 

executivo poderá, por exemplo, tomar decisões sobre como calcular o custo de produtos 

e serviços para formação de preços e analisar resultados com mais propriedade e 

segurança. A escolha do sistema de custeio mais adequado à sua organização trará 

agilidade nas decisões, fator crucial na tomada de decisão.  

Na análise dos resultados, serão mostradas situações em que os sistemas de custeio 

melhor se enquadram a um modelo específico de negócio. Foi realizada pesquisa 

bibliográfica e levado em conta a experiência na implementação de sistemas em 

organizações grandes, médias e pequenas por parte do autor.  

Cada uma pela sua característica se enquadra adequadamente a determinado modelo de 

negócio levando em conta volume de investimentos e a natureza da operação em si. Serão 

apresentadas seis questões a partir da pesquisa, a saber: 

(i) Se os Custos Indiretos forem baixos, o sistema ABC fica “caro” para 

implementação na empresa;  

 

(ii) Se o custo da mão de obra direta for significativo, o sistema de Absorção 

apresenta-se como boa alternativa;  
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(iii) Para empresas comerciais e prestadores de serviços o sistema Variável é o 

mais recomendado;  

 

(iv) Se for imprescindível o cálculo do custo do produto, o sistema ABC apresenta-

se como uma escolha adequada; 
  

(v) Para serviços complexos o sistema Lean é muito eficiente e para serviços mais 

simples o sistema Variável é uma boa opção; 

  

(vi) Porque para empresas industriais, o sistema Lean pode apresentar-se como 

mais adequado do que o sistema ABC? 

 

O ponto de partida das considerações finais é a proposição de um problema comum ao 

dia a dia das organizações, isto é, o conflito entre margem de contribuição versus custo 

unitário na aceitação de um pedido de venda. O gestor deve recusar ou não um pedido 

que dá prejuízo, mas que tenha margem de contribuição positiva? Como essa questão se 

encaixa na estratégia da empresa? 

Você aceitaria esse pedido? Duas inferências serão colocadas, a primeira relacionada a 

capacidade produtiva, ou seja, de que não pode ser posta em segundo plano no momento 

da decisão, pois o lucro vem fundamentalmente da operação e não do setor administrativo, 

e a segunda é de que não existe um sistema de custeio perfeito e sim, aquele que se encaixa 

melhor ao modelo de negócio da empresa.  

Razão pela qual o conhecimento por parte do executivo de todos sistemas disponíveis 

aliado a expertise do negócio são fatores decisivos para a obtenção de resultados 

satisfatórios nas organizações.  

A principal contribuição do trabalho, talvez esteja na originalidade se é que pode ser assim 

chamada, ou na apresentação conjunta das observações gerenciais feitas sobre os sistemas 

de custeio e depois através da comparação entre as vantagens e desvantagens da adoção 

de cada um.  

O leitor poderá responder a proposição e aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. O 

impacto será significativo na qualidade de suas decisões, pois será possível, por exemplo, 

alterar o portfólio de produtos e serviços, ser mais eficiente na operação e colher melhores 

resultados. O texto subsidia o executivo em suas decisões sobre custeio, isso afeta a 

estratégia e a performance da organização.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quatro sistemas de custos com suas vantagens e desvantagens se destacam na tomada de 

decisões gerenciais por parte de executivos, seja na hora de formar preço de venda, decidir 

sobre uma promoção ou simplesmente analisar os resultados do produto, família ou da 

empresa de maneira geral, são eles: 
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O Sistema de Custos DIRETO ou VARIÁVEL é aquele que justamente não calcula o 

custo unitário dos produtos e sim a margem de contribuição de cada um com a finalidade 

de gerar recursos para pagar a totalidade dos custos e despesas fixas e gerar lucro para a 

empresa. Todos custos, inclusive os identificáveis aos produtos, como os custos fixos 

diretos, são debitados ao resultado do período em que são incorridos.  

A premissa básica é a de que: o produto não que gera lucro e sim margem de 

contribuição para cobrir custos e despesas fixas. Quem dá lucro é a empresa.  

ROCHA, W. e MARTINS, E. (2015, p.77) apontam os seguintes argumentos para não 

inclusão dos custos e despesas fixas aos produtos: 

a) Custos fixos não são custos de nenhuma unidade, nem de nenhum produto 

individualmente considerado: são custos estruturais, existem para prover a 

capacidade produtiva da fábrica ou da empresa como um todo; 

 

b) Os custos fixos são comuns, indiretos, em relação a outros produtos, necessitando 

se utilizar critérios de rateio. Estes são subjetivos, arbitrários e questionáveis; 

 

c) A alocação do custo fixo ao produto pode distorcer o valor do custo unitário 

médio, pois este é impactado tanto pelo critério de rateio utilizado como pelo 

volume de produção; 

 

d) Custos fixos são fruto de decisões tomadas no passado, não são afetados pela 

produção corrente, sua análise só é relevante na medida em que se deve aprender 

com eles; 

 

e) O custo incremental de se produzir uma unidade a mais corresponde com regra 

geral, ao seu custo variável, não se incorre em acréscimo de custo fixo quando se 

produz uma unidade a mais, desde que não esgotada a capacidade produtiva; 

 

f) O custo fixo unitário se altera em função da quantidade vendida, de modo a 

dificultar a previsão de vendas. 

