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1 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE CUSTOS 

 

A implantação de um sistema de custos em Cooperativas visa o atendimento de 

diferentes objetivos de avaliação de custos com ênfase na integração com a Contabilidade, 

para aproveitamento pleno de geração de dados que atendem ao Bloco K, e tendo em vista 

num estágio mais avançado avaliar o desempenho de negócios. 

Ainda com relação ao atendimento de aspectos legais, cabe ressaltar que o sistema de 

custos ajuda a Instituição a se organizar para o ECF, assim como possibilita a segregação de 

custos de atos cooperados e não cooperados. 

Mas o trabalho de implantação de custos não deve ser restrito aos aspectos legais de 

atendimento ao fisco, visto que com os dados gerados é possível administrar muito melhor a 

Cooperativa, respaldando com isso decisões gerenciais, como se pode constatar a seguir no 

maior detalhamento de suas fases e objetivos. 

 

1.1 Gestão dos Custos Setoriais 

 

A gestão dos custos setoriais corresponde à avaliação dos custos de cada setor 

composto pelas parcelas ou contas de: pessoal, de materiais, de utilidades, de depreciações, 

entre outros – gerados em cada área de responsabilidade (daí o termo: setorização, de setor ou 

área).  

A setorização tem como objetivos e benefícios: 

O comprometimento das diversas áreas para a redução dos custos; 

A análise e a avaliação da viabilidade de realização de certos serviços usando os 

recursos internos ou terceirizados; 

Avaliar os custos relacionados aos atos não cooperativos; avaliar estoques de produtos 

semifabricados e prontos. 

Constituir-se em base para a estruturação e acompanhamento orçamentário. 
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1.2  Avaliação do desempenho setorial 

 

Conforme o desenho organizacional e diferenciação por linhas ou unidades de 

negócios, o confronto das receitas por setor com os custos setorizados permite a verificação 

do resultado de cada área. Como exemplos, podem ser citadas as diversas linhas de produção 

em Laticínio de onde surgem diversos produtos, complementados em alguns casos com 

revenda de artigos de terceiros, parceiros que manufaturam os mesmos com a marca da 

Cooperativa (doce de leite...), bem como nas outras Unidades Estratégicas de Negócios, como 

nas Lojas de Supermercados pertencentes à Cooperativa. 

 A avaliação do desempenho setorial tem normalmente como objetivos e benefícios: 

- O desenvolvimento de ações gerenciais visando à redução ou eliminação de 

desempenhos insatisfatórios; 

- O direcionamento de esforços gerenciais em setores com bom desempenho; 

- O estabelecimento de metas de desempenho setorial; 

 

1.3 Avaliação do desempenho dos vários segmentos de clientes 

 

A partir do conhecimento do desempenho setorial, a avaliação pode ser aprofundada 

nos diversos segmentos de clientes, para verificar a performance de cada um neste esforço de 

otimização.  

A avaliação do desempenho dos segmentos de clientes tem normalmente como 

objetivos e benefícios: 

A identificação dos segmentos de melhor desempenho, visando à ampliação de sua 

participação; 

A avaliação do desempenho de segmentos de baixo desempenho, com vistas à 

renegociação das condições e eventual desaceleração de tais grupos de clientes. 

Fala-se tanto em cadeia de valor. A avaliação de desempenho no segmento do 

comércio pode ser ampliada por fornecedor em Unidades de Negócios de Supermercados em 

Cooperativas, mediante a medição da margem por fornecedor ( associada aos artigos 

disponibilizados em cada parceiro) com o nível de estoque médio mantido nas operações, para 

viabilizar o movimento de negócios.  
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1.4  Avaliação dos custos unitários de bens e serviços 

 

A avaliação dos custos unitários de bens e serviços constitui um desdobramento das 

etapas anteriores focalizando o desempenho (receita, custos, margens) na dimensão individual 

de serviços e bens ou mercadorias. Assim, contemplando o montante de atendimentos em 

diferentes níveis de ocupação, mais as margens necessárias e a apropriação integral dos custos 

diretos e indiretos, complementado necessariamente pela carga tributária, custos financeiros e 

logísticos, pode-se formular os preços (valores) dos produtos industrializados de origem 

vegetal ou animal (óleo refinado a partir do óleo bruto extraído na soja; embutidos: salame, 

mortadela, outros derivados em Frigorífico de suínos, etc.). 

A avaliação dos custos unitários tem normalmente como objetivos e benefícios a 

serem atingidos: 

Possibilitar o cálculo do preço (valor) de cada um dos produtos processados ou até 

mesmo adquiridos de terceiros; 

Possibilitar o conhecimento do resultado de serviços e produtos quando os preços 

destes já estão previamente estabelecidos; 

Permitir renegociação de preços ou negociação dentro de condições compatíveis e 

viáveis. 

 

1.5 Avaliação de estoques de produtos semifabricados e prontos 

 

Complementando os conteúdos examinados para implantação do Bloco K, e sobretudo 

a partir da qualificação dos dados, é possível avaliar os estoques de produtos em fase de 

fabricação e produtos prontos, para com tais dados efetuar as devidas contabilizações desses 

valores, bem como especialmente avaliar o montante de Custos de Produtos Vendidos, 

componente essencial da equação de resultado e como tal é objeto de preocupação e interesse 

direto da Cooperativa para com isso também evidenciar o montante de tais custos nos atos não 

cooperados. 

 

2 CONCEITUAÇÕES RELEVANTES 

 

As ações práticas de controle e avaliação de custos pressupõem o domínio dos 

conceitos sobre as variáveis integrantes do cálculo, entre as quais cabe focalizar as seguintes 

questões: 
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Qual é o conceito adequado para o termo custos? 

Qual é a diferença entre custos e gastos? 

Quanto à propriedade de identificação direta dos custos por produto e serviço, 

podemos identificar quais grupos de custos? 

Qual é a importância de conhecer esses grupos de custos, em termos de 

operacionalização, dificuldade de cálculo e precisão nos cálculos? 

Procedimentos genéricos de apropriação conforme o grupo de custos. 

 Presença de custos logísticos e de distribuição. Integração de custos ou investimentos 

de propriedade industrial, custos financeiros, custos de atendimento ao cliente. Impacto de 

custos de assistência técnica, revisões, etc.: a lista de situações cada vez mais customizadas 

aumenta os desafios de cálculo, “clamando” por maior exatidão, cuidados no direcionamento. 

Como se podem denominar os custos que se modificam (aumentam ou diminuem) 

conforme o volume de atendimentos? Como se denominam os custos que se mantêm 

inalterados em relação ao volume de atendimento?  

Exemplos de custos integrantes das categorias acima citadas.  

A fim de responder as questões acima e ampliar sua abordagem, afirma-se que: 

 O termo “custos” na verdade se desdobra para efeitos de apropriação em Custos e 

Despesas, assim como no meio cooperativo tal termo (custos) em algumas operações é mais 

conhecido e adotado como dispêndios. Nas áreas fins, que utilizam insumos e geram o 

montante de Custos de Produtos Vendidos se localizam os Custos; nas áreas de apoio, 

administrativas e comerciais, corresponde a natureza de Despesas. 

 Embora essa distinção é amplamente adotada na Contabilidade, nem sempre no dia a 

dia há uma nítida diferenciação, preponderando muitas vezes como sentido mais amplo e 

válido o termo Custos, consagrado por expressões como Implantação de Sistema de Custos, 

não se constatando a expressão Implantação de Sistema de Despesas... 

O conceito ”custos” indica a geração de sacrifícios de recursos para realizar algum 

serviço, ou seja, processar algum atendimento de serviço ou processamento de produto. 

Assim, não há custos enquanto uma determinada embalagem permanecer estocada no 

depósito à espera de sua destinação ao queijo, manteiga, etc., mesmo que tal material já tenha 

sido pago ao fornecedor. O ato de pagar ao fornecedor (anterior ou posterior ao seu uso) não 

configura em si uma situação de custos. Somente o uso é que indica a geração de um custo, ou 

seja, o sacrifício econômico que a Cooperativa tem ou teve para atender uma operação de 

produção ou venda. 
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A exemplificação do que é custo ou de como o mesmo se forma, também pode aludir 

para a geração de tributos incidentes no valor de um produto; o frete de vendas; as comissões 

de vendedores. Novamente aí há um viés contábil que tende a preceder o termo comissões, 

como despesas com comissões, coerente portanto com a geração de parcelas de natureza de 

Despesas na área comercial. 

Usualmente as despesas estão associadas ao funcionamento da Instituição, enquanto os 

custos estão ligados à existência em si de cada produto ou aos atos que geram transações 

diretas de negócios, comercialização. Assim também as comissões e os fretes muitas vezes 

são referidos como custos e não como despesas, pois tais contas constituem valores gerados 

diretamente na transação comercial, de tal forma que deixariam de existir sem a ocorrência do 

negócio. Já a publicidade, as despesas da estrutura comercial e de feiras, acontece de forma 

independente da realização de um negócio (comercialização em si). 

 Acima dessas abordagens acadêmicas ou formais, cada Cooperativa deve ser 

preocupar em poder dimensionar corretamente os valores que geram custos ou despesas em 

cada negócio, pois somente isso poderá ajudar a melhorar a performance. 

A noção de sacrifício que se associa ao conceito custos é um indicativo de um 

determinado fator de empobrecimento da instituição, se isso for analisado de forma estanque, 

sem considerar a sua contrapartida de faturamento. Naturalmente, não acontece a destinação 

de ração para os INTEGRADOS na cadeia produtiva de um Frigorífico sem ter a perspectiva 

de que haverá a geração de receita, para cobrir os diversos custos da ração e dos 

medicamentos aplicados pelo produtor nos suínos em fase de engorda, e ter uma parcela de 

resultado (sobra após a cobertura de todos os custos, num sentido amplo).  

Os exemplos acima citados configuram a situação de custos, enquanto que os gastos 

são de diversas naturezas:  

No pagamento dos fornecedores que disponibilizam os insumos de materiais diretos 

(matérias-primas) e muitos outros itens (vassoura, papel higiênico e água/ energia elétrica, 

telefone...), independente de seu uso efetivo ou do momento do uso ter sido antes ou após o 

pagamento dessas compras ou contratações. 

Na amortização de parcela de financiamento relacionado com a aquisição e instalação 

de um bem imobilizado. Cumpre ressaltar: o pagamento de uma dívida é um desembolso (a 

rigor uma amortização de parcela do mesmo), podendo ser mais vulgarmente mencionado 

como gasto. Curiosamente enquanto o bem estiver sendo usado ao longo de sua vida útil, há a 

geração de um componente relevante de custos derivado desse investimento, que nem implica 

em gasto ou desembolso em cada mês: é a depreciação. Tal componente (depreciação) é um 

custo e não desembolso, e está descolado do ato de pagamento do bem adquirido. 

Pagamento de décimo terceiro e férias. Em determinados períodos do ano, acontecem 

pagamentos desses encargos, enquanto que do ponto de vista de custos, antes mesmo da 

ocorrência do desembolso, coerentemente já deveriam estar provisionados tais itens nos 
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demonstrativos mensais, como verdadeiros sacrifícios ou fatores que devem vir a serem 

recuperados através do recebimento posterior ao faturamento. 

Os gastos em geral estão listados, controlados ou associados à noção de fluxo 

financeiro, enquanto os componentes de custos estão vinculados à geração de atividades que 

visam a proporcionar os atendimentos aos clientes. Tais componentes são gerados num 

ambiente ou ciclo interno de produção, atividade ou mais corretamente: ciclo econômico. 

No ciclo econômico, que visa à determinação do resultado ou sobra no conceito 

cooperativo (receita menos custos), os eventos financeiros tanto para receber como para pagar 

não são coincidentes, podendo ter prazos diferentes de ocorrência. Isso também é, por sua 

vez, um fator desencadeador de um custo importante num país com juros elevados: custo 

financeiro.  

Esse custo financeiro pode acontecer mesmo que a empresa disponha de reservas 

financeiras elevadas. Embora não aparecendo nos demonstrativos de resultado, mesmo assim 

se deve pensar que há sim a geração de um custo financeiro, em decorrência nesse caso da 

oportunidade de obter mais algum rendimento em aplicações financeiras. 

Cabe pensar que o custo financeiro – acessoriamente - é também um componente da 

estratégia de preço, pois caso o mesmo não constasse na formulação dos valores de 

comercialização, haveria um estímulo natural a não comprar à vista, incorrendo-se até mesmo 

no risco de inadimplência (com efeito, essa tende a acontecer com grande expressão na venda 

a prazo). 

             Quanto às propriedades dos custos, pode-se afirmar que há custos identificados, 

mensurados mais facilmente com o serviço executado ou com os produtos processados. Nos 

exemplos acima já citados há muitas demonstrações de tais custos, que podem ser 

denominados simplesmente como custos diretos. 

Quanto maior o número ou o montante de valores associados diretamente a um 

produto final, pode-se imaginar que maior é a exatidão nos cálculos e consequentemente até 

maior a facilidade de aceitação do valor ou do referido “sacrifício” em determinada área 

geradora do mesmo. 

Alguns componentes de custos efetivamente são mais facilmente identificados como 

custos diretos. Outros, no entanto, apresentam a mesma propriedade, cabendo um esforço 

maior para sua determinação, como é o caso do já citado custo financeiro gerado desde o 

fechamento de negócio com um cliente na construção de uma caldeira (com recebimento 

antecipado de parcela do valor para adiantamento de compras), até o momento em que 

acontecerá efetivamente a instalação do equipamento, seu funcionamento, etc., podendo 

muitas vezes se estender por um período acima do planejado, tendo em vista problemas de 

qualidade, inadequações de projeto, etc. 
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O oposto de custos diretos está constituído por um conjunto muito extenso de custos 

indiretos, caracterizados pela propriedade de não identificação direta em cada produto, bem, 

serviço ou atendimento. Tal grupo de custos (indiretos), em geral, existe para dar suporte ao 

funcionamento da estrutura da empresa, sendo também por isso muitas vezes denominado: 

custos estruturais. 

