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RESUMO 

 

As empresas tendem a buscar maior eficiência e menor desperdício e perda em 

suas atividades, e para isso é necessário que se aplique os métodos de custeio para 

identificar os pontos de planejamento, de curto e longo prazo, e também de onde 

vem a ineficiência de seus processos. Assim, o presente trabalho propôs estudar os 

métodos de custeio utilizados pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 

empresa que possui como produto o nióbio. Na apresentação deste trabalho 

encontram-se definições básicas de custos, bem como os principais métodos de 

custeio. A pesquisa foi realizada com a finalidade de mostrar quais os métodos de 

custeio utilizados em uma grande empresa brasileira, que tem como foco a obtenção 

do nióbio, e porque são utilizados. 

 

Palavras-chave: Custos; Custeio; Métodos de custeio; Contabilidade; Companhia 

Brasileira de Metalurgia e Mineração; Nióbio; Custo padrão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Formulação do Problema 

 

Em meio a um mercado cada vez mais competitivo, a relação entre as 

empresas está mais acirrada, e a competição para se destacar também. A utilização 

de métodos de tomada de decisão, planejamento, aperfeiçoamento de processos e 

administração estratégica está se mostrando não um diferencial, mas imprescindível 

para disputar o mercado. 

Desta forma as empresas, tendo em vista maior eficiência, necessitam obter 

conhecimentos operacionais e formas de mensuração dos custos de produção, de 

modo a reduzir ao máximo a improdutividade e a má qualidade de seus serviços, e 

também visando proporcionar informações para a formulação de planejamento de 

curto e longo prazo. 

Tendo em vista as grandes empresas de mineração e metalurgia, existe a 

necessidade de estudar como a contabilidade de custos atua como uma ferramenta 

importante para o controle e tomada de decisão. 

Quais os métodos de custeio utilizados pela Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração? 

Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar qual ou quais os métodos 

de custeio utilizados pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração e qual o 

tratamento dado as informações geradas pela contabilidade de custos dentro da 

empresa. 

Dentro desta abordagem, o trabalho apresenta como objetivos específicos: 

I. Apresentar dados bibliográficos relacionados aos métodos de custeio. 

II. Expor a evolução da contabilidade. 

III. Retratar o mercado que a Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração está inserida e sua importância dentro do mercado. 

IV. Identificar os métodos de custeio utilizados pela empresa estudada. 

O objeto de estudo desta pesquisa é a maior empresa, dentro do segmento 

de mineração de nióbio, que representou 100% do abastecimento do mercado 

interno e 78% do mercado mundial no ano de 2017, o que justifica o estudo de caso.  

A empresa, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, por ter grande 

representatividade no mercado de nióbio, tanto interno quanto externo, vê-se a 
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relevância do estudo referente aos métodos de custeio utilizado em suas atividades. 

Ainda se tratando da importância deste estudo, destaca-se a relevância da escolha 

dos métodos de custeio a serem aplicados, sendo eles fiscais ou gerenciais e sua 

utilização como fonte de informação para o planejamento e tomada de decisão.  

 

1.2 Metodologia 

 

Abordado como junção de procedimentos e recursos, a metodologia de 

pesquisa é a maneira pela qual o pesquisador conduz seu trabalho de maneira 

cientifica, buscando alcançar informações que suportem ou não sua proposta inicial 

(CIRIBELLI, 2003).  

Para Fachin (2006), a metodologia apresenta uma concentração de 

procedimentos, pragmáticos e sistemáticos, que permite que o pesquisador obtenha 

proveitos quanto ao objetivo da pesquisa. Desta forma a metodologia é a delineação 

da maneira como o trabalho será apresentado, auxiliando nas decisões a serem 

tomadas e na percepção de erros. 

Tendo em vista a metodologia do trabalho, classifica-se a apresentação desta 

pesquisa como descritiva, uma vez que expõe o método de custeio utilizado pela 

empresa em estudo. Segundo Barros e Lehfeld (2007) a pesquisa descritiva é a 

realização de um estudo, a inspeção e a documentação dos acontecimentos, sem 

que o autor desta pesquisa venha interferir. Assim temos como exemplo deste tipo 

de pesquisa a de opinião e as mercadológicas. 

O trabalho científico, de modo geral, é norteado por duas diretrizes 

conhecidas por métodos qualitativos e quantitativos. O método qualitativo manifesta 

de maneira descritiva o vínculo entre o objetivo do trabalho e seus resultados 

conquistados, sem que tenham sidos examinados através de números. Já se 

tratando do método quantitativo, os resultados são obtidos e apresentados de forma 

mensurável, empregando dados numéricos e estatísticos (FERNANDES, 2009). 

O presente trabalho exprime a forma de problema como qualitativo, 

considerando que buscou descrever os principais métodos de custeio e qual a 

técnica escolhida pela empresa estudada para custear suas atividades, 

apresentando posteriormente uma análise da coleta de dados. 

No que tange aos procedimentos técnicos adotados para a exposição este 

trabalho, foi apresentado uma pesquisa atreves de livros, artigos publicados, sites e 



14 

outras fontes bibliográficas que ofereceram dados quanto ao tema do trabalho. Para 

Gil (1999), a pesquisa baseada em bibliografia é um instrumento que permite 

adquirir conhecimento referente ao fenômeno estudado. 

A coleta de dados foi realizada a partir de uma entrevista, de maneira que 

proporcionou verificar o método de custeio utilizado pela Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração e como é feita a análise de dados gerada pela contabilidade 

de custo. Marconi & Lakatos (2002) diz que a entrevista é a comunicação entre duas 

ou mais pessoas, com o objetivo de obter informações sobre um determinado 

assunto. Uma das vantagens apresentadas em se fazer uma entrevista é a maior 

possibilidade de conseguir informações e comprovações da mesma, tendo a 

possibilidade de certificar se há compreensão das partes. 