Segundo ROCHA, W. e MARTINS, E. (2015, p.81) o sistema de custeio variável se 

transforma numa ferramenta imprescindível de gestão, uma vez que fornece informações 

para a formação do preço de venda de produtos e serviços., Através da margem de 

contribuição é possível trabalhar com mais propriedade o mix de produtos, ou seja, uma 

combinação de bens com margens diferentes que satisfaçam o cliente e proporcione 

resultado favorável para a empresa. 

O consumidor, inúmeras vezes só adquire um bem se tiver outro disponível, obrigando a 

empresa a diversificar a oferta de itens oferecidos.  Outra contribuição relevante desse 

sistema de custeio é a possibilidade de se medir e analisar a rentabilidade do produto, 

das famílias, dos serviços oferecidos, de clientes específicos e de regiões geográficas. No 

caso de declínio de vendas ou fim de estação por exemplo, será possível visualizar até 

onde se pode dar descontos e fazer promoções para desovar estoques. 
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Todo sistema de custos deve refletir a eficiência da operação, seja de manufaturar, prestar 

serviço ou comercializar, razão pela qual não se pode deixar de lado a Teoria das 

Restrições, que pela sua abordagem sistêmica, prima pela melhoria contínua dos 

processos, potencialização de recursos escassos e a consequente maximização de 

resultados. 

A otimização dos processos está vinculada a fatores limitantes de sua capacidade. Tem 

como foco o gargalo da linha de produção para restrições, por exemplo, de insumos, de 

demanda, capital, comportamento, dentre outros. Gargalos de Produção são todos os 

pontos dentro de um sistema que limitam a capacidade final de produção. São, portanto, 

redutores do índice de produtividade. O que liga o Custeio variável a Teoria das 

Restrições é o conceito da margem de contribuição, que é o resultado da receita menos os 

custos diretos dos produtos e serviços.  

O produto A, por exemplo, tem margem de contribuição maior que o produto B, porém, 

leva mais tempo para ser produzido no gargalo. Qual proporcionará melhor resultado? 

Deve-se analisar a eficiência no gargalo através do coeficiente entre a margem de 

contribuição e capacidade produtiva, para depois tomar decisão de qual produto deverá 

ser produzido prioritariamente. 

Por fim, através do sistema de custeio direto, a organização tem elementos para tomar a 

decisão de terceirizar ou não a fabricação de um produto, ou mesmo de tirá-lo da linha 

de fabricação.  Quando a receita obtida pela venda não cobre os custos diretos o produto 

é posto em cheque se vale a pena ou não dar continuidade à sua produção e venda. 

Os sistemas de custeio seguintes calculam o custo unitário do produto e são o de 

ABSORÇÃO, ATIVIDADE e LEAN. 

O sistema de custeio por ABSORÇÃO associa todos os custos da área de fabricação, 

sejam definidos como diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou 

operacionais. 

Objetiva-se que cada produto ou serviço absorva parcela de custos diretos e indiretos, 

relacionados à fabricação ou serviço. Todos os gastos relativos ao esforço de fabricação 

são distribuídos, isto é, rateados para todos os produtos feitos. 

A principal distinção é entre custos e despesas. As despesas são jogadas diretamente 

contra o resultado do período, enquanto que apenas os custos relativos aos produtos 

vendidos terão o mesmo tratamento. Os custos relativos aos produtos em elaboração e 

aos produtos acabados que não tenham sido vendidos são inseridos nos estoques destes 

itens. 

Segundo PADOVESE (2016, p. 83), o cálculo do custo unitário do produto é muito útil 

para o gestor na medida em que a formação de preços é facilitada quando baseada apenas 

em custos ou em custo mais margem. Em mercados imperfeitos como monopólio, 

oligopólio e concorrência monopolística agiliza a recuperação do investimento, pois 

permite visualização do resultado por item.  
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Normalmente, na participação de concorrência pública se exige a apuração do custo do 

produto e da rentabilidade prevista e o sistema por Absorção fornece essas informações, 

além de permitir o cálculo de reembolso de custos seja de serviços hospitalares, de 

manutenção de equipamentos, dentre outros. 

Se de um lado o cálculo do custo unitário facilita a gestão de um produto de outro, pode 

levar a empresa a cair na “armadilha do produto mais rentável”. Suponha que dentre os 

diversos produtos que a empresa produz e vende ela decide priorizar aquele que lhe 

proporciona o melhor resultado.  