Em muitos casos, a depreciação é um custo indireto. Embora possam se situar em 

determinado setor ou equipamento, na verdade se observa que o referido equipamento não 

realiza uma modalidade única de produto (como no caso do Doce de Leite, que pode ter várias 

unidades de apresentação ou acondicionamento no Centro Embalagem do mesmo), não sendo 

viável atribuir tal custo mensal a um produto exclusivo. 

Já no setor de Injetoras (fábrica de beneficiamento de resinas de plástico), a 

depreciação mensal gerada em cada um dos moldes na medida em que se destina à execução 

de um único tipo de produto, não deixa de ser obviamente um custo direto de tal produto, pela 

associação inevitável que se faz com o mesmo. Ao contrário do molde, o equipamento de 

Injetora – destinado a processar inúmeros produtos – é um custo indireto desses, cabendo 

posterior apropriação entre os mesmos por outros critérios, como pelo custo hora, etc. 

Custos administrativos em geral, custos de pessoal de áreas de apoio (almoxarifado, 

portaria, manutenção, tratamento de efluentes, caldeira) são alguns exemplos de custos 

indiretos, pois tais cifras não podem ser associadas à execução de determinado produto. 

Em sua grande maioria, o consumo de energia elétrica por sua notória dificuldade de 

não poder ser avaliado com precisão nem mesmo por setor, se constitui um custo indireto. 

Mas cabe o alerta: no futuro, com tanta tecnologia de medição e em face de impactos 

ambientais, é possível que tal item venha a se constituir um custo direto medido, portanto, em 

cada produto. 

Atualmente, sobretudo com o surgimento de uma metodologia de cálculo que 

privilegia o esforço de tornar o maior número possível de itens, como custos diretos (aumento 

de exatidão é o principal motivo desse trabalho), um maior grau de precisão de custos se 

poderia esperar que viesse a acontecer nas empresas. Com efeito, um dos principais 

contributos do Custeio por Atividade é aumentar o interesse por tornar mais elevada à 

presença de custos diretos, transformando parcelas indiretas em custos diretos. 

  

3 CONSEQÜÊNCIAS PRÁTICAS DA EXISTÊNCIA DE CUSTOS INDIRETOS 

 

Embora os custos indiretos não sejam identificados por produtos, bens e serviços, é 

possível avaliar o montante de tais custos por setores. Disso resulta o termo custos estruturais 

setoriais. 
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Habitualmente essa avaliação por setor é expressa em um conceito ou componente 

mais refinado: o Centro de Custos, digamos assim: um verdadeiro ícone de avaliação de 

custos. Surge então como um dos primeiros passos na implantação de um sistema de custos: a 

determinação do Plano de Centros de Custos. 

Quais os critérios ou fatores determinantes de um centro de custos? _ Pode-se pensar 

que cada centro corresponde a uma determinada área hierárquica (chefia, gerência), sendo 

constituído em vista da homogeneidade de funções (similaridade de tarefas executadas numa 

determinada área da instituição). 

Cabe destacar que para implantação de Custeio por Atividade num sentido pleno, é 

necessário estabelecer os processos e atividades de uma empresa, sendo inadequado nesse 

caso se pensar em Centros de Custos. 

 

4 PLANO DE CENTROS DE CUSTOS 

 

4.1 Abrangência e conceituação 

O conjunto de centros de custos de uma empresa é denominado Plano de Centros de 

Custos. Os grupos de Centros caracterizam a reunião de Centros com similaridade de funções, 

podendo-se destacar: 

 

4.1.1 Centros de Custos de Apoio: 

 

Nesse grupo estão enquadrados os Centros prestadores internos de serviço de apoio às 

áreas: almoxarifado, manutenção, caldeira, refeitório, assistência social, programação e 

controle de produção, tratamento de efluentes, entre outros.        

 

4.1.2 Centros de Custos Diretos: 

 

Há diferentes alternativas de Centros Diretos conforme o ramo de atividade. No 

segmento industrial, nesse caso, encontram-se as diversas fases de produção como possíveis 

centros de custos próprios. O item 4. 2 apresenta um modelo de Planos de Centros de Custos 

de Cooperativa tendo como alvo as fases de processamento em um Laticínio.O participante 

pode constatar os conteúdos específicos em termos de fases e linhas de produção em cada um. 
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Numa empresa tipicamente comercial, as Filiais ou Lojas, cada uma delas, tende a ser 

um centro direto, para o qual o confronto da respectiva receita com os custos de mercadorias 

vendidas e demais custos diretos, proporciona a avaliação de um primeiro indicador relevante: 

a contribuição de cobertura própria. Tal indicador ainda pode ser refinado com a dedução de 

custos de apoio específicos, como Logística, Depósito Central, CPD.  

Num Shopping e num Aeroporto, cada Loja locada é um Centro Direto, pois ocupa um 

espaço próprio e participa de um conjunto de custos compartilhados presentes na área total, 

como: IPTU, seguro, limpeza, vigilância. 

 

4.1.3 Questionamentos ou Observações sobre Centros Diretos: 

 

Numa empresa de transporte coletivo urbano, qual é ou quais são os principais Centros 

Diretos? Por distração, alguém poderá pensar que são as linhas de ônibus. Não, essas 

constituem os serviços prestados, sendo cada ônibus um Centro Direto. Cabe pensar que se 

apropriam em primeiro lugar os custos de pessoal (motorista e cobrador), bem como 

depreciação, combustível, manutenção, etc. em cada veículo. Após com base na escala, pode 

ser determinado o quanto de custo proporcional ao número de turnos, kms, etc. compete a 

cada linha (o serviço final). 

Pela mesma linha de raciocínio, cada aeronave, cada navio em suas respectivas 

Instituições é um Centro Direto, com relevantes custos estruturais próprios. 

 

4.1.4 Centros de Custos Administrativos: 

 

Concentram as atividades administrativas típicas, tais como: contabilidade e direção. 

 

4.2 Ilustração Plano de Centros Laticínios 

 

A seguir estão listados os possíveis Centros de Custos de um Laticínio; evidentemente não 

são todos, mas é um esboço próximo dos Centros válidos nessa atividade de beneficiamento. 

Em tal relação de Centros, se poderia também acrescentar outras Unidades Estratégicas de 

Negócios (como Postos de Gasolina e Supermercados), na medida em que integram a 

Cooperativa. 
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Esse mesmo exemplo de Plano de Centros é adotado no exercício de apropriação de custos, 

que consta no item 6 dessa apostila. 

 

PLANO DE CENTROS DE CUSTOS – COOPERATIVA LATICÍNIOS EXEMPLAR 

 

Centros de Custos de Apoio 

 

05- Serviços Gerais    

10 - Gestão de Pessoas 

15- Suprimento 

20 - CPD 

25 - Manutenção 

30- Tratamento de Efluentes 

35 - Gerente de Produção 

Centros de Custos de Logística 

 

105 - Frota de Captação 

155- Frota de Distribuição 

175- Transporte de Colaboradores 

 

Centros de Atividades de Produção 

 

205- Unidade de Ração 

 

Laticínio 
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255 – Refrigeração, Resfriamento e Classificação de Leite 

305 - Leite Pasteurizado 

310 - Longa Vida 

315- Salga e Secagem de Queijo 

320 - Fabricação de Queijo 

325 - Embalagem de Queijo 

335 - Beneficiamento de Soro 

340- Processamento de Bebida Láctea 

345 - Embalagem de Bebida Láctea 

350 - Processamento de Doce de Leite 

355 - Embalagem de Doce de Leite 

360 – Iogurte 

375 - Fabricação de Ricota 

380 - Embalagem de Ricota 

 

Centros da Atividade Comercial 

505 - Vendas 

510 - Relacionamento com terceirizados 

515- Faturamento e Expedição 

 

Centros da Atividade Administrativa 

905- Atendimento ao Cooperado 

 910 - Financeiro-Contábil 

 915- Jurídico 

 990- Diretoria 
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4.3 Temas para discussão com os participantes no curso: 

 

 4.3.1 - A atividade de Logística está dividida em Frota de Captação e Frota de 

Distribuição. São custos gerados em dois momentos distintos, sendo a Captação destinada à 

coleta e transporte de leite in natura do cooperado e ou produtor para o Laticínio, 

possibilitando assim o início do processo de beneficiamento propriamente.  

A frota de Distribuição atende a atividade comercial de entrega dos produtos em 

diversas rotas para os clientes (distribuidoras, supermercadistas...). 

Nessa versão de Centros há uma concentração de custos de diversos veículos, cada um 

identificado pela respectiva placa. Num estágio mais avançado de cálculo, qual a sugestão 

possível de avaliação de custos para as duas frotas? 

 

Após avaliar os custos da frota de distribuição, um possível critério de apropriação 

desses custos é logicamente sobre o montante comercializado. Desse modo, uma alternativa 

usual, talvez pouco ambiciosa em termos de apropriação seja encontrar um percentual de 

incidência de tais custos sobre o montante faturado, gerando quem sabe 2, 3% ou 3,1%%... 

um percentual qualquer monitorado ao longo do tempo. 

Que alternativa se pode imaginar para refinar o processamento de tal custo por cliente, 

negócio? 

 

4.3.2 – No Plano de Centros de Custos em geral a Fabricação é complementada pela 

Embalagem, como dois Centros de Custos diferenciados para uma mesma linha de produtos. 

Sendo operações complementares, qual é a possível razão para ter dois Centros? Não poderia 

ter um Centro único para as duas fases? 

4.3.3– Na linha de Queijo há três Centros de Custos. Não é um excesso de Centros para 

uma mesma linha? O que pode determinar esse detalhamento? 

 4.3.4 - Havendo um montante expressivo de custos na área de produção e de apoio, 

não se poderiam diluir diretamente os custos da administração entre tais setores produtivos, 

sem a necessidade de constituir Centros Administrativos? Atento à legislação, qual seria o 

fator determinante para criar Centros na área administrativa? 

4.3.5. – Em qual Centro de Custos é indicado alocar alguns custos de atendimento aos 

profissionais externos de fiscalização? 

4.3.6– Unidade de Ração tem como principais fases a Mistura e Moagem. Por que não 

ter só esses dois Centros de Custos?  
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4.4.  Subsídios para montagem de Centros Diretos (Atividade Fim) de Frigorífico. 

 

 A seguir consta em linhas gerais uma relação de sucessivos eventos ou operações, 

fases no abate do suíno, a partir das quais vamos tentar compor em conjunto um possível 

Plano de Centros de Custos.  

Cabe agregar os conteúdos específicos de cada participante, com sua experiência em 

Frigorífico. Importante essas contribuições. 

                       Descrição sucinta: 

Na UPL (Unidade Produtora de Leitões) localiza-se a reprodução suína e os cuidados 

genéticos e biológicos indispensáveis à qualificação dos filhotes. 

Cada matriz é imobilizada pelo valor nominal de aquisição, baixando-se do Ativo 

assim que acontecer o seu abate em momento futuro, quando sua capacidade de reprodução é 

menor. 

Os leitões ficam na UPL até atingir o peso entre 6 kg o qual dura até21 dias. 

Após estágio de crescimento, os leitões são direcionados para a creche ate atingirem 

23 kg, com tempo estimado em 60 dias. 

Após esse peso, são enviados aos INTEGRADOS, para receberem cuidados com 

rações, medicamentos e transporte proporcionados pela Cooperativa. 

Objetivo: ter máximo de peso em carne e menor peso possível em graxa. Quando 

atingirem o peso aproximado de 120 kg, num tempo estimado de engorde de 120 dias, são 

enviados para o abate, mediante transporte em caminhão.  

Momento crítico com estresse do animal. Atualmente as regras de bem estar animal 

determinam certos procedimentos para que o animal não sofra durante o processo. Essas 

regras impedem a agressão, batidas ou desconforto durante o carregamento e transporte 

utilizando-se, por exemplo, rampas com inclinação própria, respeitando-se uma correta 

distribuição por metro quadrado por animal.  

Há o período de ante-estresse, antes do abate, em local específico no Frigorífico onde 

os animais permanecem em jejum durante 4 horas aproximadamente ingerindo apenas água. 

De cerca de 120 kg resultam 84 kg de carcaça, pois há subprodutos que são destinados 

para setores específicos como miúdos, triparia, banha e aqueles que são destinados para a 

graxaria (como sangue, vísceras, pelos e cascos). 

O abate propriamente pode ser composto de encaminhamento do animal às pocilgas 

para lavação com água no dorso, e posteriormente ao brete para a eletro-narcose (choque).  
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Dispostos em esteira sendo suspenso pelas pernas ou mesmo na posição deitados.  

Corte na jugular – de cabeça para baixo com um tempo de sangria de 3 minutos. 

Máquina com água quente para limpeza externa e escaldagem em 61 graus de 

temperatura num tempo de 2 a 5 minutos e posterior depiladora para extração dos pelos. 

Essa é chamada a Área Suja do frigorifico, desde o choque até a lavação da carcaça. A 

Área Limpa é a área onde será feito o processamento de corte da carcaça, extração dos miúdos 

e vísceras. 

Feita a limpeza, as carcaças são submetidas à inspeção visual e posterior o corte da 

carcaça e evisceramento. As carcaças são então direcionadas para a câmara fria (5º. C) por um 

período de 12 horas. 

  Os miúdos são encaminhados para o setor de processamento.  

As vísceras, sangue, pelos e cascos, são encaminhados para a graxaria onde serão 

transformados em farinha (proteína) base para a produção de rações, e óleo animal para 

produtos cosméticos ou bio combustível. 

Considera-se que há até 154 derivados ou composições possíveis de derivados da 

carcaça do suíno. 

  Uma dessas alternativas é resultante como carcaça para exportação.  