No que diz respeito ao universo, o estudo apresenta empresas de mineração 

e metalurgia. Gil (1999), define o universo de uma pesquisa pelo agrupamento de 

elementos que possuem características semelhantes.  

Para a amostragem, foi selecionado uma empresa atuante no mercado de 

mineração e metalurgia, que tem como principal produto Ferronióbio, Oxídos de 

nióbio e Nióbio metálico. Marconi e Lakatos (2002) definem a amostra como um 

grupo, dentro do universo estabelecido, selecionado para a realização da pesquisa. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

A estrutura apresentada do trabalho buscou abordar, dentro de quatro 

capítulos, dados referentes ao tema proposto. 

No primeiro capítulo são definidos o tema proposto, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, a relevância desta pesquisa e as metodologias utilizadas para 

a realização do trabalho. 

No desenrolar do segundo capítulo encontram-se os conceitos essenciais 

para o estudo do tema, sendo eles a evolução da contabilidade, a contabilidade de 

custos, e dentro dela os sistemas de custeio mais utilizados, suas nomenclaturas e 

classificações. 

Dando sequência, no terceiro capítulo é apresentado à caracterização da 

entidade estudada, trazendo dados sobre a companhia, como nome, ano de 

fundação, produtos, número de funcionários, inovação e mercado de atuação. Além 
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disso, é abordado neste capítulo a entrevista realizada e as considerações sobre os 

dados coletados. 

Por fim, no último capítulo, é retratada a conclusão obtida após a realização 

do estudo, respondendo a problemática proposta pela pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Evolução da contabilidade 

 

Segundo Iudícibus e Marion (2002), há diversos relatos em relação a origem 

da contabilidade, sendo considerada como mais provável a sua utilização e criação 

pelos homens primitivos. Ainda de acordo com os autores, a contabilidade surgiu 

com a necessidade de se informar sobre suas riquezas, como por exemplo o 

rebanho. Desse ponto surge a contabilidade, originada da necessidade de mensurar, 

quantifica e ou determinar algo. 

Iudícibus e Marion (2002), completam ainda que a contabilidade então é mais 

antiga que a própria escrita e seus numerais, sendo representada através de pedras 

ou outros objetos que auxiliassem a mensurar seu patrimônio, demonstrando 

aumento ou redução de suas riquezas.  

Desde então a contabilidade tem seus marcos na evolução, ligados ao 

desenvolvimento humano, como a escrita e a aritmética. 

O grande passo para a contabilidade, e indispensável citar é a obra de Luca 

Paciolli, dito como pai da contabilidade, devido sua grande contribuição para o 

avanço da contabilidade, e o início dos primeiros registros em livros contábeis, obra 

essa publicada em 1924, na cidade de Veneza, a Suma de Aritmética Geométrica, e 

também contribuindo para o desenvolvimento do método das partidas dobradas 

(relação de debito e credito), responsável por revolucionar as formas de mensuração 

e registro por parte da contabilidade. 

A partir do sec. XVII inicia-se a fase superior racional da contabilidade 

segundo Sá (2009), a contabilidade passava de um simples controle para se tornar 

uma ciência, principalmente devido a evolução dos métodos de produção, a 

chegada da revolução industrial e a necessidade de substituir os controles de 

compras, estoques e custo das mercadorias vendidas, para alocar os custos diretos 

e indiretos diretamente ao produto e apurar o custo de produção, iniciando a 

utilização da informação contábil para o planejamento e gerenciamento de indústrias. 
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2.2 Contabilidade de custos 

 

A contabilidade de custos segundo Martins (2010), teve seu desenvolvimento, 

separada da contabilidade financeira, a partir da revolução industrial (Séc. XXVIII), 

onde surgiu uma necessidade de controle dos estoques e uma maior fidedignidade 

dos resultados da empresa, pois, o estoque era valorizado de acordo com o que era 

aplicado as empresas comerciais, apenas pelo controle de estoques convencional a 

esse tipo de empresas, e também usado o mesmo o mesmo sistema de apuração 

de Custo das Mercadorias Vendidas: 

 

Figura 1 – Custo das Mercadorias Vendidas 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.slideshare.net/wandickrochadeaquino/prticas-financeiras-e-

contbeis-aulas-7-e-8-38724140>. 
 

Não apontando a realidade, pois não atribuía os custos e despesas de 

industrialização. Sendo assim, o surgimento da contabilidade de custos, se mostrou 

fundamental, para formação dos critérios de avaliação de estoques no caso 

industrial. Seguindo esse raciocínio, segundo Megliorini (2011), para estabelecer os 

objetivos relacionados ao lucro, controle operacional e tomada de decisões é 

fundamental a determinação dos custos. 

Segundo Bruni e Famá (2012, p. 04), “a contabilidade de custos pode ser 

definida como o processo ordenado de usar os princípios da contabilidade geral para 

registrar os custos de operação de um negócio.” 

Segundo Martins (2010), o papel da contabilidade de custos deixou de ter 

papel de mensuração de custos para mensuração monetária de estoque, para se 

tornar uma eficiente forma de auxílio no desempenho da missão gerencial dos 

administradores. O papel da contabilidade de custos, principalmente devido ao 
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crescimento das empresas, deixou de ser preocupação apenas de Contadores, 

Auditores e Fiscais.  

Segundo Megliorini (2011), sua abrangência se expandiu, e passou a ser 

determinante para a formação de preços, montagem do mix de produtos através de 

sua margem de contribuição, e gerenciamento dessas margens, visando o lucro da 

empresa. 

Segundo Crepaldi (2004), as variações patrimoniais são analisadas pela 

contabilidade de custos que está também ligada diretamente a contabilidade 

gerencial. E a contabilidade de custos seria oriunda do significativo aumento de 

produção a partir da Revolução Industrial, tendo-se a necessidade de controle sobre 

os valores a serem contabilizados nos estoques das indústrias, propiciando a 

inspeção do ciclo de produção, mas também é mencionada a utilização da 

contabilidade de custos em outros meios que não o industrial. 