Em princípio é uma decisão lógica e coerente, só que existe a limitação de mercado e 

muitas vezes a necessidade de se diversificar a oferta de bens para vender o item mais 

rentável, fatores que não levados em consideração. O resultado passa muitas vezes pela 

produção em excesso, estoques elevados e maior necessidade de capital de giro. 

O passo seguinte é desencadear uma série de promoções para desovar o estoque com 

redução de preço e rentabilidade da empresa. O produto que se enquadrava no grupo dos 

mais rentáveis passa para o grupo dos problemáticos com giro baixo, lucro reduzido ou 

até prejuízo. Diferente do sistema Direto, o por Absorção é permitido pela legislação 

brasileira do imposto de renda. 

Uma dificuldade que persiste é a determinação do volume de produção a ser considerado 

para se calcular o custo fixo por produto e novamente a capacidade produtiva deve ser 

levada em consideração. Ao menos três possibilidades se sobressaem, o volume teórico 

máximo de produção, o volume orçado para um período normal de atividades ou o volume 

real observado em determinado período específico? 

No longo prazo, se deve levar em consideração o volume observado em determinado 

período específico, pois variações poderão ocorrer para cima e para baixo, mas a 

tendência é de os estoques serem normais ao longo do tempo. Se recomenda o cálculo da 

média dos três últimos anos menos os valores de grande oscilação devido a períodos de 

euforia ou depressão de mercado, sinistros, greves e outros eventos atípicos. 

O terceiro método de custeio é o Baseado em ATIVIDADES, ou ABC (activity basead 

costing). Conforme mostra PADOVESE (2016, p.249) o sistema intervém no custeio das 

despesas indiretas, distribuindo-as pelas atividades que consomem esses recursos. Os 

custos das atividades são então alocados aos produtos ou serviços com base na forma 

como cada um individualmente consome essas atividades. 

Consiste na identificação, análise e alocação de custos aos processos de uma determinada 

empresa, visando melhor gerenciar a lucratividade. Permite aferir os custos com mais 

precisão. Os recursos são atribuídos a cada atividade e em seguida são atribuídas a objetos 

de custos com base em seu uso. Reconhece os relacionamentos de causa dos responsáveis 

pelos custos das atividades. Também ameniza as distorções provocadas pelo uso do rateio 

usado na tradicional lógica de absorção dos custos. 
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Tem como fundamento básico o princípio da causa, ou seja, procura identificar de forma 

clara, por meio de rastreamento, o agente causador do custo, para lhe imputar valor. A 

ideia básica é atribuir primeiramente os custos às atividades e posteriormente atribuir os 

custos das atividades aos produtos.  

O custeio por atividade é focado no custo dos recursos demandados e consumidos, não 

no custo dos recursos ofertados, disponibilizados. A diferença entre ambos, a ociosidade, 

ou custo da capacidade não utilizada, nunca deve ser repassada aos produtos e sim, 

debitado diretamente ao resultado do período, jamais sendo levada aos produtos.   

Esse método de custeio exige um esforço extra de trabalho na medida em que é preciso 

determinar as atividades, alocar recursos conforme o consumo delas e direcionar o valor 

das atividades aos produtos conforme o consumo das atividades. As etapas de sua 

implantação estão representadas a seguir:  

 Definir os processos prioritários; 

 Determinar quais atividades são executadas em cada processo; 

 Listar as possíveis tarefas de cada atividade, se necessário; 

 Alocar recursos às tarefas ou às atividades (prioritariamente), conforme o 

consumo destas; 

 Direcionar os valores das atividades aos produtos, serviços ou clientes, conforme 

o seu consumo de atividades. 

 

O sistema de custeio ABC, minimiza o efeito negativo do uso do rateio para se designar 

os custos e despesas fixas aos produtos. Na verdade, através de sua metodologia, os custos 

das atividades são alocados aos produtos/serviços com base na forma como cada 

produto/serviço individual consome essas atividades.  

Em termos gerenciais permite uma eficiente gestão da capacidade, alinhando os recursos 

disponibilizados aos demandados, bem como a análise detalhada dos custos e despesas 

fixas pertinentes à organização. Consequentemente, aperfeiçoa os processos 

administrativos e de produção, bem como a gestão de preços e lucratividade por clientes. 

Fundamentalmente, contribui para o planejamento e definição da estratégia.  

O quarto método de custeio é o LEAN, oriundo do Lean Manufacturing apoia a criação 

de valor para o cliente custeando o fluxo de valor em sua totalidade, não os produtos 

individualmente ou departamentos, desta forma elimina desperdícios com procedimentos 

contábeis considerados desnecessários se comparado aos sistemas tradicionais. Os custos 

indiretos distribuídos aos produtos usando alocação de direcionadores (ABC) são agora, 

rastreados diretamente aos produtos, segundo COGAN (2012, p.93). 