               Ou para Desossa, quando já estiver frio. Na Desossa verifica-se a separação da pele 

e da carne. 

               Na Desossa ocorre o esquartejamento em si, em cortes, que podem ser: costela, 

pernil... Em cada esteira é feito um tipo de corte, sendo embalados para colocação em câmara 

fria ou congelados. 

                A banha resultante vai para máquina específica e é embalada. 

                Há opção de tanques de salga para curtir a carne. 

               Além das carnes em si, há a possibilidade de processar: salsicha ou embutidos, 

mortadela, salame entre outros derivados. Cada modalidade de derivados constitui uma linha 

específica, em local próprio onde são adicionados temperos diferenciados.  

             No caso do Salame existe a Sala de Cura, na qual o produto fica armazenado por um 

tempo para haver o extermínio de líquidos, a fim de adquirir a consistência própria do produto 

em si. 

               Próximo a essas fases de elaboração de mortadela, salame, etc. há também o 

Defumador, um processo que é aplicado em alguns produtos. 
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            Alguns setores e ou atividades de apoio: Caldeira, Graxaria, Gerador Elétrico, Estação 

de Tratamento de Efluentes, Laboratório, Vigilância Sanitária, Compras, Manutenção. 

 Unidade de Processamento de Ração. Rações são diferenciadas pela idade do leitão. 

             Logística para transporte de animais, rações, podendo ser constituída por uma frota de 

terceiros. Há caminhões da frota interna destinados para transporte de sacos e rações. 

             Evidentemente há uma estrutura administrativa com setores convencionais ou usuais 

em qualquer empresa e alguns específicos, como Atendimento ao Cooperado. 

             Supermercados, Postos de Gasolina também compõem a Cooperativa, além de Lojas 

de Abastecimento de Insumos, mas propriamente tais atividades não integram o Frigorífico 

em si, embora mereçam ser contempladas pela avaliação de custos setorizados (Centros de 

Custos). 

Proposição: 

Mediante o esboço acima de um conjunto de atividades principais de um Frigorífico e 

ainda com a agregação do conhecimento específico de cada participante, pode-se compor o 

Plano de Centros de Custos, assim entendido: o conjunto de Centros de Custos da Unidade de 

Negócios Frigorífico. No arquivo de Excel há uma aba que reproduz um Plano de CC de um 

frigorífico, compatível com a realidade interna dessa Instituição e também com suas 

particularidades de análises julgadas importantes. 

 

4.5 Vídeo de processamento de soja 

 

Em função da apresentação de um vídeo sobre processamento de soja, decorre o 

debate sobre como resolver a apropriação de custos operacionais de processamento entre os 

derivados da extração de soja. Como os derivados resultantes surgem do processamento 

conjunto em mais da metade dos equipamentos da Unidade, não se poderia pensar em um 

Centro único? E como resolver a apropriação proporcional de custos operacionais sobre os 

derivados? 

 
 

5 APROPRIAÇÃO DE CUSTOS INDIRETOS POR CENTRO DE CUSTOS 

 

Cada centro de custos, em princípio, pode conter custos estruturais de materiais, 

pessoal, serviços, utilidades e depreciação. Para alguns componentes de custos, a identificação 

de cada parcela é processada facilmente ou exclusivamente num determinado centro. Como 



17 
 

exemplo, tem-se o montante de remunerações de colaboradores que trabalham 

especificamente num determinado centro. Da mesma forma, a depreciação de um veículo é 

um custo específico de tal centro. O próprio consumo ou uso de uma lâmpada nova em 

substituição a uma inoperante no departamento financeiro, configura um custo específico de 

tal área. O termo específico ilustra adequadamente essa categoria de custos estruturais que 

podem ser identificados em determinada área. 

Há custos comuns a diversas áreas, como é o caso da energia elétrica. O termo 

“comum” assume o sentido de participação conjunta, podendo também ser denominado custo 

compartilhado. Nessa categoria também se incluem: seguros, água, imposto predial, conta 

telefônica em alguns casos( quando se dispõe de tarifador o compartilhamento é mais exato) 

além da própria energia elétrica já citada. Para que seja exeqüível sua distribuição entre os 

centros, é necessário eleger um determinado critério de distribuição.  

Para viabilizar a avaliação de tais custos por centro, em qualquer circunstância (custos 

específicos ou custos comuns/ compartilhados), é necessário estruturar a coleta e alimentação 

dos dados. Os materiais ostentam relevante participação na geração de custos em grande 

número de empresas, sendo constituídos por materiais que integram diretamente o produto no 

processamento industrial, como custo direto do mesmo, e também materiais que integram a 

composição dos custos estruturais dos centros (materiais de manutenção, limpeza, 

combustíveis...).  

Outro componente relevante de custos estruturais relaciona-se com pessoal, 

destacando-se alguns atributos ou peculiaridades, em relação aos valores apropriados 

mensalmente aos CC: 

Vencimentos: horas normais, horas extras, insalubridade, gratificações, adicional por 

tempo de serviço. 

Encargos Sociais e Trabalhistas: 1/12 férias, 1/12 adicional de férias, 1/12 décimo 

terceiro, FGTS (multa e FGTS mês), provisão de FGTS sobre décimo terceiro salário. 

Benefícios: assistência médica e odontológica, creche, vale, transporte, exames 

clínicos e laboratoriais, vale refeição (quando as mesmas não são realizadas na própria 

instituição, ou como reconhecimento pela assiduidade), bolsas de estudo. 

Capacitação profissional: tais custos podem abranger inscrições em cursos e eventos, 

bem como deslocamentos, hospedagem, refeições, cabendo apropriar ao CC em que o 

colaborador está lotado.                                  

Consideram-se apenas valores configurados como despesas, ou seja, responsabilidade 

da própria empresa. Parcelas descontadas do próprio funcionário não compõem o custo 

(retenção do INSS sobre remuneração; Imposto Renda na fonte; pensão alimentícia; 

empréstimo consignado em folha). 
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Todos os funcionários devem ser classificados ou enquadrados por centro de custo, 

computando-se os custos que geram para a cooperativa, sendo as parcelas de remunerações 

computadas pelo valor bruto do vencimento. Para o caso de funcionários que trabalham em 

mais de um centro de custo, cabe distribuir seus custos em todos os centros de custos a que 

prestam serviços, com base na carga de trabalho medida ou estimada. Geralmente não são 

computadas transferências ocasionais e de pouca carga horária no mês, mantendo-se o 

colaborador enquadrado no Centro de origem. 

 

6 ILUSTRAÇÃO PRÁTICA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E 

ADMINISTRATIVOS 
 

6.1 Plano de Centros adotado 

 

Assumindo a relação de Centros de Custos da Cooperativa de  Laticínios Exemplar, já 

mencionados em 4.2 , serão aplicados e desenvolvidos - com apoio de arquivo em Excel que 

consta no material entregue a cada participante  -  as apropriações de custos por Centro, 

visando num primeiro momento a avaliação de custos estruturais próprios de cada um . O 

montante de Custos Estruturais Próprios é resultante da adição de parcelas : 

 

          Custos específicos  

      + Custos compartilhados 

      = Custos Estruturais Próprios. 

Algumas bibliografias referem tal conceito como Custos Primários. 

 

      6.2- Custos de Pessoal 

 

Formados por Remunerações ( referente horas normais e horas extras), encargos da 

Previdência Social suportados pela Cooperativa( assim a retenção de INSS relativo a cada 

colaborador não é considerado custo da Cooperativa, mas mero repasse do que lhe é retido), 

Provisão de Décimo Terceiro, Provisão de Férias , FGTS normal do mês, Multa de FGTS 

aplicável nos Centros  em que houve  demissões sem justa causa. Benefícios como:  Vale 

Alimentação e Plano de Saúde estão computados como encargos sociais, proporcionalmente 

ao número de colaboradores por Centro. 
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A Cooperativa assume o transporte próprio dos colaboradores da área administrativa, 

assim não há custos de terceirizados, nem de vale transporte. Em outro estágio de avaliação de 

custos, o montante de custos estruturais desse transporte é distribuído entre os diversos 

Centros em função do número de colaboradores. 

No Mapa 1 consta o Mapa de Apropriação de Custos Estruturais de Pessoal no qual já 

estão listados os valores da Folha de Pagamentos( proventos ), com base no enquadramento 

prévio ou classificação de cada colaborador por Centro de Custos. As horas mensais 

trabalhadas conforme cartão ponto estão listadas na coluna  de tal Mapa. 

Os encargos da Previdência Social sobre as remunerações dos colaboradores é da 

ordem de 23 % . Os correspondentes encargos sociais da Diretoria são relativos ao montante 

base de recolhimento. 

Favor avaliar o montante de encargos sociais sobre as remunerações diferenciadas de 

colaboradores e de Diretoria. 

As provisões citadas incidem em 1/12 de Remunerações para Décimo Terceiro e 1,33 

x  de décimo terceiro, como provisão de férias. 

O FGTS normal incide em 8% sobre Remunerações , 13º salário e férias dos 

colaboradores. 

No mês houve a demissão sem justa causa de um colaborador no Centro 05 , e de 

outro colaborador no Centro  515 . A Cooperativa arcou com a multa de FGTS ( 50%, sendo 

10 % para Governo e 40 % destinados ao funcionário) em tais Centros.Tais valores estão 

discriminados no Mapa 1 em coluna própria, mediante consulta aos documentos de rescisão. 

O  valor líquido de Vale Alimentação representou R$  46.580,00 no mês, sendo 

apropriado entre os Centros com base no número de horas ( cartão ponto), assumindo-se 

assim que esse montante indica a própria configuração de número de colaboradores por 

Centro. 

O montante de custos mensal com Plano de Saúde dos colaboradores  atingiu a R$ 

35.620,00, seguindo o mesmo critério de diluição adotado para Vale Alimentação. 

Tarefa 1: Avaliar o montante de Custos de Pessoal por Centro de Custos no Mapa de Custos 

Estruturais de Pessoal( Mapa 1). 

 

6.3 Custos de Serviços e Utilidades 

 

Constituído por diversas contas, esse é o Mapa 2 – Custos Estruturais de Serviços e 

Utilidades, integrado por custos específicos e compartilhados, sendo  considerados específicos 

: despesas de viagem, publicidade, feiras e eventos, celular de uso individualizado pelo 
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Gerente, e outros colaboradores. Tais contas em sua essência podem ser atribuídas em 

determinado Centro, em função de sua utilização específica,onerando a área responsável pela 

geração de tal valor. 

Há custos compartilhados, como : energia elétrica, seguro, água, IPVA, IPTU, 

treinamentos( quando atingem a mais de um Centro ao mesmo tempo em determinado 

momento/curso ou evento). Foram desenvolvidos apenas dois exemplos, os mais relevantes 

no caso em  questão: energia elétrica e água. 

A conta de energia elétrica é compartilhada com base na potência instalada, levantada 

junto aos documentos de aquisição de bens imobilizados, ou mediante consulta ao fornecedor 

do mesmo, ou por apontamentos da Manutenção. Além da potência instalada, cabe combinar 

os dados relacionados à utilização. Tais dados são obtidos mediante observações, ou 

indiretamente pelos apontamentos de produção, e em síntese refletem as horas mensais que 

cada Centro em geral está usando da potência instalada. 

Não é de estranhar: a ponderação desses dois elementos( potência e horas) redunda em 

um montante elevado conforme modelo, e o custo unitário  se apresenta em consequência com 

diversas casas depois da vírgula. Está correto!  

A água é compartilhada entre os Centros com base em percentual de consumo, medido 

a partir de experiência , conhecimento das áreas envolvidas. 

Houve algumas liberdades de cálculo no Mapa 2.Desse modo, a energia elétrica da 

Unidade de Rações consta como se fosse resultante de uma única conta( documento ou fatura 

de energia elétrica). É razoável supor que estando em outro prédio, deveria haver uma 

medição específica para esse Centro( Rações). 

Da mesma forma se pode pensar quanto à água atribuída a tal Centro.  

Trata-se de uma certa facilidade para o case numérico que está sendo construído.Não se 

deveria atropelar a lógica, mas também o tempo no curso é limitado.Desde já grato pela 

compreensão para com essa facilidade de cálculo. 

Mas lógico: os Centros de Frotas não são consumidores de energia, e a água por eles 

consumida é suportada principalmente no primeiro Centro de Produção de Laticínio, onde os 

veículos de Captação recebem uma higienização rigorosa. 

  O seguro dos bens é mais um item de custos que deve ser compartilhado entre os 

Centros. O critério de diluição é em função do montante de depreciação, em vista da relação 

causal coerente, pela qual onde há uma correlação entre esse custo mensal de depreciação e o 

próprio valor dos bens existentes em cada Centro. 

Para efetuar a apropriação do seguro cabe encontrar o valor mensal, a partir do 

diferimento( distribuição do custo das apólices em função do número de meses de vigência 
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das mesmas). O valor mensal encontrado é então relacionado ao montante de depreciação e 

demais rotinas , conforme demonstrado na aba SEGUROS. 

Os valores das contas  de Serviços de Terceiros, Telefone e Celular estão 

discriminados por Centro de Custos no Mapa 2, supostamente a partir de documentos hábeis 

com a destinação correta dos correspondentes custos por Centro.  

Para racionalizar o trabalho, há uma sumarização de custos de diversas outras  contas 

em coluna própria nesse mesmo Mapa 2, com um comentário na mesma que ajuda a 

esclarecer o conteúdo da coluna. 

 

6.4 Custos de Materiais Auxiliares ou Indiretos 

 

Para facilitar o processamento dos registros e cálculos, já estão discriminados no Mapa 

3 os custos setorizados( por Centro) de materiais auxiliares, correspondentes às contas de : 

Combustíveis ; Manutenção ; Material de Limpeza e Conservação; Material de Expediente, 

destinando-se uma coluna para cada uma dessas contas. 