O crescimento das empresas, segundo Bornia (2009), está ligado de forma 

direta a contabilidade de custos.  

 

Com o crescimento das empresas e o conseqüente aumento na 
complexidade do sistema produtivo, constatou-se que as informações 
fornecidas pela contabilidade de custos eram potencialmente úteis ao 
auxílio gerencial, extrapolando a mera determinação contábil do resultado 
do período (BORNIA, 2009, p.12). 

 

A partir desse momento a contabilidade de custos se torna uma vertente da 

contabilidade de grande importância, sendo fundamental para análise do 

desempenho dentro das empresas. 

Segundo Martins (2010), a contabilidade de custos é comumente encontrada 

em empresas que não sejam do ramo industrial, e metodologias, como o ABC, 

auxiliam na sua propagação. 

Dentro da contabilidade de custos, voltada a atividade industrial, temos 

algumas nomenclaturas, classificações e critérios que devem ser feitas. 

 

2.3 Terminologias em custos 

 

Serão utilizadas terminologias técnicas, especificas para contabilidade de 

custos. 

 



19 

Figura 2 – Terminologias de Custos segundo Martins (2010) 
Classificação Caracterização 

Gasto 

Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera 

sacrifício financeiro para a entidade, sacrifício esse 

representado por entrega de ou promessa de entrega de 

ativos. 

Desembolso Pagamento resultante da aquisição de algum bem ou serviço. 

Investimento 
Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuro(s) período(s). 

Custo 
Gasto relativo a bem ou serviço utilizado no processo 

produtivo de outros bens ou serviços. 

Despesa 
Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para 

obtenção de receitas. 

Perda Bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os gastos, segundo Megliorini (2012), são atribuições financeiras adquiridas 

por uma empresa em relação compra de recursos que serão utilizados na fabricação 

do produto, aquisição de mercadorias para revenda, recursos para a realização de 

serviços, recursos a serem consumidos no ambiente administrativo e recursos a 

serem consumidos no meio comercial. 

Segundo Martins (2010), gasto é a aquisição de recurso qualquer, seja 

produto ou serviço, que gera desembolso a empresa, seja financeiro ou entrega de 

algum ativo. Ainda segundo o autor, gasto é um conceito amplo, e se aplica a 

diversos recursos adquiridos, sendo eles compra de matéria prima, mão de obra, 

honorários de diretoria ou na compra de imobilizado. 

Para Bruni e Famá (2012), gastos são sacrifícios financeiros realizados pela 

entidade com objetivo de alcançar o produto ou serviço de seu objetivo, sendo 

caracterizados como investimentos, custos e/ou despesas. 

Desembolso, segundo Martins (2010), é o pagamento decorrente da 

aquisição de bem ou serviço, podendo acontecer em momento distinto ao gasto.  

Os investimentos, segundo Bruni e Famá (2012), são os gatos ativados em 

virtude de usufruto futuro de bens ou serviços obtidos. 



20 

Os investimentos, segundo Megliorini (2012), é o correspondente dos gastos 

contabilizados em ativos da entidade, como por exemplo a aquisição de matéria 

prima, mercadorias para revenda, materiais diversos que correspondam a estoques, 

compra de ativo imobilizado (máquinas e veículos), ou até mesmo títulos de outras 

empresas. 

Complementando, segundo Martins (2010), os investimentos são todos os 

sacrifícios havidos diante da aquisição de bens ou serviços que serão contabilizados 

no ativo da entidade, que serão baixados ou amortizados no momento de sua venda, 

sua utilização, seu desaparecimento ou desvalorização. Investimento, como 

definição, pelo autor, é a o gasto que é ativado em caráter de sua vida útil ou 

expectativa de geração de benefícios futuros.  

Custo, segundo Martins (2010), é o gasto referente a bem ou serviço aplicado 

na produção de outros bens e serviços. Sendo o custo também um gasto, mas 

reconhecido como custo em função do uso dos bens e serviços em função da 

produção de outro produto ou realização de algum serviço. 

Segundo Bruni e Famá (2012), são os gastos relativos a bens ou serviços, 

incorridos em função de sua utilização na produção de outros bens ou serviços. 

Segundo Megliorini (2012), o custo corresponde aos gastos utilizados na 

fabricação do produto, na compra de mercadoria para revenda ou prestação de 

algum serviço. 

Para Bruni e Famá (2012), despesas são os gastos incorridos que não foram 

utilizados no processo produtivo com fim de obtenção de receitas. 

Despesas, segundo Megliorini, são os gastos empregue na administração da 

entidade, e também para a realização das vendas, consequentemente ligados a 

geração de receita. Sendo assim demonstrado pelas despesas administrativas e de 

vendas.  

Complementando, as despesas são bens ou serviços utilizados de forma 

direta ou indiretamente no alcance de receitas, segundo Martins (2010). 

As perdas, segundo Martins (2010), são os recursos consumidos pela 

entidade no processo produtivo de forma anormal e involuntária. Se diferenciam das 

despesas pelo seu caráter anormal e involuntário. No processo produtivo é comum 

haver perdas incontáveis, normais dentro do processo produtivo, essas perdas 

podem ser alocadas como custo ou despesas devido a sua irrelevância. Um 
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exemplo de perda seria os gastos com mão de obra em período de greve, não 

sendo um custo de produção. 

Ainda sobre perdas, para Bruni e Famá (2012), as perdas são os gastos 

incorridos que, por sua vez, não foram aproveitados  de alguma forma dentro do 

processo produtivo, seja dentro do processo produtivo normal ou por efeitos 

externos e situações adversas com acidentes. 

 

Figura 3 – Terminologias de Custos segundo Martins (2010) 

 
Fonte: Adaptado de Costa, Oliveira e Perez (2012, p. 19). 