Os ganhos de produtividade implicam num nível de produção menor e redução dos 

estoques, que acarretam inicialmente aumento nos custos dos produtos e, no caso, com 

perda financeira. Tal fato pode induzir gestores a não utilização desse sistema por 

imaginar que poderá trazer perdas financeiras permanentes.  
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Além disso, as empresas clientes percebem que os tempos de entrega dos produtos, do 

pedido feito até a entrega formal do produto, são também reduzidos e desta maneira 

passam a colocar seus pedidos mais tarde do que costumavam fazer e em quantidades 

menores. 

Os ganhos de produtividade, redução do lead time e de estoques, liberam recursos de 

mão de obra, capacidade produtiva e capital de giro para investimentos em novos 

produtos otimizando todo sistema. 

COGAN (2012, p.147) afirma que fabricantes lean não cortam custos, transformam 

desperdícios em capacidade disponível. O impacto financeiro, vem da tomada de decisão 

em como usar essa capacidade e do ganho no fluxo de caixa da redução do estoque. A 

contabilidade lean usa ferramentas específicas para entender o impacto das mudanças 

financeiras nas empresas. 

É um método de custeio baseado no custo do fluxo de valor. Calculado coletando-se todos 

os custos do fluxo de valor para a semana e dividindo-os pela quantidade de unidades 

embarcadas para os clientes nessa mesma semana. 

Fluxo de valor é o conjunto de todas as ações necessárias para fazer um produto ou serviço 

específico e passa pelas três tarefas críticas de gerenciamento de qualquer negócio. São 

elas: solução de problemas, desde o conceito detalhado do projeto e a engenharia, até a 

produção desfechada; gerenciamento da informação, desde a emissão do pedido até a 

programação detalhada da entrega; e procedimentos da transformação física da matéria 

prima do produto até as mãos do cliente.  

Custo médio por unidade mede o total do custo do fluxo de valor para o período, dividido 

pelo número de unidades embarcadas durante esse período. Inclui todos os custos 

consumidos no período, mão de obra, suporte de produção, de operações e de engenharia, 

facilidades e manutenção, materiais de produção e outros custos consumidos pelo fluxo 

de valor. 

COGAN (2012, p.80) relaciona diferenças entre o custeio padrão tradicional como o 

Direto, por Absorção e Atividade:  

• As empresas enxutas mantêm estoques baixos ou quase nulos, o que representa 

uma redução do ativo e do valor da empresa; 

• Ao reduzir estoques, lead times e melhorar a qualidade dos produtos fornecidos, 

os clientes fazem pedidos menores e mais intervalados, pois, confiam na empresa 

e passam a manter seus estoques menores, o que pode dar a impressão de que as 

vendas caíram; 

• Ao se tornar mais produtiva, o resultado não aparece no curto prazo na D.R.E.- 

Demonstrativo de Resultados Uma parte da força de trabalho fica ociosa e não 

pode ser desligada, sob o risco de a transição ir por água abaixo; 
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• Nem a capacidade extra disponível pode ser utilizada uma vez que leva tempo 

para introduzir novos produtos na fabricação e otimizar o sistema ao longo das 

linhas de produtos enxutos. 

Uma vez estudado os sistemas de custeio, como se dá a formação de preços? O executivo 

consegue definir o preço com a margem ideal e ter sucesso nas vendas?  

Normalmente não! Segundo Zacarelli (2008, p. 87), o preço é fixado de cima para baixo, 

isto é, o consumidor aceita pagar um preço pela compra do produto, existe um custo que 

passa por todos os agentes da cadeia de valor até chegar a ele. A diferença é o lucro que 

o negócio gera e será dividido entre os agentes conforme a qualidade do negócio de cada 

um. Nesse ponto começa o processo de planejamento de precificação de cada agente 

dentro da cadeia de valor. 

A “qualidade do negócio” depende de sua capacidade de gerar resultado e criar valor 

para todos os stakeholders. Leva em conta as cinco forças de PORTER (1989), a saber:  

 Barreiras de entrada - representam fatores que dificultam a participação de 

novas empresas no negócio, tais como: volume de investimento alto, nível de 

tecnologia de difícil acesso, questões ambientais, dentre outros;  

 

 Barreiras de saídas - relacionam as dificuldades de se fechar uma empresa, 

por exemplo, devido a contratos previamente assumidos, despesas com 

demissões de grande número de funcionários, dentre outros; 

 

 Grau de rivalidade entre as empresas - é normal, construtiva como uma 

competição esportiva, ou destrutiva como a máfia?; 

 

 A existência de possíveis produtos ou serviços substituíveis - existe em 

quantidade significativa ou não representa grande preocupação para os 

produtores?; 

 

 Poder de negociação das empresas ao longo da cadeia de valor - é forte ou 

fraco no que diz respeito a preços, volumes, condições de pagamento, dentre 

outros. 