 

6.5 Depreciação 

 

Várias são as atividades integrantes da avaliação da depreciação dos bens por Centro, 

constituídas em linhas gerais pela identificação dos bens imobilizados por conta no respectivo 

Centro em que estiver enquadrado; a conciliação físico-contábil; a avaliação do custo mensal 

de depreciação em si de cada bem. 

O montante de custos de depreciação por Centro resulta da soma dos custos 

individualizados de todos bens nele localizados. 

 Os custos mensais de depreciação predial são apropriados entre os Centros mediante 

relacionamento do custo da conta Depreciação Predial sobre a área em metros quadrados de 

cada Centro.O Mapa 4 nas colunas I e J detalha os custos dessa conta, sendo o montante 

transferido para a coluna D de tal Mapa. 

O Mapa 4 reflete essa posição no mês mais recente, no exemplo que está sendo 

desenvolvido. Em alguns casos esse Mapa pode ser referido como Custos Patrimoniais, 

abrangendo também contas como IPTU, Seguro dos bens. 
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6.6 Síntese dos Custos Estruturais Próprios 

 

No Mapa 5 estão discriminados os totais de Custos Estruturais Próprios relativos às 

modalidades discriminadas de Pessoal, Serviços e Utilidades, Materiais e Depreciação. 

A última coluna do Mapa 5 constitui o montante de Custos Estruturais Próprios de 

cada Centro. Com base nessa cifra, seguem outras atividades de cálculo, conforme descritas 

no item a seguir. 

 

6.7 Repasse de custos de áreas de apoio para atividades fim 

 

Ou simplesmente o rateio das áreas de apoio sobre as atividades fim. 

Vale recordar que as áreas meio de tal exercício são os  Centros identificados pelos 

códigos 05 a 125.  

Cada um desses Centros dispõe de uma chefia ou responsável que responde pela carga 

de custos gerados em sua área. 

Para que os custos de cada uma dessas áreas de apoio possam integrar as atividades 

finais, é necessário que se adote um critério de distribuição. A escolha de tais critérios procura 

respeitar a relação de causa e efeito, isto é: visa a encontrar o direcionador mais justo 

possível. Assim, por exemplo, no Suprimento foi eleita uma das bases de rateio usuais que é o 

montante de R$ consumidos de materiais auxiliares entregues para as áreas.Na Manutenção , 

o critério ou base de rateio é o número de horas trabalhadas. 

O rateio de Serviços Gerais  é possível mediante o relacionamento dos custos desse 

Centro de Apoio em função dos metros quadrados dos demais centros( área em si). 

Para Gestão de Pessoas, naturalmente o critério de distribuição é o número de 

colaboradores enquadrados nos Centros Diretos( ver respectiva coluna no Mapa 1). 

O número de terminais existentes em cada Centro constitui a base de rateio para o 

CPD,e assim por diante conforme Tabela nº onde constam os respectivos critérios associados 

às suas informações físicas correspondentes. 

O método de rateio adotado é o de repasse direto das áreas de apoio sobre as 

Atividades Fim, com pequena exceção para parcela de valores que recaem na Logística de 

Transporte de Colaboradores.  
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Também existe o método escalonar, que consiste em processar o rateio gradativamente 

de cada área de apoio para os próprios CC Auxiliares e de Apoio, e desses gradativamente 

acontecer o repasse para as áreas fim. 

No caso específico de Cooperativas do Agronegócio, em função da relevância dos 

custos estruturais das áreas produtivas, pode-se dispensar esse refinamento gradativo( repasse 

pelo método escalonar). 

Desse modo, os custos estruturais do CC Serviços Gerais...são relacionados aos 9.684 

metros quadrados da empresa( soma das áreas especificadas na aba ou Mapa 5 - Tabela de 

Bases de Rateio...,desde Centro de Custos de Ração até Diretoria .Encontra-se nessa relação o 

custo unitário de R$ 2,10 por metro quadrado considerado. Cabe ressaltar que a área da 

empresa( informada no Mapa 4 de Depreciação) é  maior do que os 9.684 metros quadrados 

para efeito desse repasse . 

Na maioria dos casos, adotou-se o critério de repasse direto das áreas de apoio sobre as 

atividades fim e comercial e administrativa. Uma parcela de custos de apoio, no entanto, 

recaiu no CC  125 - Transporte de Colaboradores, que assim apresenta um montante de custos 

para rateio superior ao seu próprio custo estrutural, conforme consta nos Mapas 5 e 6. 

Processados os rateios das áreas internas de apoio, ainda cabe agora avaliar o montante 

de custos operacionais finais que cada CC de atividade fim e administrativo acabam 

suportando. Tal montante por CC corresponde aos seus custos estruturais próprios + parcelas 

de rateios que cada CC repassou para as atividades fim e administrativas.Essa apuração 

encontra-se no Mapa 6 – Custos Operacionais Finais. 

Observa-se que como não poderia deixar de ser o montante de Custos Estruturais da 

instituição  é o mesmo que está distribuído entre os CC da atividade fim e administrativos, ou 

seja o montante de custos operacionais finais . Nada surpreendente. O que houve apenas foi 

um repasse interno, sem evidentemente modificar o total de custos da Instituição. 

 

7 CONTROLE DE INSUMOS FÍSICOS POR PRODUTO 
 

 

7.1 A Importância do Tema 

 

O processamento do cálculo individualizado de um bem ou serviço em praticamente 

todos os ramos de atividade depende em maior ou menor intensidade da combinação de dois 

blocos importantes: (a) variáveis monetárias e (b) variáveis físicas. 

O cruzamento dessas informações propicia o cálculo de custos.  
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            Como exemplo de variáveis físicas( insumos físicos), pode-se citar o montante de 

rações destinado à alimentação de leitões,ou determinado pote de manteiga utilizado nesse 

produto( exemplo de embalagem numa das apresentações da manteiga,  no caso).  

A formulação da ração, antes mesmo de seu uso final, é composta por diversos 

ingredientes, que são insumos físicos na Unidade de Processamento de Rações.  

A uva como matéria prima de diversos derivados numa Vinícola: vinho, suco. Os 

ingredientes adicionados na confecção de um queijo, além do leite em si. 

Sem esquecer, em qualquer circunstância, a presença de um importante componente 

diferenciador da dificuldade de realização de um bem ou serviço, que é o seu tempo por fase. 

Normalmente, a organização dos componentes físicos tende a ser bem mais complexa 

que a dos componentes monetários, uma vez que envolve toda a área de produção, no caso do 

ramo industrial. 

 

7.2 As Modalidades de Insumos e Sua Vinculação ao Cálculo de Custos  

 

Classicamente, tem-se considerado o ramo industrial como o berço do cálculo de 

custos. Assim, é até mais fácil identificar insumos nesse ramo de atividade. 

Observa-se, no entanto, que no comércio há maiores facilidades ou amenidades com o 

tratamento dispensado ao controle dos componentes físicos.Tomando-se como modelo um 

supermercado: nele encontram-se diversas situações típicas de geração de insumos físicos, por 

exemplo, no setor de padaria, confeitaria, lanchonete, açougue, frutas e legumes. Com efeito, 

em tais setores , há efetivamente muitos artigos que dependem de  transformação, gerando em 

consequência a aplicação diferenciada de insumos de materiais, formação de resíduos e 

tempos por fase. A ocorrência de desperdícios de vegetais e leguminosas in natura, tão 

frequente no ramo supermercadista, é um exemplo de geração de insumos diferenciados por 

artigo, que também necessita ser dimensionado para efeito de cálculo de margem. 

Os componentes físicos mais comuns, necessários normalmente para uma adequada 

estruturação dos custos, são: insumos de materiais diretos; resíduos de materiais; insumos 

operacionais de processamento normal e das recuperações; quantidades processadas e 

estocadas (no caso da indústria); refugos de produção. 

Da mesma forma, os custos operacionais de transformação, para serem corretamente 

atribuídos a cada produto, podem estar fundamentados, entre outros elementos, nas diferentes 

operações e nos respectivos tempos de execução. Desse modo, se dois produtos apresentarem 

a mesma sequência de operações, o que requer maior grau de processamento em cada fase 

deve ser onerado por maior parcela de custos. 
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Na Fabrica de rações estão presentes diversos fatores e insumos de produção que 

evidenciam a necessidade de diferenciação de custos. 

O recebimento e estocagem de grãos, como trigo, arroz, soja, canola – que 

posteriormente integram a formulação de cada tipo de ração – pressupõem a existência de 

silos para estocagem dos mesmos. 

Na sequencia, na medida em que cada batida é preparada ( correspondente em geral a 

2.000 kg), os grãos passam pelas moegas e dosadoras, que preparam os macro ingredientes 

para serem misturados com os micro ingredientes (minerais, entre eles). 

Os produtos resultantes podem se diferenciar em farelados e peletizados, nas 

modalidades de embarque de ensacados e a granel, numa combinação de mix que facilmente 

ultrapassa a 70 itens de comercialização. 

Ao final do processamento resultam em produtos que podem ser comercializados para 

os associados e não associados em diversas espécies de animais, tais como bovinos de corte, 

bovinos de leite, suínos, equinos, ovinos, aves. Ainda é possível o desdobramento e a 

especificidade de rações para os animais, no seu estagio inicial, crescimento e terminação. 

Pela descrição sucinta, se pode depreender que no mínimo o processamento de 

peletizados em linha própria constitui um Centro de Custos, assim como o ensaque com uso 

intenso de mão de obra representa outro centro. Logicamente há outros Centros, mas 

facilmente se concluí que tais operações não atingem a todas as apresentações de produtos, e 

como tal devem ser reconhecidos como Centros específicos. 

Conforme já mencionado, os insumos de materiais são diferenciados, o que indica a 

composição heterogênea de custos por produto. Cabe lembrar ainda a ocorrência de 

devoluções pelos clientes, e tais conteúdos são examinados para verificar a possibilidade de 

aproveitamento em outras formulações, desde que é claro as propriedades nutricionais 

consigam ser preservadas. Tal situação caracteriza a existência de resíduos recuperáveis, que 

precisam ser como tal controlados. 

Por fim, diante da ocorrência de materiais que caem no chão ou ficam retidos no 

elevador, há a formação de resíduos irrecuperáveis, caracterizando a varredura, que é perda, 

integrando em ambiente externo a com postagem. 

Em função da troca de espécie, é necessária a limpeza nos misturadores, sobretudo 

pelo fato de que alguns itens são tóxicos para alguns animais e para outros são bons. Então, a 

rigor até o trabalho de limpeza mereceria um controle próprio para onerar as formulações 

causadoras. 
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7.3 Sistemas de Controle dos Insumos 

 7.3.1 ABRANGÊNCIA DOS SISTEMAS 

 

Para obter as unidades técnicas de custos, é necessário estruturar um sistema adequado 

de controle de produção. Nesse caso, o destaque vai para a situação peculiar da indústria, pois 

é nela que efetivamente ocorre a estruturação do controle dos insumos mediante o conceito de 

sistemas de controle.  

  

 7.3.2 OS SISTEMAS DE CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

Em termos gerais de produção, existem alternativas de controle de produção, com as 

suas respectivas denominações (produção contínua, intermitente, em série etc.). Em termos de 

cálculo de custos, os sistemas de controle de produção admitem duas classificações: sistema 

de produção controlável por lote e sistema de produção controlável por processo. 

 

 7.3.2.1 Controle de produção por lote 

 

Pode-se afirmar que uma produção é controlável por lote sempre que, a partir de uma 

quantidade inicial de certo produto, pode-se determinar as unidades técnicas de custos durante 

todo o fluxo operacional até a quantidade final. 
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Exemplo:  

Produto A 

Lote nº 100 

Fluxo operacional 

Unidades técnicas 
Cortar Forjar Usinar Embalar 

Centros de custos 

n°... 
10 12 14 16 

Quantidades 

produzidas... 
120 108 106 100 

lnsumos 

operacionais... 
1,5 h 0,8 h 2,4 h 1,1 h 

lnsumos de 

materiais... 

40 kg de 

aço 
– – 

100cx 

sem 

embalagens 

Quebras... – 12 2 6 

Recuperações... – – 8 – 

 

Observa-se, no exemplo apresentado, certo lote nº 100 do produto A, cujo fluxo 

operacional (fases de produção pelas quais o produto passa e recebe operações) está 

perfeitamente caracterizado. Vê-se, então, que é possível identificar a quantidade produzida 

desse produto em todos os centros de custos por onde passa, do início ao fim da produção. 

Também é possível identificar todas as unidades técnicas de custos, em cada centro, para esse 

produto, o que caracteriza o conceito de lote. A essência desse conceito é a identificação 

isolada de todas as unidades técnicas de custos desse produto com relação a outros produtos e 

a outras quantidades do mesmo produto. 

A afirmação não significa, no entanto, que o lote não possa ser desmembrado. O 

desmembramento é, por sinal, a situação mais comum nas empresas. 
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Exemplo: 

           Produto A 

           Lote nº 101 

           Quantidade total: 1.000 unidades 

Centros de 

custos 

Quantidades produzidas 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 etc. 

Corte..............

........ 
200 200 300 300 –  

Forjaria..........

........ 
– 180 200 280 –  

Usinagem.......

...... 
– – 178 190 190  

Embalagem....

..... 
– – – – 178  

 

Observa-se que, nos diversos dias, quantidades diferentes desse lote são produzidas 

nos vários centros de custos. E à medida que assim mesmo as unidades técnicas de custos 

forem identificadas para a quantidade total, o conceito de lote se mantém. 

 7.3.2.2 Controle de produção por processo 

A produção é controlável por processo quando as unidades técnicas de diversos 

produtos podem ser identificadas isoladamente em cada centro de custos sem, contudo, 

estabelecer uma interligação do início ao fim da produção para um mesmo produto. 