 

2.4 Classificações 

 

 Um passo importante para uma boa contabilidade de custos, e por 

consequência seus usos administrativos, passa pela classificação dos custos. 

 Segundo Megliorini (2012), a classificação dos custos e necessária afim de 

atender as finalidades de sua mensuração. A classificação básica a ser feita aos 

custos são, custo direto e custo indireto. 
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 Aplicando a contabilidade de custos dentro de uma fábrica, os gastos 

incorridos dentro do ambiente fabril, segundo Megliorini (2012), são considerados 

como custos, desde a mão de obra e matéria prima, ao cafezinho e material de 

limpeza. E como todos esses custos são apropriados pela produção, 

necessariamente há a necessidade de estabelecer bases para essa apropriação, e 

indo de encontro essa necessidade vamos a classificação desses custos. 

 Custos diretos, segundo Megliorini (2012), são aqueles que apropriados ao 

produtor produzido de acordo com a sua utilização, como por exemplo a matéria 

prima e mão de obra, e também demais custos que possam ser medidos o seu 

consumo pela produção do produto. 

Para Lima (2014), custos diretos ‘’são os custos que estão relacionados a um 

determinado objeto de custo e que podem ser identificados com este de maneira 

economicamente viável (custo efetivo). Como exemplo tem-se: matéria-prima, mão 

de obra dos operários, energia elétrica (quando se tem condições objetivas de medir 

o consumo efetivo)’’. 

Os custos diretos são aqueles diretamente associados aos produtos ou 

serviços produzidos pela organização segundo Bruni e Famá (2012). 

 Já os custos indiretos, para Megliorini (2012), são aqueles que não podem ser 

apropriados diretamente ao produto (pelo consumo), mas que necessitam de alguma 

base ou critério para serem apropriados. Esses critérios ou bases devem manter 

relação entre o custo e o produto, por exemplo o número de horas de mão de obra, 

horas de utilização das máquinas, quantidade de matéria prima utilizada etc. 

Para Bruni e Famá (2012), custos indiretos são aqueles necessários para a 

produção, mas que não conseguem ser mensurados diretamente no produto dentro 

do processo produtivo, assim sendo necessário o uso de alguma base de rateio. 

Lima (2014) diz que ‘’os custos indiretos estão relacionados a um 

determinado objeto de custo, mas não podem ser identificados com este de maneira 

economicamente viável (custo efetivo). Os custos indiretos são alocados ao objeto 

de custo através de um método de alocação de custo denominado rateio. A 

alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Exemplo: 

aluguel da fábrica, depreciação (método linear), manutenção, seguro.’’ 

 Para Martins (2010), os custos podem ser classificados de outras maneiras, 

não apenas em diretos e indiretos. Ainda segundo o mesmo, os custos podem ser 

usualmente classificados também como fixos e variáveis, sendo por considerado por 
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ele a classificação mais importante, pois leva em consideração a associação entre o 

valor total de um custo e a quantidade de atividades numa unidade de tempo. 

 Os custos variáveis, segundo Martins (2010), são aqueles que sua utilização 

e ou consumo está diretamente ligada ao volume de produção. Mantendo a relação 

de quanto maior a quantidade produzida também será maior seu nível de consumo, 

isso mantendo a premissa de produção em uma determinada unidade de tempo.  

 Já os custos fixos, ainda segundo o autor, são aqueles que ocorrem 

independente da variação da produção, como por exemplo o aluguel, que 

normalmente é um custo mensal e que as variações na produção não iram alterar 

seu valor. 

 

Figura 4 – Classificações de Custos segundo Martins (2010) 
Classificação Caracterização 

Custos diretos 

Custos que podem ser diretamente apropriados aos 
produtos, bastando haver uma medida de consumo 
(KG de matérias consumidos, embalagens utilizadas, 
horas de mão de obra utilizadas e até quantidade de 
força consumida.). 

Custos indiretos 

Custos que não oferecem condição de uma medida 
objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser 
feita de maneira estimada e/ou arbitrada (Aluguel, 
supervisão, chefias, etc.). 

Custos variáveis 

Custos que dependem diretamente do volume de 
produção, quanto maior a quantidade produzida, maior 
seu consumo. Variando de acordo com o volume de 
produção dentro de um período determinado de 
tempo. 

Custos fixos 

Custos que independem de aumentos ou diminuições, 
naquele período determinado de tempo, do volume 
fabricado de produtos. Sendo invariável, pois são 
contratados normalmente por tempo predeterminado 
anteriormente. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 A classificação segundo Martins (2010), como Custos Diretos e Indiretos, é 

feita com relação ao produto feito ou serviço prestado, e não à produção no sentido 

geral ou aos departamentos dentro da empresa. 

Ainda segundo o autor, em relação aos Custos Fixos e Variáveis, é uma 

classificação usual, e de fundamental importância, levando em consideração a 
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relação, dentro de uma unidade de tempo, entre o valor total de um custo e o volume 

de atividade.  

 

2.4 Critérios para apropriação dos custos indiretos 

 

 Segundo Martins (2010), todos os custos indiretos, por definição, devem ser 

apropriados de forma indireta ao produto, seja por estimativas, critérios de rateio, 

previsão de comportamento de custos etc. Todas as formas de distribuição dos 

custos indiretos, tem certo subjetivismo, sendo inerente a esse método a 

arbitrariedade, gerando distorções, seja em níveis aceitáveis ou não, sendo 

utilizados sempre os métodos que possibilitem a solução mais aceitável. 

 Para encontrar o método mais aceitável, passamos, inicialmente, por uma 

classificação correta dos custos e despesas, pois é onde surgem, primariamente, os 

aspectos subjetivos.   

 

2.5 Departamentalização 

 

Outro processo importante para classificação dos custos indiretos é teoria da 

departamentalização, em que os custos são alocados por departamento ou setor de 

acordo com o demandado por cada área produtiva. Bruni e Famá (2012) classificam 

a departamentalização como um controle dos custos já ocorridos, separando-os por 

departamentos ou centros de custos com o objetivo de melhorar os controles de 

gastos. 