 

Em conjunto com os fatores apontados, pode-se considerar também, o controle da 

empresa sobre matérias primas e tecnologia. São dois fatores determinantes para fixação 

das margens de lucro. Quem controla matéria prima e a tecnologia de fabricação, controla 

o preço de mercado.  

Da mesma forma, é diferente possuir um ou dezenas de pontos de venda no que diz 

respeito a volumes de compra e venda e condições melhores de preços e de pagamento. 

Quem investe mais em propaganda e oferece atendimento eficiente antes, durante e no 

pós-venda, movimenta maiores quantidades possui mais força para fixar preço de venda. 

 



 

10 
 

 

3 – MÉTODO DE PESQUISA 

Para SELLTIZ e outros (1974, p.41), os desenhos de pesquisa são principalmente de 

orientação exploratória, descritiva ou experimental. Os estudos exploratórios provêm 

informação sobre aspectos específicos dos fenômenos organizacionais, sobre os quais 

temos pouco conhecimento. São usados quando pouco se sabe sobre as organizações a 

serem estudadas. 

Os estudos descritivos orientam-se para a avaliação e categorização de características 

organizacionais previamente definidas. São feitos de molde a retratar detalhadamente 

vários aspectos da organização. 

Os estudos experimentais testam hipóteses causais das relações entre variáveis. Em geral 

são estabelecidos para controlar certas condições ambientais, de modo que, o pesquisador 

possa observar o efeito de uma variável ou de variáveis sobre os “sujeitos experimentais”. 

Cada um destes esquemas de pesquisa tem pontos fortes. Os exploratórios são para o 

investigador ficar conhecendo a situação organizacional no ponto de partida, e indicar 

características específicas da situação que merece investigação e descrição posteriores. 

Os estudos descritivos proporcionam ótimos fundamentos para projetos experimentais 

mais elaborados que seriam, posteriormente, aplicados. Portanto, a exploração e a 

descrição são essenciais para o entendimento do comportamento organizacional. 

Os estudos experimentais permitem introduzir controle na situação que observamos. A 

observação dos comportamentos organizacionais, sob condições controladas, ajuda a 

melhorar o entendimento teórico de variáveis dentro de tais estruturas. 

Pela natureza do assunto na literatura e prática na administração foi adotado um estudo 

descritivo através da pesquisa bibliográfica e experimental, facilitando a investigação 

através do estudo do conhecimento armazenado tradicionalmente em livros e 

documentos. Somado a isto o teste das hipóteses causais das relações entre variáveis. 

Devemos considerar também o avanço da tecnologia da informação por meio dos 

arquivos eletrônicos, e mesmo do desenvolvimento da Internet, como facilitadores para a 

agilidade da investigação e novas descobertas em todas as áreas do saber.  

A pesquisa bibliográfica é indispensável por várias razões, entre elas a aplicação de 

pesquisa de campo e de laboratório, considerando que toda e qualquer projeto exige a 

pesquisa bibliográfica antecipadamente, na forma exploratória, com o exame do material 

de domínio público já produzido.  

A pesquisa bibliográfica compreende a identificação, localização, compilação e 

fichamento das informações e ideias relevantes de um texto. Atualmente é de grande 

contribuição ao desenvolvimento da tecnologia da informação, por meio da Internet, 

mesmo considerando seus pontos fortes e pontos fracos.  
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4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa bibliográfica conjugada com a experiência de implementação de sistemas de 

custeio em sessenta empresas por parte do autor possibilitaram a abordagem de seis 

questões para tomada de decisões dos executivos, apresentadas a seguir: 

Se os Custos Indiretos forem baixos, o sistema ABC fica “caro” para implementação 

na empresa. 

O sistema de custos ABC, ou por ATIVIDADE é aquele através do qual que é preciso 

determinar as atividades, alocar recursos conforme seu gasto e direcionar o valor das 

atividades aos produtos de acordo com o consumo das atividades.  

Caso a empresa possua custos indiretos baixos, ou seja, menor que 33% do faturamento 

não se justifica o valor e o tempo investidos para se apurar o custo do produto através do 

ABC. Nesse caso, outro sistema de custeio poder ser utilizado como o por ABSORÇÃO 

ou até o DIRETO. É uma solução mais simples com resultados adequados.  

O ponto crucial da análise é o confronto entre o custo de implantação e manutenção do 

ABC versus os resultados auferidos.  Neste caso, os itens de custos que conjuntamente 

devem ser considerados são os diretos mais fáceis de obter, como o valor de compras, 

salários e tributos. Ao contrário do indiretos que pela sua natureza exigem uma forma de 

alocação por produtos que é sempre mais dispendiosa para a organização, envolvendo 

mais pessoas e recursos. 

Se o custo da mão de obra direta for significativo, o sistema de Absorção apresenta-se 

como boa alternativa. 