Observa-se, no exemplo a seguir, a possibilidade de identificar as unidades técnicas 

dos produtos nos vários centros de custos. Não é possível, contudo, identificar se, nas 600 

dúzias do produto B secadas no mês, está contida qualquer unidade do mesmo produto, 

processada no estágio da massa-base. Assim, é possível que todas as unidades estejam 

contidas, ou nenhuma. A mesma coisa vale para as outras fases e para os outros produtos. O 

sistema de controle não permite essa visualização individual por produto, durante todo o seu 

fluxo operacional. 
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                     Exemplo: Linha de Queijo 

                      Mês: março 

Produto

s 
Unidades técnicas 

Fases de produção 

Massa 

base 
Secagem Embalagem 

A 

Materiais  

diretos.........  

Produção..................

....  

lnsumos 

operacionais etc. 

100 kg 

1.200 

dzs. 

2,4 h 

500 g .... 

1.800 dzs. 

0,7 h 

– 

– 

– 

B 

Materiais  

diretos........... 

Produção..................

......  

lnsumos 

operacionais 

120 kg 

1.100 

dzs. 

2,4 h 

70 g ..... 

600 dzs. 

0,4 h 

1.080 exs. 

papelão 

1.080 dzs. 

1,6 h 

etc. etc.    

  

Para fins de inventário, é de certa forma indiferente o sistema de controle de produção 

existente na empresa. Dependendo do sistema de controle de produção existente, cabe adotar 

procedimentos específicos de apuração. Na hipótese do controle de produção por processo, o 

levantamento físico do estoque se torna imprescindível para o conhecimento das existências. 

Já no caso do controle de produção por lote, pode-se dispensar esse levantamento físico, 

ocorrendo a verificação das existências pelas próprias ordens de produção, por meio da 

fórmula. 

Quantidade 

recebida pelo 

centro de custos 
(–) 

Quantidade 

expedida 

pelo centro 

de custos 

(–) 

Quebras ocorridas no 

centro de custos 
(=) 

Estoques 

existentes no 

centro de custos 
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7.4 A Determinação dos Componentes Físicos de Materiais Diretos 

 

7.4.1  Insumos físicos reais 

Os insumos físicos são determinados por peça boa final vendável à medida que as 

perdas (quebras e resíduos irrecuperáveis) são indesejáveis para a empresa, mas que ocorrem 

inevitavelmente. Desse modo, o relacionamento do montante de material direto aplicado no 

lote com a quantidade final boa possibilita o repasse integral das perdas sobre as peças finais 

boas, na conceituação gerencial da reposição física. 

Considerando, por exemplo, que o lote nº 186 do produto R apresenta os seguintes 

componentes físicos: 

 a) quantidade inicial, na fase: 1.000 peças; 

 b) material direto empregado nessa fase: 720 kg do material I; 

 c) refugos verificados durante as várias fases: 100 peças; 

 d) material direto inutilizado: 72 kg do material I. 

Com base em tais elementos, conclui-se que o montante de material direto por peça 

comercializável é de: 

720 kg de material I
0,8 kg de I por peça

900 peças


 

Em outras palavras, com tal procedimento sobre cada peça comercializável, atribui-se 

uma parcela proporcional dos kg do material I que foram inutilizados com a avaria de 100 

peças. O exemplo apresentado configura uma situação em que as peças refugadas determinam 

sobras ou resíduos de materiais inaproveitáveis ou irrecuperáveis. É possível, no entanto, que 

se possa verificar a reutilização dos resíduos de materiais na confecção de novos produtos ou 

mesmo na revenda para terceiros. Nesse caso, configura-se a situação típica do resíduo 

recuperável.  

O soro resultante do processamento de derivados de leite( queijo em especial, esse 

derivado) vem sendo aproveitado para produzir a bebida láctea.Tal aproveitamento configura 

um resíduo recuperável, haja visto o fato de que até recentemente se desconhecia uma 

alternativa melhor de uso de tal derivado,que passou assim de uma situaçãode passivo 

ambiental para um insumo físico recuperável, aplicado em produto que está sendo bem aceito 

no mercado. 

Observe-se outro exemplo para ilustrar a questão dos resíduos e das perdas (refugos). 
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No processamento de 1.000 peças iniciadas no CC 101 (primeiro centro ou fase de 

transformação do produto), foram aplicados 12.500 kg de material direto M. Durante as fases 

de produção, ocorreram 30 peças refugadas, que determinaram a geração de 375 kg de resíduo 

total. (Para ser determinado esse montante de resíduo total, procede-se à divisão de 12.500 kg 

de material direto pela quantidade inicial do lote, ou seja, 1.000 peças, o que corresponde a 

12,50 kg, como peso inicial por peça.) 

O montante de resíduo total é encontrado mediante a ponderação de 30 peças 

refugadas pelo seu respectivo peso inicial unitário de 12,5 kg por peça. Desse montante de 

resíduo total, consideram-se aproveitáveis 310 kg, sendo, portanto, 65 kg determinados por 

exclusão como inaproveitáveis. No exemplo, assume-se que o material direto custa $ 45,00 

por kg; enquanto o resíduo recuperável é comercializado por $ 4,80 o kg. 

Deseja-se no exemplo determinar o montante de material direto por peça boa vendável 

e o resíduo recuperável por peça. 

Com base nos elementos monetários contidos na descrição do problema, pretende-se 

também avaliar o custo de material direto por peça boa vendável, com o propósito de tornar 

mais claro e situado o foco de sua aplicação e também para que seja possível demonstrar sua 

coerência. 

Desenvolvimento da solução do problema proposto: 

Fórmula genérica: 

Montante de insumos físicos aplicados no lote

Quantidade final boa do lote  

Sendo assim, 12.500 kg de material M/970 peças: 12,886597 kg de insumo físico unitário 

acrescido das perdas, ou, mais propriamente ainda, corrigido das perdas. 

Resíduo total no lote
Resíduo recuperável por peça boa vendável

Quantidade final boa

310 kg de resíduo recuperável
0.3195876 kg por peça

970 peças





 

Conclui-se, portanto, que os insumos físicos unitários por peça presentes no problema 

descrito são 12,886597 kg, como material direto; e 0,3195876 kg, como resíduo recuperável. 

É possível comprovar o acerto dessa apuração, correlacionando os dados com os 

correspondentes montantes monetários envolvidos. Desse modo, conclui-se que foram 

destinados 12.500 kg, ou o equivalente a $ 562.500,00, ao processamento das 1.000 peças 

iniciais (e das 970 peças boas finais). Esse número é resultante, por sua vez, da ponderação do 

montante físico aplicado no lote e do correspondente custo unitário por kg indicado no 

enunciado desse problema, que é $ 45,00. 

A geração de resíduos recuperáveis no processo representa $ 1.488,00, avaliada pela 

ponderação do montante de resíduos recuperáveis no lote e seu valor de mercado – $ 4,80 –, 
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mencionado no texto do problema. Consequentemente, o custo total efetivo de material direto 

é $ 561.012,00, que é a diferença entre o valor total requisitado e o saldo monetário de 

resíduos. O valor de resíduo recuperável funciona na prática como um redutor de custos. 

Relacionando o custo total efetivo de material direto ($ 561.012,00) com o número de 

peças finais boas (970), encontra-se o custo unitário de material direto. No exemplo, essa cifra 

corresponde a $ 578,36288 por peça. 

Retomando os elementos apurados na avaliação de insumos físicos por peça boa final 

vendável, determina-se o mesmo valor de custo unitário de material direto por peça: 

(12,886597 kg × $ 45,00) – (0,3195876 × $ 4,80) = $ 578,36288 por peça. 

Observa-se, assim, uma equivalência de valores no custo unitário de material direto 

por peça entre as duas modalidades de sua determinação. Embora esse item ainda não trate do 

processamento dos cálculos, essa demonstração paralela decorre da necessidade de facilitar o 

entendimento correto quanto à determinação dos insumos físicos. 

 

7.4.2 Rendimentos de materiais diretos em produção conjunta 

 

É da essência da aplicação dos materiais diretos que deles se obtenha o melhor 

rendimento, ou aproveitamento possível. Essa tem sido a tônica em qualquer atividade 

industrial ou de prestação de serviços, em vista da aplicação correta dos desenhos, das 

orientações técnicas e das ferramentas adequadas, entre outros fatores. Por sua natureza, no 

entanto, da utilização de determinados materiais diretos resulta mais de um serviço, produto 

ou derivado, sem que na maioria das vezes haja preferência ou possibilidade de escolha desse 

ou daquele derivado, ou produto específico. 

Um enfoque peculiar da produção conjunta, no entanto, é demonstrado por inúmeras 

situações de natureza vegetal, animal ou mesmo mineral, especialmente no agronegócio. 

Como exemplos de derivados simultâneos de uma mesma matéria-prima básica há o caso da 

carne bovina, da qual resultam vários tipos de cortes e nobrezas de materiais: costela, picanha, 

maminha, alcatra, filé-mignon etc., sem esquecer que do mesmo abate resulta como derivado 

o couro. Nesse contexto, não é possível escolher ou decidir pela obtenção apenas de quilos de 

picanha. 

No caso da carne, outro fator importante está associado à obtenção desses derivados: 

cada corte ou tipo de carne, além de resultar em determinada expressão ou proporção física, 

também apresenta normalmente um preço de venda, ou seja, valorização específica na 

comercialização. A existência de um valor diferenciado por quilo resultante induz à 

construção de um modelo especial de seu cálculo por produto final resultante. 
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Para ilustrar tal modelo, são adotados alguns elementos hipotéticos de certa matéria-

prima vegetal, da qual se extraem cinco diferentes derivados. Nesse processamento ocorre 

também a formação de material inaproveitado (refugo ou quebra). Considera-se nesse modelo 

que o custo unitário de aquisição é de $ 5,00 por kg. Pretende-se calcular o custo unitário 

diferenciado por kg com base no consumo ou na aplicação de 20.000 kg da matéria-prima 

vegetal. Os derivados resultantes e sua produção em kg, bem como seus valores unitários de 

comercialização por kg, são: 

Derivados kg resultantes Preço de venda por kg em $ 

A 3.500 7,45 

B 4.500 5,75 

C 2.000 6,10 

D 8.000 6,40 

E 1.700 7,90 

Quebra 300 Nada 

Deve-se ponderar os fatores kg resultantes e seus valores de comercialização para 

serem determinados os respectivos custos unitários diferenciados de cada derivado. 

Derivados 
kg 

resultantes 

Preço de 

venda por kg 

Ponderação 

R$ 

Apropriação 

de custos R$ 

Custo unitário 

diferenciado por kg R$ 

A 3.500 7,45 26.075,00 20.247,79 5,79 

B 4.500 5,75 25.875,00 20.092,41 4,46 

C 2.000 6,10 12.200,00 9.473,52 4,74 

D 8.000 6,40 51.200,00 39.757,72 4,97 

E 1.700 7,90 13.430,00 10.428,63 6,13 

Quebra 300 Nada – – – 

 128.780,00 100.000,00 – 
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Cálculo do custo unitário do fator de ponderação: 

                             R$ 100.000/128.780 =R$  0,776518093 

Derivados de soja, petróleo, lã de ovelha, algodão, abate de animais bovinos,suínos, 

entre outros, se enquadram na mesma metodologia descrita, cabendo combinar suas 

respectivas variáveis. 

7.4.3 Aproveitamento contínuo ou conjunto de materiais diretos 

Ao longo da cadeia de aplicação de certos materiais ocorrem inúmeros 

desdobramentos, como é o caso de leite, farinha de trigo, madeira, entre outros. Embora tais 

aproveitamentos aconteçam num contexto de produção conjunta, existe com frequência a 

intervenção ou deliberação da vontade na escolha de produtos finais específicos. Assim de 

uma peça de queijo parmesão, é viável obter queijo ralado como uma nova modalidade de 

apresentação de produto. 

Na demonstração desse modelo numérico de avaliação de insumos físicos unitários, 

considera-se também certo tipo de madeira aplicada no centro de custos pré-corte de uma 

indústria de utensílios domésticos. 

Num determinado mês, no cc pré-corte, verificam-se os seguintes dados relativos ao 

processamento da madeira m: 

 a) estoque inicial semifabricado: 12,4 m3; 

 b) aplicação de madeira m no mês: 161,0 m3; 

 c) estoque final semifabricado: 15,4 m3. 

Os componentes e suas quantidades em dúzias resultantes do processamento no mês 

foram: 

Componentes Dúzias resultantes e transferidas m3 por dúzia 

Q 1.150 0,04 

R 650 0,03 

S 240 0,02 

T 160 0,05 

U 300 0,24 
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A determinação de m3 por dúzia foi mensurada por meio de cubagem do contêiner em 

cada componente. 

O montante real insumido no mês é de 158 m3, calculado mediante a combinação das 

variáveis: estoque semifabricado (inicial somando e final deduzindo) e aplicação de madeira 

m no mês. 

Componentes 

Dúzias 

resultantes e 

transferidas 

m3 por 

dúzia 

m3 

transferidos 

lnsumo real em m3 

por componente 

Distribuído Por dúzia 

Q 1.050 0,04 42,00 45,36 0,0432 

R 650 0,03 19,50 21,06 0,0324 

S 200 0,02 4,80 5,18 0,02158 

T 160 0,05 8,00 8,64 0,05400 

U 300 0,24 72,00 77,76 0,022592 

 146,30 158,00 – 

 

A distribuição dos 158 m3 de madeira m sobre os componentes é proporcional aos m3 

totais transferidos no mesmo período. 

 

7.5 Componentes Operacionais 

 7.5.1 Conceituação 

 

Os componentes operacionais caracterizam o grau de utilização de cada produto 

individual, em cada centro de custos ou atividade. E eles são constituídos na base de 

distribuição dos custos do trabalho agregado entre os produtos. Também devem ser, num 

determinado momento, custeados ou avaliados em relação ao montante de custos setoriais que 

cada um absorve da estrutura da empresa. 
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7.5.2 Modalidades de apropriação dos custos operacionais 

 

Para efeitos didáticos de exposição, pode-se assumir a ocorrência de três grandes 

grupos de apropriação, baseando-se em: (a) unidades idênticas de processamento; (b) 

unidades diferenciadas em termos de dificuldade de processamento e (c) situações mistas ou 

combinadas. 