A Departamentalização, segundo Martins (2010), está diretamente ligada à 

apropriação dos custos indiretos. Pois, ao utilizar o modelo de departamentos, 

apropriasse de forma mais correta os custos aos produtos, pois se mede a taxa que 

cada produto utilizou do departamento. 

 

2.5.1 Departamento 

 

 Segundo Martins (2010): ‘’Departamento é a unidade mínima administrativa 

para a Contabilidade de Custos, representada por pessoas e máquinas (na maioria 

dos casos), em que se desenvolvem atividades homogêneas’’, é considerada a 
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unidade mínima administrativa pois deveria haver um responsável por cada 

departamento. 

 Os departamentos de custos podem ser divididos em dois grupos, 

responsáveis por modificam o produto ou são auxiliares. 

 

2.5.1.1 Departamento de Serviços 

 

 O Departamento de Serviços, segundo Martins (2010), é responsável, 

normalmente, por prestarem serviços a outros departamentos, e não tem seus 

custos absorvidos diretamente ao produto, pois normalmente não tem contato direto 

ao produto, sendo transferidos para os outros departamentos, de acordo com a taxa 

em que são beneficiados. 

 

2.5.1.2 Departamento de Produção 

 

 O Departamento de Produção, segundo Martins (2010), é responsável por 

modificações sobre o produto de forma direta, tem seus custos jogados sobre os 

produtos, pois, passam diretamente e de forma física pelo produto. 

 

2.6 Sistemas de custeio 

 

 Dentro da Contabilidade de Custos, existe uma evolução grande, em questão 

de sistemas de custeio não é diferente, começando pelo Sistema de Custeio por 

Absorção, passando pelo Sistema de Custeio Variável e chegando ao Sistema de 

Custeio ABC/ABM, sendo esses os métodos de custeio tradicionais. 

 Segundo Megliorini (2012), os sistemas ou métodos de custeio determinam o 

modo de valoração dos objetos de custeio. Os métodos de custeio estão 

diretamente ligados a isso e são adotados de acordo com os objetivos da empresa. 

Seguindo o mesmo conceito, Padoveze (2010) afirma que antes de definir o 

método de custeio da empresa, deve-se entender qual o objetivo da entidade, e o 

método que a empresa registra seus custos, referenciando a seu método de 

produção, seus produtos e etc. 
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Para Bruni e Famá (2012, p. 15) “Os sistemas de custeio referem-se às 

formas como os custos são registrados e transferidos dentro da entidade. Identificam 

os custos dos estoques de produção em andamento e de produtos acabados”. 

 

2.6.1 Sistema de Custeio por Absorção 

 

 O Sistema de Custeio por Absorção surge por volta de 1920, com base nos 

conceitos contábeis geralmente aceitos. Utiliza a apropriação de custos diretos e 

indiretos ao produto, juntamente com as despesas correspondentes dentro do 

período.  

 Segundo Megliorini (2012), o custeio por absorção tem como aspecto fazer a 

apropriação dos custos fixos e variáveis aos produtos, fazendo com que os produtos 

produzidos absorvam os custos ocorridos durante unidade de tempo determinada e 

utilizada para sua produção. 

Padoveze (2010, p.341-342) define que “para se obter o custo dos produtos, 

consideram-se todos os gastos industriais, diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Os 

gastos industriais indiretos ou comuns são atribuídos aos produtos por critérios de 

distribuição”. 

 O Sistema de Custeio por Absorção pode ou não utilizar do sistema de 

departamentalização, e é feito a partir dos seguintes passos: 

I.Separação entre custos e despesas. 

II.A apropriação dos custos diretos. 

III.A apropriação dos custos indiretos. 

 

 O sistema de custeio por absorção apresenta as seguintes vantagens e 

desvantagens: 

 

 

 

 

Figura 5 – Vantagens Custeio por Absorção segundo Padoveze (2000) 
Vantagens 

Está de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC) 

e leis tributarias. 
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É menos custoso, pois não requer a separação dos custos de manufatura 

nos componentes fixos e variáveis. 

Os resultados são aceitos para a preparação de demonstrações 

contábeis de uso externo e para obtenção de soluções de longo prazo, 

onde este método é recomendado. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 6 – Desvantagens Custeio por Absorção segundo Padoveze (2000) 
Desvantagens 

Os custos, por não se relacionarem sempre de forma direta com cada 

produto, são quase sempre distribuídos a base de critérios de rateio, que 

podem ser preocupantes quanto ao nível de arbitrariedade. 

O custo fixo por unidade depende ainda do volume de produção; o custo 

de um produto pode variar em função da variação do volume de outros 

produtos. 

Os custos fixos existem independente da fabricação ou não de um ou 

outro produto, e acabam presentes no mesmo montante, mesmo que 

ocorram oscilações dos mesmo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Podemos observar também através do esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7– Esquema Custeio por Absorção 
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Fonte: MARTINS, 2010, p. 57. 

 

2.6.2 Sistema de Custeio Variável 

 

 Segundo Martins (2010), devido as dificuldades trazidas pela apropriação dos 

custos fixos, e  da utilidade do conhecimento dos custos variáveis, foi observada a 

necessidade de um método alternativo, nascendo o Sistema de       Custeio Variável, 

onde os custos variáveis são alocados aos produtos, e o restante (custos fixos) 

considerado como despesa, sendo assim a contabilização do estoque só será 

composta por custos variáveis, e as despesas (custos fixos) sendo direcionados 

diretamente para o resultado. 