Quando surgiu o sistema de custeio por ABSORÇÃO, no início de século XX, prevalecia 

no mundo a mão de obra como o item principal de custos e despesas fixas nas 

organizações e justamente o critério de rateio adotado para se determinar o custo e 

despesa fixa por produto foi o da mão de obra direta.  

O sistema de custeio por ABSORÇÃO associa todos os custos da área de fabricação, 

sejam definidos como diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou 

operacionais. 

Atualmente, o custo da mão de obra é muito diferente de empresa para empresa devido 

aos novos modelos de negócios empregados pelas mesmas.  O valor do investimento em 

máquinas, equipamentos e softwares tem sido superior ao valor empregado em mão de 

obra, razão pela qual a proporção de gastos com mão de obra em relação ao total vem 

diminuindo e a adoção desse critério para se dividir custos e despesas indiretas aos 

produtos pode não ser a melhor alternativa. 

O critério de rateio por horas máquina se apresenta como boa solução para organizações 

com uso intensivo de capital ou até um misto dos dois, se preferir. O ponto crucial é a 

análise do valor dos custos diretos, fundamentalmente de mão de obra, em relação ao total 

de custos da organização. 
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Para empresas comerciais e prestadores de serviços o sistema Variável ou Direto é o 

mais recomendado. 

Para escritórios de advocacia, empresas de auditoria ou consultoria, agências de 

comunicação e propaganda, cadeia de lojas de rua ou em Shopping Centers não faz 

sentido o cálculo do custo unitário e sim a margem de contribuição por produto, família 

ou total da empresa.  

Suponha um gerente de supermercado com 10.000 mil itens para vender em seu 

estabelecimento. Observe que o resultado por produto seria muito caro e infrutífero para 

análise, cabendo sim, saber quanto cada família de produtos contribui para pagar os custos 

e despesas fixas e gerar lucro. 

O mesmo raciocínio pode ser considerado para prestadores de serviços, na obtenção de 

resultado de um cliente no escritório de advocacia, consultoria ou de uma clínica médica, 

através dos convênios com os planos de saúde.    

Lembre-se que o sistema de custos DIRETO ou VARIÁVEL é aquele que justamente não 

calcula o custo unitário dos produtos e sim a margem de contribuição de cada um com a 

finalidade de gerar recursos para pagar a totalidade dos custos e despesas fixas e gerar 

lucro. O ponto crucial para análise passa pela natureza da operação e quantidade de 

produtos oferecidos ao mercado. 

Se for imprescindível o cálculo do custo do produto, o sistema ABC apresenta-se como 

uma escolha adequada. 

O sistema de custeio ABC, elimina as principais distorções do sistema por ABSORÇÃO 

que é a adoção do critério de rateio para alocar os custos indiretos aos produtos. O rateio 

é subjetivo, arbitrário e conforme a escolha leva a resultados por produto completamente 

diferentes, dificultando sua escolha. 

Quando se adota o sistema de custeio ABC, ou seja, por ATIVIDADE, se minimiza o 

problema, na medida em que se estuda as atividades de cada produto, quanto custa e 

quanto cada um efetivamente consome. O cálculo do custo unitário é assertivo e fornece 

informações precisas para a tomada de decisões gerencias.    

O ponto crucial para análise é o volume investido para implantação e manutenção do 

sistema versus a proporção dos custos indiretos em relação ao total, pois a adoção do 

sistema ABC se justifica se essa proporção for elevada, acima de 33% do faturamento, 

por exemplo. Caso contrário, o sistema por ABSORÇÃO pode ser empregado 

satisfatoriamente. 

Observe que ao menos se deve considerar a média de três meses do consumo por item de 

custo no cálculo do ABC. As máquinas atualmente possuem sensores de modo que fica 

fácil o cálculo do consumo por produto, todavia, em processos administrativos a aferição 

é manual, cara e sujeita a erros, daí a relevância do cálculo da média trimestral. 
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O cálculo do custo unitário do produto se justifica nos casos de participação em 

concorrência pública, exportação, ressarcimento de valores, precificação em mercados 

imperfeitos, como monopólio, oligopólio e concorrência monopolística.  

Para serviços complexos o sistema Lean é muito eficiente e para serviços menos 

complexos o sistema Variável é uma boa opção. 

Existe uma diferença significativa de complexidade nas operações de prestadores de 

serviços que podem ser classificados como atividade menos complexas, como agências 

de publicidades, consultorias, clínicas médicas e outras classificadas como atividades 

mais complexas como instituições financeiras e hospitais, por exemplo. 

No caso de atividades mais simples o sistema de custeio VARIÁVEL ou DIRETO é uma 

excelente opção, pois é fácil de ser implementado, barato e com resultados confiáveis. 