  

7.5.2.1 Unidades idênticas de processamento 

 

Algumas situações tendem a ilustrar esse efeito ou ocorrência. Determinados centros 

de custos caracterizam-se por executar apenas um produto ou serviço. Nesse caso, o custo de 

processamento é idêntico por unidade. Vejamos alguns exemplos: 

a) Numa unidade de recuperação de enxofre de uma refinaria de petróleo, durante o 

processo são produzidos gases ácidos que podem ser danosos para o meio ambiente (problema 

ecológico) por causa de sua emissão pelo flair na atmosfera. Com o emprego de catalisador, o 

material gasoso é transformado, nessa unidade, em enxofre. Nessa fase, para efeito de 

custeamento do custo desse derivado, deve-se considerar que há um mesmo grau de 

dificuldade no processamento por tonelada, portanto, é preciso indicar o custo unitário do 

insumo nessa mesma unidade física. 

 b) No centro de tratamento de água, a unidade que mede a produção, para efeito de 

custo, é o metro cúbico. O emprego de tal critério é justificado pela uniformidade dos serviços 

realizados em todo volume do material tratado nessa fase. 

  c )  Nos mais diferentes segmentos empresariais, há diferentes insumos operacionais, 

ressaltando-se entre esses: kg processados no CC 315 – Salga e Secagem de Queijo. 

Considera-se desse modo que a dificuldade de processamento é diretamente proporcional ao 

peso da massa de queijo em fase de produção. Em outras palavras, a intensidade de trabalho 

de homens e máquinas é a mesma nos produtos dessa fase. 

Numa instituição de ensino – em inúmeros de seus centros ou atividades diretos(as) –, 

o custo unitário de prestação de serviços é expresso pelo número de alunos, decorrendo-se 

então a avaliação do custo/aluno (as turmas de uma mesma série num curso de segundo grau, 

por exemplo). 

Numa vinícola, na unidade em que são combinadas as diversas castas de uva, o 

trabalho de elaboração é o mesmo por litro. Num ambiente tão diversificado como esse, 

resultam diferentes marcas de produtos, não se podendo, pois, falar em atividade 

monoprodutora. Mesmo assim, a unidade de apropriação do custo operacional desse centro é a 

mesma para os mais diferentes produtos processados.  
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7.5.2.2 Unidades diferenciadas de processamento 

 

Uma situação comum, em empresas de diversos ramos, consiste na aplicação de 

cargas diferenciadas de trabalho sobre os bens e serviços processados nos centros de 

custos.  

A fórmula de cálculo do custo operacional unitário, calcada no tempo de execução, é: 

Custo operacional final do centro
Custo operacional unitário

Tempo total de operação dos bens e serviços no centro


 

Pode ser adotado o tempo/homem ou o tempo/máquina, dependendo de quem exercer 

o comando operacional em cada situação específica. Para fins de explicação, considera-se que 

o custo operacional, no centro de custos 180, tenha sido, no último mês, $ 150.000,00. No 

Quadro 7.1, constam os tempos de processamento de custos operacionais atribuídos a cada 

um. 

Relaciona-se o custo operacional do centro às horas totais de processamento e 

determina-se o custo operacional unitário: 

$ 150.000,00
$100,00 por hora/máquina

1.500/máquina


 

Quadro 7.1  Apropriação dos custos operacionais do CC 180. 

Produtos 

Tempo/máquina de 

execução dos produtos no 

centro 

Apropriação dos custos 

operacionais R$ 

A 250 h/máquina 25.000,00 

B 150 h/máquina 15.000,00 

C 200 h/máq uina 20.000,00 

D SOO h/máq uina 50.000,00 

M 400 h/máq uina 40.000,00 

TOTAL 1.500 h/máquina 150.000,00 

A diluição dos custos operacionais entre os produtos decorre da ponderação dos 

correspondentes tempos pelo custo operacional unitário. 
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Mensalmente, a partir do controle dos componentes operacionais por produto/centro, é 

possível desenvolver a distribuição do custo operacional da empresa entre os produtos 

O emprego do coeficiente de equivalência ou de dificuldade é a expressão relativa de 

uma escala de dificuldade na elaboração de um produto ou serviço numa certa fase. Com 

efeito, nas circunstâncias em que é pouco prático medir constantemente o tempo de execução 

de uma determinada unidade de produto, ou em virtude da observância de certa regularidade 

na carga de trabalho entre os itens processados, pode ser adotado o coeficiente de 

equivalência. 

Pode ser relembrada aqui a situação descrita para a confeitaria e padaria de um 

supermercado, em que pode ser recomendável o emprego de coeficientes unitários de 

dificuldade. Como pode ser demonstrado esse modelo numérico na prática? 

 

Quadro 7.2  Coeficientes de equivalência. 

Itens 

processados 

Montante 

físico 

Coeficiente 

unitário de 

equivalência 

Coeficiente 

total 
Apropriação 

A 1.340 peças 1,5 2.010,00 5.025,00 

B 680 peças 2,0 1.360,00 3.400,00 

C 720 peças 1,0 720,00 1.800,00 

D 530 peças 3,0 1.590,00 3.975,00 

 

Total de coeficientes de equivalência no período 5.680,00 

Assumindo-se que nesse centro o montante de custos operacionais no período é de R$ 

14.200,00, conclui-se que o custo operacional unitário do coeficiente de equivalência atinge 

R$ 2,50,decorrente da divisão: 

 

Na sequência, para ser determinado o montante de custos operacionais apropriados em 

cada item processado, cabe ponderar o seu respectivo coeficiente total pelo custo unitário 

acima demonstrado (R$ 2,50). A determinação dos pesos ou coeficientes unitários obedece ao 

correto procedimento de atribuir ao item de menor tempo o peso 1,0, sendo os demais 

determinados por regra de três, em relação a esse peso, no caso, o Item C. Outras modalidades 

$ 14.200,00

5.600,00
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de relacionamento são também aceitas, como a eleição de outro componente mais 

representativo dentro do grupo, seguindo a construção semelhante do modelo estatístico de 

índices relativos de base fixa. 

  

 7.5.3 Apropriação  de custos operacionais  por produto/Centro 

 

No tópico anterior, foram descritas várias modalidades para o cálculo do custo 

operacional unitário dos centros de custos/atividades. Esse cálculo constitui uma etapa 

importante para o repasse dos custos operacionais desses centros/atividades para os produtos e 

serviços. A apuração dos custos operacionais unitários dos centros/atividades restringe-se aos 

setores da atividade fim da empresa. Na medida, porém, em que numa organização existem 

inúmeros centros/atividades, cabe uma avaliação individualizada para cada um(a). 

Dessa forma, numa mesma organização, existem tantos custos operacionais unitários 

quantos forem os centros/atividades fim. Uma análise detalhada indicará uma unidade técnica 

de custos para cada centro/atividade, com critérios próprios específicos, dentre as várias 

modalidades apresentadas. Isso implica, necessariamente, um conhecimento profundo, por 

parte do profissional de custos, da área da produção. Todos os cálculos devem, no entanto, 

enquadrar-se numa fórmula genérica: 

Custo operacional (total, direto ou variável - dependendo do

sistema de custeio) do centro de custo s/ atividade
Custo operacional unitário de um centro/atividade

Insumo operacional total (na sua respec


tiva unidade técnica de custos)

do mesmo centro/atividade

 

A etapa seguinte consiste em identificar o montante de custos operacionais de cada 

centro/atividade a ser repassados para cada produto/serviço. Para tanto, é necessário avaliar o 

montante de insumos operacionais que cada produto/serviço requer em cada centro/atividade. 

Esses insumos operacionais são então multiplicados pelos respectivos custos operacionais 

unitários em cada centro/atividade, segundo a fórmula: 

Custo operacional do produto/serviço no centro/atividade = Custo operacional unitário 

do centro/atividade × Insumo operacional unitário do produto/serviço neste centro/atividade 

Verifica-se, em consequência, por dedução lógica, que o insumo operacional de um 

produto/serviço, num centro/atividade, deve ser expresso na mesma unidade (medida) do 

correspondente custo operacional unitário. A soma de todos os custos operacionais do 

produto/serviço, em todos os centros/atividades, constitui um montante do custo operacional 

do mesmo. 
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 7.5.4 Fichas técnicas por produto ou serviço 

 

O trabalho de determinação dos insumos físicos unitários de materiais e operacionais 

somente se justifica tendo em vista a sua posterior aplicação no cálculo de custos de bens e 

serviços. A coleta dos elementos por produto ou serviço nas fases de processamento e sua 

posterior determinação em conformidade com os critérios abordados neste capítulo se 

complementam necessariamente com um relatório ou arquivo de pesquisa, que é a Ficha 

Técnica. 

Esse documento deve conter as seguintes características: 

 a) é individual por produto ou serviço; 

 b) deve ser detalhado por centro de custos, ou fase; 

 c) deve ser continuamente revisado e atualizado. No caso de produção controlável 

por lote, em vista da coerência dessa modalidade de controle, é usual e possível sua 

determinação contínua em cada novo lote executado; 

 d) constitui-se em instrumento de monitoramento do desempenho da atividade de 

produção, à medida que sua apreciação comparativa no decorrer do tempo pode revelar a 

presença de não conformidades, em relação ao normalmente esperado. 

 

    7.6   Implantação de Ordens de Fabricação 

A coleta de componentes físicos tradicionalmente é uma fase desafiadora na 

implantação de sistema de custos. Hoje em dia mesmo com a profusão de softwares e 

sistemas informatizados, essa tarefa  requer sempre o indispensável comprometimento da 

equipe no correto preenchimento dos dados. 

Habitualmente a coleta de dados de produção tem sido estruturada na figura da Ordem 

de Fabricação(ou Produção, variante  similar). Sempre se  pensa na indústria   como o 

ambiente usual de geração de insumos, mas também se deve associar , é claro, à área de 

Saúde, Serviços, etc., possivelmente com outras modalidades de controle, sem envolver a 

implantação de OF,requerendo mesmo assim monitoramento de tempos e insumos de 

materiais diretos, entre outros, para viabilizar os seus correspondentes cálculos de custos de 

serviços. 

Esse formulário( OF)  normalmente é emitido pelo PCP( Programação e Controle de 

Produção),  associado  à expectativa de vendas ou mesmo confirmação de pedidos, 

combinado com a consulta ao estoque de produtos prontos existente em dado momento. 
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Emitida a Ordem de Fabricação(OF), a mesma se torna um instrumento de 

identificação do produto ao longo dos processos ou fases de fabricação, informando detalhes 

técnicos do produto,bem como previsão de datas e quantidade a ser processada. 

À medida em que o lote do produto é processado , é possível apontar o consumo de 

materiais diretos mediante a indicação do número da OF.  

No transcorrer do processamento, em cada fase, acontecem os registros de tempos na 

própria OF ou em formulário no qual se pode referir o número da OF processada. 

Normalmente tal formulário pode ser a Ficha de Tempos por funcionário ou por máquina, 

com indicação da operação executada e do correspondente Centro. Ao final do mês ou em 

periodicidade menor( diária ou semanal, conforme o volume de registros), ocorre o 

recolhimento da Ficha em uso, sendo na ocasião entregue novo formulário de tempo ao 

colaborador ou apontador. 

Os  registros relativos a cada OF cobrem outros aspectos importantes, como o de 

quantidades: iniciadas, refugadas e finalizadas , que seguem para a fase seguinte do fluxo do 

produto.O controle do parcelamento do lote acaba sendo contemplado mediante referência à 

OF original e ao Centro de destino. 

Ao final de cada mês, a consulta aos dados das OF constitui uma fonte natural de 

elementos para o Inventário, fase crítica da avaliação de estoques, conforme referido 

amplamente no curso. 

Nas grandes empresas o registro de dados na modalidade manual é cada vez menos 

frequente, sendo gradativamente substituídos pela digitação em monitores  de computador 

adequadamente distribuídos no chão de fábrica . 

Fator crítico de sucesso nesses controles é o comprometimento, pois para tal os 

colaboradores necessitam estar suficientemente  orientados, bem como é indispensável que 

disponham de condições de tempo para tal tarefa. A premência pelo cumprimento de metas de 

produção é um dificultador natural na execução plausível dos registros, muitas vezes 

priorizando-se o número de peças processadas em detrimento do apontamento correto de tais 

eventos. 

Em paralelo, sobretudo na alternativa informatizada, mediante auditorias presentes no 

próprio sistema , é possível monitorar a estatística  de OF preenchidas, as falhas e 

discrepâncias nos registros proporcionando a identificação dos colaboradores ou apontadores 

relapsos  e  as  consequentes cobranças, reprimendas,etc.. 

O que é uma OF( Ordem de Fabricação)? 

- É um formulário (um documento de controle na verdade) impresso em frente e verso, 

que especifica de um lado o desenho técnico do item a ser produzido, e no outro o  código / 
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descrição  da mercadoria, roteiro que deve ser seguido, a quantidade que deve ser processada 

e a data que deve ser produzida. 

 Quais são os objetivos pretendidos com a implantação de OF? 

- Orientar as fases do fluxo de  produção  quanto às quantidades necessárias em  cada 

lote, controlar os insumos de materiais diretos aplicados, medir tempos de fabricação,em vista 

da necessidade de execução dos mesmos com a máxima observância de produtividade e 

eficiência  no processo produtivo, de modo a  garantir o abastecimento das linhas da produção 

e atender as demandas por peças de cada célula subsequente. 