 O modelo de custeio variável, segundo Megliorini (2012), os custos fixos não 

são absorvidos pelos produtos, e um dos motivos seria que os custos fixos 

correspondem aos recursos precisos na manutenção estrutural da produção, não 

sendo recursos consumidos pelos produtos em sua produção. Por esse motivo, 

nesse método os produtos apenas absorveram os custos decorrentes de sua 

produção. Os custos fixos serão tratados então como custos do período, e serão 

contabilizados e demonstrados diretamente em contas de resultado. 

No custeio variável são levados aos produtos apenas os custos indiretos 

variáveis. Estes custos variam de acordo com o faturamento da empresa sendo um 

método que não atende aos princípios fundamentais da contabilidade e não é aceito 

pelo fisco. (CREPALDI, 2010). 
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 A seguir estão demonstradas as vantagens e desvantagens desse sistema, 

bem como um esquema demonstrando seu funcionamento: 

 

Figura 8 – Vantagens Custeio por Variável segundo Padoveze (2003) 
Vantagens 

Os custos dos produtos são mensuráveis objetivamente, pois não 

sofrerão processos arbitrários ou subjetivos de distribuição dos custos 

comuns. 

O lucro líquido não é afetado por mudanças de aumento ou diminuição 

de inventários. 

Os dados são necessários para a análise das relações custo-volume-

lucro, e são rapidamente obtidos através do sistema de informação 

contábil. 

É mais fácil para os gerentes industriais entenderem o custeio dos 

produtos sob o custeio direto, pois os dados são próximos da fábrica e de 

sua responsabilidade, possibilitando a correta avaliação de desempenho 

setorial. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 9 – Desvantagens Custeio Variável segundo Padoveze (2003) 
Desvantagens 

Na prática, a separação de custos fixos e variáveis não é tão clara como 

parece, pois, existem custos semivariáveis e semifixos, podendo o 

custeamento incorrer em problemas semelhantes de identificação dos 

elementos de custeio. 

É utilizado para tomada de decisões de curto prazo, e ao classificar os 

custos fixos como despesas gera problemas para o planejamento a longo 

prazo, pois não analisa os custos ligados a capacidade produtiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 10– Esquema Custeio Variável

 
Fonte: Adaptado de CRC-SP (1991, p. 233). 

 

2.6.3 Sistema de Custeio ABC 

 

 O método de custeio ABC, ou custeio por atividades, segundo Kaplan e 

Anderson (2007), oferece às empresas uma opção de forma mais simples, que 

determina o custo e a capacidade de seus processos. Para Schmidt, Santos e Leal 

(2011), este método apresenta dados de forma mais exatas, demonstrando maior 

agilidade para obtenção das informações necessárias, assim sedo possível maior 

flexibilidade nas atividades, de maneira que identifique corretamente a lucratividade 

dos serviços e clientes.  

Segundo Martins (2010) os custos neste método são identificados pelas 

atividades relevantes executadas dentro em uma organização. O custeio por 

atividades tem como foco o rastreamento dos custos indiretos a fim de aperfeiçoar a 

alocação de forma mais primorosa aos devidos centros de custos. 

 Kaplan e Anderson (2007), dizem que o custei ABC não contempla a etapa de 

definição das atividades, fazendo com que elimine a alocação dos custos dos 

departamentos entre as várias atividades executadas. Dessa forma, este método de 

custeio traz com facilidade as mutações nas demandas de tempo em diferentes tipos 

de operações, ou seja, o tempo de processamento para os pedidos e suas 

operações não é o mesmo. 

 A seguir estão demonstradas as vantagens e desvantagens desse sistema, 

bem como um esquema demonstrando seu funcionamento: 
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Figura 11– Vantagens Custeio ABC 

Vantagens 
Informações gerenciais relativamente mais fidedignas por meio de 
redução do rateio. 

Adequa-se mais facilmente às empresas de serviços, pela dificuldade de 
definição do que seja custo, gasto e despesa nessas entidades. 

Os dados são necessários para a análise das relações custo-volume-
lucro são rapidamente obtidos do sistema de informação contábil. 

Menor necessidade de rateios arbitrários. 

Atende aos Princípios Fundamentais de Contabilidade (similar ao custeio 
por absorção). 

Obriga a implantação, permanecia e revisão de controles internos. 

Proporciona melhor visualização dos fluxos de processos. 

Identifica, de forma mais transparente, onde os itens em estudo estão 
consumindo mais recursos. 

Identifica o custo de cada atividade em relação aos custos totais da 
entidade. 

Pode ser empregado em diversos tipos de empresas (industrias, 
comércios, prestadoras de serviços, com ou sem fins lucrativos). 

Pode, ou não, ser um sistema paralelo ao sistema de contabilidade. 

Pode fornecer subsídios para gestão econômica, custo de oportunidade e 
custo de reposição. 

Possibilita a eliminação ou redução das atividades que não agregam 
valor ao produto. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 12– Desvantagens Custeio ABC 
Desvantagens 

Gastos elevados para implantação. 

Alto nível de controles internos a serem implantados e avaliados. 

Necessidade de revisão constante. 

Leva em consideração muitos dados. 

Informações de difícil extração. 

Dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da 

empresa. 

Necessidade de reorganização da empresa antes de sua implantação. 

Dificuldade na integração das informações entre departamentos. 

Falta de pessoal competente, qualificado e experiente para implantação e 

acompanhamento. 

Necessidade de formulação de procedimentos padrões. 

Maior preocupação em gerar informações estratégicas do que em usá-

las. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.7 Custo Padrão 

 

 O custo padrão, segundo Viceconti e Neves (2000), é apontado como custo 

definido pela entidade como meta para fabricação de cada produto, tendo em vista 

suas especificidades tanto em relação ao processo de produção, tecnológicos e os 

insumos utilizados, quanto o preço e volume utilizado de cada item. 

 Segundo Leone (1997), o custo padrão é uma previsão dos custos reais 

dentro da produção diante de condições projetadas, sendo utilizado como um 

orçamento base para o monitoramento e como benchmark para os custos reais. O 

custo padrão proporciona uma comparação entre o resultado obtido com o projetado, 

possibilitando através da análise dessa comparação o apontamento dos desvios 

entre os dois. 