Fácil, porque pode considerar prestadores de serviços terceirizados mais materiais 

específicos. São itens que usualmente constam do orçamento que a contratante aprova e 

estão disponíveis. 

Barato, pois não requer a existência de um complexo departamento de custos na empresa 

e sim com a presença de um analista júnior que pode ser treinado na obtenção de dados e 

apresentação dos resultados. Confiável, pois fornece a margem de contribuição de cada 

cliente, seja pessoa física ou jurídica, como no caso de escritórios de advocacia, agências 

de publicidade ou clínicas médicas.  

É possível analisar a contribuição de cada um para se cobrir os custos e despesas fixas e 

elaborar formas de atuação diferentes de acordo com a resultado desejado. O ponto crucial 

para análise é a natureza da operação e composição do mix, ou seja, da variedade de 

clientes e o papel de cada num na composição do resultado final.  

Observe no caso de serviços hospitalares ou produtos bancários, a variedade e 

complexidade da operação são maiores do que se comparados a empreendimentos 

comerciais ou de uma agência de comunicação, por exemplo, razão pela qual a obtenção 

do custo médio dos produtos a partir do fluxo de valor como proposto pelo sistema Lean, 

dá agilidade ao processo decisório e também propicia resultados confiáveis. 

Porque para empresas industriais, o sistema Lean pode apresentar-se como mais 

adequado do que o sistema ABC? 

Na medida em que o mercado define o preço de venda de produtos e serviços, o custo 

médio da família de produtos obtido a partir do fluxo de valor pelo sistema de custeio 

Lean é suficiente para análise da rentabilidade da empresa.  

O sistema de custeio ABC exige estrutura administrativa com mais pessoas e recursos e 

a partir da obtenção do custo unitário não se chega ao preço de venda desejado. O 

raciocínio é feito de cima para baixo, isto é, o mercado determina o preço médio 

independente do custo da empresa que se vê obrigada a segui-lo.  

 



 

14 
 

 

Observe que, o esforço para cálculo do custo do produto através do ABC, não é 

recompensado pela qualidade dos dados obtidos para análise dos executivos responsáveis 

pela tomada de decisões. 

Caso a empresa participe constantemente de concorrências públicas, exporte ou trabalhe 

mediante reembolsos constantes, o cálculo preciso do custo do produto se faz necessário 

e o sistema de custeio ABC pode ser utilizado, senão e custo Lean, supre as necessidades 

gerencias dos executivos, através do cálculo do custo médio dos produtos e serviços. 

Estima-se que mais de 50% das empresas industriais americanas utilizam o sistema Lean 

em seu departamento de custos. 

Reflita sobre o problema a seguir: 

Qual a melhor forma de se resolver o problema da Empresa XYZ? Com os dados 

apresentados a seguir do produto XPTO, você aceitaria um pedido de 10.000 unidades ao 

preço de R$ 27,00 cada um? 

Dados: 

Matérias primas...........................................R$ 15,00 

Despesas de vendas e administrativas.........R$ 10,00 

Custos Diretos...........................................R$ 25,00 

Despesas/Custos Indiretas              ______ _R$ 9,00  

Custo unitário total...................................R$ 34,00 

 

Resolução (1): 

Custo unitário........................................... R$ 34,00 

Preço cotado                 ________                $ 27,00 

Perda por unidade.....................................(R$ 7,00)  

Quantidade cotada........................................10.000 

Perda total...........................................(R$ 70.000) 

 

Resolução (2): 

Custo direto.............................................R$ 25,00 

Preço Cota                               ______    R$ 27,00 

Marg. Contribuição. Unitária................... R$ 2,00 

Quantidade cotada......................................10.000 

Marg. Contribuição. Total ................R$ 20.000  
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Observe que na proposta de resolução (1) afere-se um prejuízo de R$ 70.000. Valor 

inquestionável a partir do cálculo do custo unitário do produto. No entanto, na proposta 

de resolução (2) o produto gera uma margem de contribuição positiva de R$ 20.000 para 

pagar os custos e despesas fixas e gerar lucro para a empresa, além de cobrir seus custos 

e despesas diretas. 

Se deve aceitar ou não o pedido da empresa XYZ?  

De um lado, ao calcular seu custo, o produto dá prejuízo, motivo pelo qual se justifica a 

recusa do pedido. Por outro lado, a receita obtida paga os custos diretos e contribui para 

pagar os custos e despesas fixas, além de tirar mercado dos concorrentes.   

Essa decisão faz parte do dia a dia dos executivos e não existe o certo ou errado e sim 

um processo de precificação alinhado ao marketing e estratégia da empresa que deve 

permear a decisão tomada. A não definição clara desse processo poderá levar a 

organização a perda de mercado e rentabilidade. 

O preço de venda é dado pelos consumidores nos vários tipos de mercados, mesmo no 

oligopólio e monopólio, o cliente pode até pagar mais caros do que deseja se não tiver 

opção no curto prazo, mas com certeza irá atrás de uma alternativa mais barata a médio e 

longo prazo.  