 

 

Cada colaborador deve estar ciente da importância em atender as especificações que 

estão contidas na OF, como: 

  Seguir as informações indicadas no roteiro do processo de cada OF; 

Atender as datas previstas na OF, sempre produzindo primeiro, as ordens com datas de 

entregas mais antigas; 

Produzir a quantidade de peças previstas na OF(nada a mais ou a menos) 

Em caso de sucateamento de alguma peça durante o processo, informar ao Setor de 

Gestão da Qualidade através do cartão vermelho de não conformidade, ou ao coordenador, 



43 
 

para que as quantidades faltantes sejam reprogramadas e os lotes sejam atendidos conforme 

planejado. 

Um estágio mais avançado e confiável de geração de dados implica em investimentos 

em tecnologia como os recursos de RFID(Identificação por Radio Frequência),que facilitam o 

controle de unidades físicas processadas, unidades estocadas, e até mesmo o tempo de 

processamento. 

 

 

7.7 Exercícios de Fixação 

 

Nem sempre é fácil vislumbrar tão somente pelas explicações a ocorrência dos 

insumos e a sua determinação, ou compreender o alcance completo de seu emprego na 

atividade de custos. 

Para auxiliar a clareza desses temas, estão relacionados a seguir dois exercícios. 

 

7.7.1  

Identificar no Quadro 7.3 o montante de perdas de produção e a quebra, do ponto de 

vista físico. Conceituar o que é perda e o que é quebra operacional. Em cada fase, as 

quantidades indicadas estão expressas em número de peças. 

Solução: em cada CC, o número de perdas, no exemplo, atinge: CC 110: 20 peças; CC 

120: nada; CC 130: 5 peças; CC 140: 5 peças; e CC 150: 5 peças. 

Quadro 7.3  Perdas no processo de produção. 

Centro de 

custos 

110 120 130 140 150 

Quantidade 

inicial 

1.360 1.340 1.340 1.336 1.330 

Quantidade 

final 

1.340 1.340 1.336 1.330 1.325 

  

Perdas de produção são o número de peças inutilizadas em cada fase (centro de custos) 

do processo operacional do produto, em decorrência de mau processamento ou por defeitos 

etc.  
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A quebra operacional expressa o montante de desperdício de operações em cada fase 

em virtude da ocorrência das perdas. Desse modo, não se pode pensar que a quebra 

operacional no CC 110 é de apenas 20 peças. Na verdade, nesse CC, em razão do número de 

peças defeituosas nas fases seguintes – as quais já haviam recebido o processamento no 

primeiro CC, o CC 110 –, pode-se legitimamente concluir que o montante de desperdícios em 

operações aplicadas no processamento do produto é equivalente a 35 peças, sendo essas 

formadas por: 20 peças refugadas no próprio CC 110; mais 4 peças refugadas no CC 130 (e 

que haviam recebido sem dúvida processamento no CC 110); mais 6 peças estragadas no CC 

140, as quais igualmente num momento anterior receberam trabalho no CC 110; e ainda 5 

peças rejeitadas no CC 150. 

 Na delimitação do montante de quebra operacional, em cada CC, pode ser adotada a 

seguinte regra prática: 

 Quebra operacional no CC: quantidade inicial em peças nesse CC (–) o montante de 

peças finais boas no último CC de processamento. A alternativa de mensuração – como já foi 

indicado – é somar inversamente o número de refugos de cada fase posterior até a fase em 

questão. 

 Aplicando-se qualquer um desses critérios de dimensionamento, o montante de quebra 

operacional por CC é: 

 CC 110: 35  

 CC 120: 15  

 CC 130: 15  

 CC 140:  9   

  CC 150:  5  

 Observa-se que no CC 120, a não ocorrência de perdas mesmo assim não consegue 

impedir que se verifiquem desperdícios de operações, tudo motivado por peças rejeitadas nas 

fases posteriores, que haviam, no entanto, recebido o processamento no CC 120. 

 

7.7.2 Formação de insumos de materiais diretos e resíduos 

 

 Calcular os insumos físicos unitários de material direto e o montante de resíduos 

recuperáveis por peça boa vendável, com base na situação descrita a seguir: 

a) quantidade inicial processada: 1.060 peças; 

b) perdas no processamento das fases: 60 peças; 
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c) insumo total de material direto aplicado no lote no primeiro CC do fluxo do produto: 318 

kg de aço; 

d) resíduos totais resultantes: 18 kg, sendo 8 kg irrecuperáveis. 

 

8 EXEMPLOS DE CÁLCULO DE CUSTOS INDUSTRIAIS 

 

Cada Centro de Atividade Fim executa diversos produtos, serviços num mês. 

Mediante o relacionamento dos insumos físicos, seja de materiais, seja operacionais por 

produto/Centro, com os respectivos custos unitários de materiais diretos e de custos 

operacionais, é possível determinar o montante de custos industriais de cada produto.A seguir 

são apresentado alguns exemplos de formação de custos industriais de produtos de Laticínios, 

em coerência com o exemplo de setorização ilustrado no decorrer do curso. 

Modelos de Cálculo de Custos de Produtos 

                                      Produto : Queijo Minas caixa de 32 unidades de 330 g 

a) Custos de Materiais Diretos 

Descrição Quantidade Custo 

unit. 

Custo 

Total 

Caixa de papelão Minas 

Padrão  

1  0,88 

Fita adesiva transparente 0,00055  - 

Sacola queijo Minas 32,0  8,52 

Fermento Congelado... 0,009920  1,06 

Cloreto de Cálcio 0,040640  0,07 

Nitrato de Sódio 0,030400  0,31 

Maxiren 1800 Granulante 0,001280  0,36 

Leite in natura 101,376  85,16 

Custo Total de Material 

Direto 

  96,36 

b) Custos Operacionais Queijo Minas 

Detalhamento dos Centros Insumo Custo Custo 
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Unit. Total 

Beneficiamento de Leite 0,0114  0,87 

Salga/Secagem Queijo 0,2509  3,19 

Fabricação de Queijo 0,247  5,00 

Embalagem de Queijo 0,855  12,68 

Total Custos Operacionais      21,74 

 

    A + B  = Custo Industrial do produto Queijo Minas................ 118,10 

                                

     Produto : Manteiga Cx.24 unidades de 500 gr 

A) Custos de Materiais Diretos 

Descrição Quantidade Custo 

unit. 

Custo 

Total 

Creme de Leite  12,00  30,06 

Manteiga em Bloco 6,00  60,30 

Caixa de papelão manteiga 

500  

1,00  1,39 

Fita adesiva transparente 0,000410  - 

Tampa de alumínio PE CO 24,00  0,78 

Pote de manteiga 24,00  5,08 

Tampa para Manteiga 24,00  1,71 

Sal Refinado 0,24  0,05 

Corante Natural 0,002880  0,01 

Custo Total de Material 

Direto 

  99,38 

            B)Custos Operacionais 

Detalhamento dos Centros Insumo Custo Custo 
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Unitário Total 

Fabricação de Manteiga 0,06125  0,78 

Embalagem de Manteiga 0,02620  0,32 

Total Custos Operacionais   1,10 

                  A + B  = Custo Industrial do produto Manteiga..........100,48 

Produto : Leite Pasteurizado 1 cx. de 10 litros 

                   A)Custos de Materiais Diretos 

Descrição Quantidade Custo 

unit. 

Custo 

Total 

Saco plástico para leite 1,00  0,26 

Filme para leite tipo C 1 litro 0,00277  0,03 

Leite in natura 10,00  8,40 

Custo Total de Material 

Direto 

  8,69 

                     B)Custos Operacionais 

Detalhamento dos Centros Insumo Custo 

Unit. 

Custo Total 

Beneficiamento de Leite 0,001124  0,09 

Embalagem Leite 

Pasteurizado 

0,003019  0,03 

Total Custos Operacionais   0,12 

             A + B  = Custo Industrial do Leite Pasteurizado...........      8,81 

9 AVALIAÇÃO DE ESTOQUES DE PRODUTOS SEMIFABRICADOS E 

PRONTOS 

 

9.1 Composição de Insumos 

 A determinação do montate de Estoques de Produtos em fase de fabricação tende a ser 

alcançado mediante o conhecimento do número de unidades físicas estocadas e o valor 

integral de custos apropriados em todas fases,e ainda dispor de controle físico-monetário 

relativo à movimentação de estoque, que em combinação com o saldo físico e monetário de 
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período anterior, proporciona tanto o cálculo de custo unitário de cada produto, como a 

valorização das saídas, que se constituem um caminho para avaliar o CPV( Custo de Produtos 

Vendidos). Na ilustração dessa metodologia está sendo adotado o conteúdo do livro Gestão de 

Custos – de nossa autoria. 

 Para serem processados, os produtos no mês em questão necessitaram do volume de 

trabalho, expresso pela composição de insumos operacionais por centro de custos, 

apresentado no Quadro 9.1 

Quadro 9.1 — Composição de insumos operacionais por produto/centro e apropriação 

Centro de   

custos 

 

Produto 

CC 10 Corte 

$ 15.860,00 

CC 11 Forjaria 

$ 11.865,00 

CC 12 Usinagem 

$ 12.490,00 

CC 13 Acabamento 

$ 13.620,00 

Horas 

máq. 

Apropria

ção ($) 

Horas 

máq. 

Apropria

ção ($) 

Horas 

máq. 

Apropria

ção ($) 

Horas 

máq. 

Apropria

ção ($) 

E 18,6 h 1.860,00 87,30 h 4.365,00 150,00h 3.750,00 200 h 5.448,00 

F 40,0 h 4.000,00 20,00 h 1.000,00  50,00 h 1.250,00 60 h 1.634,40 

G ——— ——— 30,00 h 1.500,00 29,60 h 740,00 115 h 3.132,60 

H 70,0 h 7.000,00 50,00 h 2.500,00  70,00 h 1.750,00 —— ——— 

I ——— ——— 40,00 h 2.000,00 120,00 h 3.000,00 50 h 1.362,00 

J 30,0 h 3.000,00 10,00 h   500,00  80,00 h 
   

2.000,00 
75 h 2.043,00 

Total por CC 
       

158,6h 

15.860,0

0 
237,30 h 

11.865,0

0 
499.,60 h 

12.490,0

0 
500 h 

13.620,0

0 

         

Custo 

unitário 

operacional 

$ 100,00 ——— $ 50,00 ——— $ 25,00 ——— $ 27,24 ——— 

        

O cálculo do custo operacional unitário por centro de custos é resultante da 

divisão entre o custo operacional final e o montante de insumos operacionais totais 

aplicados nos produtos nele processados, como: 

CC 10 = $15.860,00/158,6 = $ 100,00 
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9.2 Posição de Estoques 

O Quadro 9.2 discrimina por produto em cada fase (centro de custos) a 

movimentação física envolvendo os estágios de: 

 entrada, ou quantidade proveniente da fase anterior; 

 saída, ou processamento de peças na própria fase e a remessa conseqüente para 

a fase posterior, das unidades físicas boas; 

 número de peças refugadas, ou danificadas, ocorridas durante o processamento 

na fase, não aproveitáveis para ulteriores manipulações ou confecções nas fases 

seguintes; 

 saldo físico na fase, ou estoque ao final do período, obtido pela fórmula: saldo 

físico na fase = entrada (–) saída (–) quebra.  
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                   Os produtos G e I não receberam processamento nesse mês no CC 10; isso 

significa, no presente caso, que tais produtos foram processados nesse CC no(s) mês(es) 

anterior(es). Os valores apropriados nesses produtos em períodos anteriores foram, 

respectivamente: 

 Materiais diretos Custos operacionais 

G $ 11.000,00 $ 2.000,00 

I $ 8.500,00 $ 1.500,00 

Tais cifras expressam, por sua vez, o valor de estoques semifabricados desses 

produtos no início desse mês. 

Os valores de materiais diretos requisitados no presente mês para cada produto são: 

E = $ 21.000,00 

F = $ 40.000,00 

H = $ 30.000,00 

J = $ 20.250,00 

Total apropriado aos produtos no mês $ 111.250,00. 

Tais valores são aplicados no início do primeiro centro de custos, o CC 10.  

Quadro 9.3 — Movimentação física dos produtos prontos em peças 

Produtos 
Estoque 

inicial 

Produção 

final     boa 

no mês 

Vendas                        

no mês 

Estoque       

final 

E 1.000 3.000 1.800 2.200 

F ——— 3.000 500 2.500 

G ——— 4.000 3.700 300 

H ——— ——— ——— ——— 

I ——— 6.000 4.500 1.500 

J ——— 800 100 700 



51 
 

 

As 1.000 peças de E valiam em conjunto $ 10.777,00 no início do mês. 

Considerando os diversos elementos contidos nos Quadros 9.2 e 9.3, observa-se que os 

produtos E, G e I foram concluídos integralmente nesse período, não restando, em 

conseqüência, peças em período de fabricação nas fases. Os produtos F e J 

apresentam, ao mesmo tempo, estoque de peças em fabricação e peças concluídas no 

CC 13 e remetidas à expedição. Como parte delas foi vendida, há a formação de 

estoques de produtos prontos ao final do mês para esses artigos. O produto H não foi 

concluído, restando em estoques nas fases. 

9.3 Modelo de avaliação de estoques e CPV 

O desenvolvimento do modelo numérico de avaliação desses produtos está reunido 

e apresentado para os referidos blocos ou conjuntos pela similaridade descritos para 

facilitar a abordagem e a assimilação dos cálculos em: 

 produtos concluídos integralmente no mês, sem a formação de estoques 

semifabricados (E, G, I); 

 produtos em fase de fabricação, sem peças prontas na expedição (H); 

 produtos com situação mista, ou seja, em fase de fabricação e produtos prontos 

(F, J). 