 Segundo Viceconti e Neves (2000), existem três tipos de custo padrão, sendo 

eles: o custo padrão corrente, o ideal e o estimado.  

 Para Martins (2000), o custo padrão corrente é o custo fixado pela empresa 

como meta para os próximos períodos para seus produtos ou serviços, levando em 
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conta os níveis de deficiência de qualidade dos insumos utilizados na produção, 

sendo assim o custo padrão corrente é o custo que a empresa deverá alcançar, 

tendo em vista certos níveis de desempenho conhecidos, apresentando ser uma 

meta difícil de se alcançar, mas possível dentro das condições conhecidas. 

 De acordo com Viceconti e Neves (2000), o custo padrão ideal é o custo 

determinado com base em condições ideias de eficiência e qualidade dos insumos, 

sendo considerado o mínimo de desperdício dos mesmos, sendo o padrão ideal 

resultado muito difícil e improvável de alcance em condições normais, devido 

principalmente as ineficiências inerentes ao processo de produção. 

 O custo padrão estimado, segundo Viceconti e Neves (2000), é o custo 

estabelecido por meio de projeções de períodos futuros, por meio dos custos médios 

incorridos em períodos passados, sendo desconsiderados a avaliação de 

ineficiências no processo produtivo, como perdas, a má qualidade dos insumos e 

preços. 

 Tendo em vista as variações do custo padrão, para Leone (1997), o custo 

padrão é uma estimativa planejada para comparação entre os custos reais ou 

históricos, para que possam ser apontados os desvios, permitindo sua análise a fim 

de corrigir tais desvios, caso necessário, com objetivo de preservar o de suas 

operações. Complementa Martins (2000), o custo padrão tem como fim o controle 

dos custos e a fixação de uma base de comparação entre os custos incorridos e o 

que foi projetado.  

 A análise dos dados apontados pela comparação do custo padrão e os custos 

incorridos é de extrema importância, para Leone (2000), a correção dos pontos de 

variação e o acompanhamento contínuo das medidas tomadas para tal correção é 

indispensável, e também suas consequências em torno da cadeia produtiva.  

 Ainda de acordo com Leone (2000), os pontos de variação podem decorrer 

nos insumos, pela diferença entre o custo padrão e o custo real, sendo causadas por 

variações nos preços ou na quantidade consumida. Podendo ser analisada a 

variação não apenas pelos insumos diretamente consumidos pela cadeia do produto 

produzido, mas também por processo. 

 

 

 

 



Figura 

Fonte: Disponível em: <

 Para Martins (2010), o custo padrão é um 

tenta conquistar o melhor desempenho do processo produtivo, por ser fixado 

normalmente baseado em melhorias na utilização dos fatores produtivos.

 Segundo Bornia (2002), o método de custo padrão é determinado pelas 

seguintes etapas, iniciando pela fixação de um custo padrão, que será utilizado 

como base para a comparação e análise dos custos, depois pela determinação dos 

custos de produção incorridos, após será levantada a variação ocorrida dos custos 

incorridos em relação ao padrão e pôr fim a análise da variação afim de descobrir as 

causas dessa variação para que seja tomada alguma medida a respeito

 Análise das variações:

 

Figura 

Variação de quantidade = difere

Variação de preço = Diferença de preço X Quantidade Padrão

Variação mista = diferença da quantidade X diferença de preço

 

 

Figura 13 – Variações Custo Padrão 

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1113838

 

Para Martins (2010), o custo padrão é um tipo de orçamento, que por sua vez 

tenta conquistar o melhor desempenho do processo produtivo, por ser fixado 

normalmente baseado em melhorias na utilização dos fatores produtivos.

Segundo Bornia (2002), o método de custo padrão é determinado pelas 

tes etapas, iniciando pela fixação de um custo padrão, que será utilizado 

como base para a comparação e análise dos custos, depois pela determinação dos 

custos de produção incorridos, após será levantada a variação ocorrida dos custos 

ao padrão e pôr fim a análise da variação afim de descobrir as 

causas dessa variação para que seja tomada alguma medida a respeito

Análise das variações: 

Figura 14 - Análise variações Custo Padrão

Variação de quantidade = diferença de quantidade X preço Padrão

Variação de preço = Diferença de preço X Quantidade Padrão

Variação mista = diferença da quantidade X diferença de preço

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1113838>. 

tipo de orçamento, que por sua vez 

tenta conquistar o melhor desempenho do processo produtivo, por ser fixado 

normalmente baseado em melhorias na utilização dos fatores produtivos. 

Segundo Bornia (2002), o método de custo padrão é determinado pelas 

tes etapas, iniciando pela fixação de um custo padrão, que será utilizado 

como base para a comparação e análise dos custos, depois pela determinação dos 

custos de produção incorridos, após será levantada a variação ocorrida dos custos 

ao padrão e pôr fim a análise da variação afim de descobrir as 

causas dessa variação para que seja tomada alguma medida a respeito 

Análise variações Custo Padrão 
nça de quantidade X preço Padrão 

Variação de preço = Diferença de preço X Quantidade Padrão 

Variação mista = diferença da quantidade X diferença de preço 
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2.8 Mercado Nióbio 

 

 O nióbio é um metal branco, maleável, brilhante e é extraído principalmente 

do mineral columbita, mas pode ser encontrado também em todos os minerais de 

tântalo, do pirocloro, loparita, euxenita, manganotantalita e samarskita.  

 É um metal muito resistente à corrosão e a altas temperaturas, e basta 

adicionar 100 gramas de nióbio a uma tonelada de aço para deixá-lo mais leve e 

com maior resistência a fraturas e torções. Assim, é muito usado, por exemplo, para 

estruturas de prédios, a CITIC Tower, o edifício mais alto de Beijing, utilizou o nióbio, 

misturado com outros metais, para garantir um design inteligente e sustentável na 

sua construção. 