Desta forma, o foco da empresa não deverá estar no custo do produto e sim, nas formas 

de agregar valor ao mesmo e divulga-las ao mercado. Aliás, esse é o trabalho do 

departamento de marketing. Sob essa ótica, a análise do custo, fundamental para o 

resultado da empresa é secundária, é consequência e não causa da sua forma de trabalho. 

No caso do cálculo do custo unitário dos produtos, duas inferências podem corroborar 

com a decisão de colocá-lo em segundo plano: 

Caso a empresa obtenha ganhos ou perdas de produtividade na sua operação o sistema 

de custeio deve mostrar essa variação, dado que a capacidade produtiva é variável 

determinante nesse processo.  

A análise da margem de contribuição no gargalo é de importância crucial na aferição da 

rentabilidade de produtos e serviços e deve ser levada em conta independente do sistema 

de custeio em ação, entretanto, o sistema VARIÁVEL ou DIRETO devido a sua natureza 

fornece rapidamente informações para a tomada de decisões, ao contrário dos demais que 

exigem cálculos adicionais e consequentemente demandam mais tempo de execução. 

Se houver ociosidade, se recomenda que o custo não seja repassado aos produtos e sim, 

debitado no final do resultado, uma vez que o nível do estoque é normal no longo prazo. 

E se não for? Por exemplo, devido a condições de mercado atinge-se outro patamar de 

demanda inferior ao inicial e com inúmeras dificuldades de recuperação da produção ou 

da participação de mercado. 
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O sistema Lean, ao calcular o custo médio dos bens e não o unitário, é uma alternativa, 

propõe o desenvolvimento de novos e inovadores produtos e desta forma elimina a 

ociosidade da mão de obra e equipamentos e pode ser empregado nessa circunstância. Tal 

proposta além de não encarecer os produtos leva a empresa a novos desafios que 

fatalmente trarão ganhos de produtividade com reflexos positivos ao final do exercício 

fiscal.  

O sistema de custos perfeito não existe. Todos possuem pontos fortes e fracos e cabe ao 

executivo optar por aquele que se enquadre melhor no tipo de negócio e mantê-lo por um 

longo período. O sistema ideal é aquele que fornece as informações de acordo com as 

necessidades dos gestores, dada a complexidade dos processos administrativos e fabris 

da organização. É imprescindível, dispor de argumentos para justificar sua escolha e ao 

mesmo tempo saber que a controvérsia faz parte do processo administrativo.  

Equívocos são cometidos quando os gargalos não fazem parte da análise, bem como a 

“armadilha do produto mais rentável”. Empresas que baseiam suas decisões no custo 

unitário dos produtos ficam mais propensas em cair nesse tipo de problema, o de priorizar 

a produção e venda do produto mais rentável, esquecer dos demais e ofertar bens numa 

quantidade maior que o mercado pode absorver.  

A promoção de venda ao final de uma estação, por exemplo, de sobra de estoque pode 

ser considerada normal, entenda-se variação de até 15% para mais ou para menos, no 

entanto, é diferente do caso em que o estoque elevado se deu em função do volume 

ofertado saturar o mercado.  

Em termos de sistemas de custos não há unanimidade, como já foi dito e sempre haverá 

argumentos contra a sua escolha, portanto, a análise da modelo do negócio conjugado 

com conhecimento profundo dos sistemas de custeio disponíveis se faz necessária. 

Todavia, não só aspectos técnicos devem ser observados, existem outros fatores, tais 

como: psicológicos, de ordem motivacional, legais, organizacionais, normativos, dentre 

outros, que não estão sendo analisados nesse artigo. 

Se deve aceitar ou não esse pedido da empresa XYZ? Essa decisão faz parte do dia a dia 

dos executivos e não existe o certo ou errado como colocado e sim um processo de 

precificação alinhado ao marketing e estratégia da empresa que deve servir de base a 

decisão em questão. Se esse alinhamento não estiver claramente definido, qualquer uma 

das decisões poderá levar a empresa e perder mercado e rentabilidade. Cuidado! 

O cálculo do custo unitário é fundamental para a formação de preços, apuração de 

resultados de produtos e serviços e rentabilidade da empresa?  

Acredita-se que seu cálculo não é prioritário, pois como exposto, o mercado determina o 

preço de venda e a rentabilidade da empresa se dará através da qualidade de negócio 

dentro da cadeia de valor do produto ou serviço. 
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O foco não deve estar no custo e sim em como agregar valor ao produto ou serviço de 

modo que o consumidor aceite pagar um preço mais elevado pelo bem. Sendo assim, os 

sistemas de custeio DIRETO ou LEAN podem fornecer informações gerenciais 

necessárias e suficientes para análise de dados e determinação da estratégia vencedora.  

Você concorda?  
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