Produtos concluídos integralmente no mês, sem a formação de estoques 

semifabricados: 

Produto E 

Custos de materiais 

diretos 

 $ 

21.000,00 

Custos operacionais   

CC 10 = $ 1.860,00  

CC 11 =  $ 4.365,00  

CC 12 =  $ 3.750,00  

CC 13 = $ 5.448,00 $ 

15.423,00 

                  Total apropriado $ 

36.423,00 
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Os montantes de custos operacionais apropriados por CC são os mesmos valores 

apurados no Quadro 9.1. Na seqüência, combinam-se os valores de E, em estoques no 

início do mês, como produtos prontos, mais o montante apropriado às peças concluídas 

para ser determinado o custo médio ponderado. 

 

($ 10.777,00 + $ 

36.423,00) 
= 

$ 

47.200,00 = $ 11,80 por 

peça (1.000 peças + 3.000 

peças) 
= 

4.000 

peças 

Como foram vendidas 1.800 peças de E, conclui-se que o custo de produtos 

vendidos nesse caso é $ 21.240,00, e o valor de estoques no final do mês é $ 

25.960,00, ou seja, 2.200 peças x $ 11,80.  

Produto G 

Aqui, a composição de custos é formada pelas seguintes parcelas: 

 

Custos apropriados relativos a meses anteriores: $ 13.000,00 

Custos operacionais do mês:  

 CC 11 =             $ 1.500,00  

 CC 12 =         $ 740,00  

 CC 13 =         $ 3.132,60  

Subtotal: custos 

operacionais:         
  $ 5.372,60 

Total apropriado em G:   $ 18.372,60 

        Mediante a divisão de $ 18.372,60 por 4.000 peças, obtém-se o custo médio 

de $ 4,59315. O valor estocado ao final do mês é $ 1.377,95, e as peças vendidas 

correspondem a: $ 16.994,65. 

Produto I 

Custos apropriados em meses anteriores: $ 10.000,00 

+ Custos operacionais do mês  
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                  CC 11 =          $  2.000,00  

                  CC 12 =          $  3.000,00  

 CC 13 =         $  1.362,00  

Subtotal de custos operacionais:          $  6.362,00 

Total apropriado em I:   $ 16.362,00 

                     O custo médio por peça resulta de $ 16.362,00/6.000 peças = $ 2,727.  

O estoque final do produto I é: 1.500 peças x $ 2,727 = $ 4.090,50. 

As quantidades vendidas apresentam um custo de $ 12.271,50, equivalente ao 

número de peças comercializadas vezes o custo médio. 

 Produtos em fase de fabricação, sem a existência de peças prontas na 

expedição. 

Essa situação corresponde ao produto H. Um fator complicador no processamento 

dos cálculos diz respeito ao fato de as peças concluídas numa fase (ou seja, a coluna 

saída do Quadro 9.2) encontrarem-se ao final do período distribuídas em diversos 

centros, além do próprio centro em que foram processadas. 

E isso pode ser explicado da seguinte maneira: o que resta em estoque numa fase é 

o montante de peças que não recebe processamento. No caso do produto H, no CC 11 

foram processadas 3.000 peças, correspondendo-lhe $ 2.500,00 de custos operacionais. 

Essas peças tiveram os seguintes destinos: 

 200 foram inutilizadas durante o processamento no CC 12; 

 1.300 ficaram estocadas no CC 12; 

 1.500 saíram do CC 12 para o CC 13 e lá permaneceram à espera de seu 

respectivo processamento nessa fase. Desse modo, o montante de $ 2.500,00 de 

custos operacionais atribuídos no CC 11 ao produto H deve ser, então, 

repartido entre as situações ou os destinos, cabendo às: 

1.300 peças localizadas no CC 12 = $ 1.160,71; 

1.500 peças estocadas no CC 13 = $ 1.339,29. 

Pergunta-se: não há apropriação de custos operacionais dessa fase (CC 11) 

referente às 200 peças refugadas? Sim, essa apropriação existe, e se encontra diluída 

nas outras 2.800 peças.  
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A avaliação do produto H pode ser desenvolvida de uma forma mais analítica, por 

fase, como no Quadro 9.4. 

Quadro 9.4 — Apropriação do produto H por fase (CC)  

Custo das Fases 
CC 11 (2.000 

peças) 

CC 12 (1.300 

peças) 

CC 13 (1.500 

peças) 

CC 10   
  

Mdir: 30.000,00    

Operac.: 7.000,00    

 37.000,00 15.416,66 10.020,84 11.562,50 

CC 11     

Operac.: 2.500,00 ——— 1.160,71 1.339,29 

CC 12     

Operac.: 1.750,00 ——— ——— 1.750,00 

Total por 

fase 
 15.416,66 11.181,55 14.651,79 

 Produtos com situação mista: em fase de fabricação e prontos (F, J) 

Produto F 

A situação dos estoques do produto F em cada fase, ao final do período, é:  

4.000 peças no CC 11; 2.000 peças no CC 12; 1.000 peças no CC 13. No mês, 

entraram 3.000 peças na expedição, como se pode deduzir pelos dados constantes no 

Quadro 9.5 A valorização das peças estocadas em cada centro e das quantidades 

concluídas no mês é procedida mediante a proporcionalização dos custos agregados a 

cada fase, em razão dos respectivos montantes físicos. 
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Quadro 9.5 — Valorização dos estoques e produtos concluídos (F)  

Situações 

Custos das fases 

CC 10 

Nada 

CC 11 

4.000 

peças 

CC 12 

2.000 

peças 

CC 13 

1.000 

peças 

Produtos 

concluíd

os 3.000 

peças 

CC 10             

Materiais diretos            

40.000,00    

 
    

Custos operacionais         

4.000,00 

 
    

                                       

44.000,00 

 
17.600,00 8.800,00 4.400,00 13.200,00 

CC 11      

Custos operacionais         

1.000,00 

 
 333,33 166,67 500,00 

CC 12      

Custos operacionais         

1.250,00 

 
  312,50 937,50 

CC 13      

Custos operacionais         

1.634,40 

 
     1.634,40 

                                       

47.884,40 

 
17.600,00 9.133,33 4.879,17 16.271,90 

A proporcionalização dos custos agregados a cada fase obedece ao seguinte 

esquema, descrito para o CC 10, no produto F:  

Custos agregados no CC 10 = $ 44.000/10.000 peças distribuídas entre as fases 

posteriores = $ 4,40 por peça. 

A diluição do custo agregado entre as fases resulta de: 

CC 11 =           4.000 peças em estoque x $ 4,40 =        17.600,00 

CC 12 =           2.000 peças em estoque x $ 4,40 =          8.800,00 
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CC 13 =           1.000 peças em estoque x $ 4,40 =          4.400,00 

Produtos concluídos =      3.000 peças x $ 4,40 =           13.200,00 

Total gerado no CC 10 e distribuído entre as fases é                                                    

44.000,00. 

Produto J 

Conforme consta no Quadro 9.6, o produto J apresenta volumes em estoque por 

fase, bem como determinado montante de peças concluídas (800 peças). Essas 

constituem as saídas do CC 13 e estão aptas para ser vendidas, compondo assim tanto 

o estoque final de produtos prontos como a parcela de custos de produtos vendidos. 

Quadro 9.6— Custos das fases em estoques de J e valorização das entradas na expedição 

Situações 

Custos das fases 

CC 11 

(200 peças) 

CC 12 

(1.500 peças) 

CC 13 

(200 peças) 

Entrada na 

expedição         

800 peças 

CC 10     

Matéria-prima:                   

20.250,00 

    

Custo operacional:               

3.000,00 

    

                                           

23.250,00 
1.722,22 12.916,67 1.722,22 6.888,89 

CC 11     

Custo operacional:                  

500,00 
———   300,00   40,00   160,00 

CC 12     

Custo operacional:               

2.000,00  
——— ———  400,00 1.600,00 

CC 13     

Custo operacional:               

2.043,00 
——— ——— ——— 2.043,00 

                                           

27.793,00 
1.722,22 13.216,67 2.162,22 10.691,89 
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9.4 Integração do custo à contabilidade 

O governo federal está interessado em que a valorização dos estoques e dos custos 

de produtos vendidos seja executada em bases técnicas confiáveis.  

9.4.1 Integração dos valores monetários da contabilidade 

Como já foi abordado, o primeiro estágio da integração constitui sempre, 

necessariamente, o dos valores monetários da contabilidade geral e da contabilidade de 

custos, em critérios já detalhados. É, assim, imprescindível que os valores atribuídos às 

contas de produção no período, pela contabilidade geral, encontrem correspondência 

nos valores apropriados pela contabilidade de custos aos diversos setores da área 

industrial. 

9.4.2 Integração dos materiais 

O primeiro passo para a integração dos materiais corresponde a uma organização 

adequada dos materiais, conforme já foi abordado. Uma vez existindo essa organização 

com a correspondente identificação das contas do plano de materiais e de 

contabilidade, deve ser processada a integração em cada classe, mediante a seguinte 

fórmula: 

Classe de material: 

Contabilidade Custos 

Estoque inicial do período 

Soma global das requisições 

efetuadas no período 

+ Compras do período 

– Devoluções do período 

– Estoque final do período 

= Consumo de material        = Consumo de material 
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Classe: materiais diretos 

Contabilidade $ Custo 

Estoque inicial do 

período 

                     

16.000,00 

Somatório das 

requisições 

aplicadas nos 

produtos E + 

F+ H + J igual 

a $ 111.250,00 

+ Compras do período 
           

118.250,00 

– Devoluções do 

período 

             

3.000,00 

– Estoque final do 

período 

        

20.000,00 

= Consumo do 

material direto do 

período 

       

111.250,00 

9.4.3 Integração dos produtos semifabricados e prontos 

Essa integração pode ocorrer  num grau de maior ou menor detalhamento. A forma 

mais comum para isso, visando o esquema completo de integração, é mostrada a 

seguir: 

Contabilidade Custo 

 Estoque inicial dos produtos semifabricados  

+ Consumo de materiais diretos Unidades acabadas no período X 

+ Custo operacional do período custo unitário dos produtos acabados 

– Valor de imobilizações e serviços para terceiros  

– Estoque final dos produtos semifabricados  

= Valor da produção acabada no mês 
= Valor das entradas de produtos acabados 

no controle de estoques 

  Estoque inicial dos produtos prontos  

+ Produção de produtos acabados Unidades vendidas x custo médio 

– Estoque final dos produtos prontos do produto pronto 

= Custo dos produtos vendidos = Custo dos produtos vendidos 
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Observa-se, pelo modelo apresentado, que o valor da produção acabada no mês, 

apurado pela contabilidade (já considerando a prévia integração dos consumos de 

materiais diretos e do custo operacional) deve coincidir com o valor de entrada dos 

produtos acabados no sistema de controle dos produtos prontos, no mesmo período. Da 

mesma forma, os valores apurados pela fórmula contábil para os produtos vendidos 

devem coincidir com o valor de saída dos produtos acabados do controle de produtos 

no mês. 

Essa fórmula de controle admite variações , como a apresentada a seguir, menos 

detalhada: 

 

Contabilidade Custo 

Estoque inicial dos produtos 

semifabricados 

Quantidade vendida no mês X custo 

médio dos produtos prontos 

+ Estoque inicial dos produtos prontos 

+ Custo de materiais diretos 

+ Custo operacional do período 

– Valor de imobilizações e serviços para 

terceiros 

– Estoque final dos produtos 

semifabricados 

– Estoque final dos produtos prontos 

= Custo de produtos vendidos = Custo dos produtos vendidos no mês 

Elemento importante em qualquer circunstância para a adequada integração é a 

obtenção de valores idênticos do custo dos produtos vendidos, tanto pelas fórmulas 

contábeis como pela avaliação individual efetiva do custo. 

 A seguir está ilustrado o detalhamento da formação de Custos de Produtos 

Vendidos, tanto no enfoque clássico( pela Contabilidade), como no detalhamento 

específico e individualizado por produto. Ambos devem evidenciar uma identidade nos 

valores apurados, daí o termo integração Custo x Contabilidade – em sentido pleno. 
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Contabilidade $ 

Estoque inicial semifabricados  23.000,00 

+ Consumo de materiais diretos 111.250,00 

+ Custo operacional  54.990,00 

– Valor de imobilizações próprias e serviços para 

terceiros 
  1.155,00 

– Estoque final de semifabricados   89.963,61 

= Valor da produção acabada no mês   98.121,39 

Estoque inicial de produtos prontos”E”   10.777,00 

+ Produção de produtos acabados   98.121,39 

– Estoque final de produtos prontos   54.343,78 

= Custo de produtos vendidos   54.554,61 

 

Produtos 

Unidades 

acabadas no 

mês 

Valor das 

entradas no 

controle de 

estoques ($) 

Unidades 

vendidas no 

mês 

Custo 

unitário ($) 

Custo dos 

produtos 

vendidos ($) 

E 3.000 36.423,00 1.800 11,800 21.240,00 

F 3.000 16.271,90    500 
         

5,4329666 
 2.716,48 

G 4.000 18.372,60 3.700       4,59315 16.994,65 

I 6.000 16.362,00 4.500       2,72700 12.271,50 

J    800 10.691,89   100     13,36486  1.336,48 

  98.121,39   54.554,61 
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O estoque final de produtos prontos resulta da ponderação de peças em 

estoque de cada produto pelo respectivo custo unitário, a saber:  

E = 2.200 peças  x $ 11,80 =         25.960,00 

F = 2.500 peças x $    5,432966 =13.582,42 

G =   300 peças x $    4,59315 =     1.377,95 

I =  1.500 peças x $    2,727  =       4.090,50 

J =    700 peças x $   13,36486 =   9.355,91 

Total de entrada de produtos acabados  $ 54.343,78. 

Cabe relembrar que o estoque inicial do produto “E” corresponde a 1.000 peças que 

valem R$ 10.777,00. Conjugando o estoque inicial de “E” com as peças concluídas desse 

mesmo produto no período, é possível avaliar o custo unitário médio ponderado de R$ 11,80. 

 

10 CONCLUSÃO 
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