 Além da utilização citada anteriormente, o nióbio pode ser empregado em: 

- Automóveis;  

- Turbinas de avião;  

- Gasodutos;  

- Tomógrafos de ressonância magnética;  

- Indústrias aeroespacial, bélica e nuclear; 

- Lentes óticas;  

- Lâmpadas de alta intensidade; 

- Bens eletrônicos, etc. 

 

 O nióbio pode ser encontrado em diversos países, porém 98% das reservas 

conhecidas no mundo estão no Brasil, tornando o país incumbido por mais de 90% 

do volume comercializado do metal no mundo, seguido por Canadá e Austrália. 

 A oferta deste produto no Brasil encontra-se nas mãos de duas empresas 

privadas, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - Companhia Brasileira 

de Metalurgia e Mineração (que detém 80% da produção mundial) e a Mineração 

Catalão de Goiás (que comercializa o metal para o exterior). Dessa forma, as 

exportações dessas duas empresas levam o nióbio em 3º lugar na pauta brasileira 

de exportação mineral, logo após o minério de ferro e o ouro. 

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a 

porção de liga ferro-nióbio exportado cresceu 110% em 10 anos, obtendo de 33.688 

toneladas em 2003 para 70.948 em 2012.  Ainda segundo o Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a demanda do mercado externo por 
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nióbio cresceu nos últimos anos a uma taxa de 10% ao ano, alavancada 

principalmente pelas compras dos chineses.  

 Segundo Marcelo Tunes, diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro 

de Mineração - IBRAM, a expansão da procura pelo metal é virtude dos produtores 

brasileiros, que sempre trouxeram novos clientes no mundo. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

3.1 Caracterização da empresa 

 

 Fundada em 1995, em Araxá- MG, a Companhia Brasileira de Metalurgia 

Mineração, está intimamente ligada ao desenvolvimento do processamento e 

aplicação do nióbio e vem atuando nesse segmento desde sua fundação, nos anos 

50. Neste período não havia conhecimento a respeito da produção do nióbio, assim 

a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração desenvolveu o uso deste metal, 

criando um mercado para o mesmo através de um programa de desenvolvimento 

tecnológico e a promoção da eficiência do mesmo. 

 Atuando em mais de 50 países em diversas partes do mundo, a Companhia 

Brasileira de Metalurgia e Mineração conta com um quadro médio de 1.800 

funcionários, altamente qualificados e treinados, que possuem o comprometimento 

de fornecer aos seus clientes tecnologia e inovação através de produtos de nióbio. 

 No que diz respeito à logística, a Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração conta com quatro subsidiárias, além de manter uma rede terceirizada de 

depósitos, que estão estrategicamente posicionados ao redor do mundo, 

assegurando fornecimento de nióbio aos seus clientes. 

 A companhia demonstra um compromisso com o meio ambiente, funcionários 

e comunidade, sendo a primeira entidade de mineração e metalurgia do mundo a 

receber o certificado ISSO 14001. 

 Dentre os produtos oferecidos pela empresa, destacam-se o Ferronióbio, 

Óxidos de Nióbio e Nióbio Metálico. 

 Contando com um centro de tecnologia qualificado para todo o processo de 

extração, a sociedade assegura o controle de qualidade dos seus materiais, além 

disso, o centro tecnológico conta com participação de pesquisa de desenvolvimento 

de novos produtos e processos. 

 A operação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração é a partir da 

exploração das maiores reservas de mineral que contém Nióbio, investindo 

constantemente na otimização dos processos de extração e tratamento do minério. 

Suas atividades são feitas a céu aberto e é comercializado apenas os produtos 

acabados de nióbio. A extração do minério pode ser feita de diferentes maneiras, de 

acordo com a origem do minério, gerando assim variação nos métodos de 
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separação do nióbio das impurezas presentes na extração, o que irá acarretar em 

variações nos processos de purificação, e também nos reagentes utilizados para 

obtenção do nióbio. O processo também irá ser diferenciado de acordo com o 

subproduto a ser produzido, utilizando de diferentes insumos e métodos na obtenção 

de casa óxido ou liga. 

 

3.2 Analise do processo físico operacional 

 

A operação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração se dá a partir 

da exploração das maiores reservas de pirocloreto (mineral que contem nióbio) do 

mundo, e devido aos investimentos contínuos em pesquisa e tecnologia se obtém 

evoluções continuas na otimização dos procedimentos de extração e processamento 

do minério, também com intuito de utilizar de forma racional os recursos minerais. 

 

Figura 15 – Mina da empresa em Araxá 

 
Fonte: CBMM/Divulgação. 

 

As atividades de mineração, desenvolvidas na mina de Araxá pela empresa, 

são realizadas a céu aberto, em bancos de 10m de altura, como demonstrado na 

figura 15, e não utilizada de explosivos ou outro artificio, pois, o material é de fácil 

desmonte. O minério é movido através de uma correia transportadora até um centro 

de concentração. Neste centro de concentração, o minério vai para um processo de 
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desagregação e decomposição, transformando em minério com tamanho inferior a 

50mm, e agora sendo agrupado em um silo de minério da concentração. Após esse 

processo o minério passa por vários processos, como moagem, e separação 

magnética, afim de separar o nióbio dos demais minerais. Nenhuma quantidade de 

minério de nióbio é comercializada sem que seja transformado em produto final. 

Para a produção do Ferronióbio, principal produto comercializado pela 

empresa, após os processos citados anteriormente, é feito um processo de reação 

aluminotérmica, onde o concentrado obtido é misturado com o óxido de ferro e 

carvão de origem vegetal, onde esse material passará por um reator, onde será 

separada a maior parte das impurezas, e também por alguns outros processos como 

o de lixiviação, que também tem por intuito controlar a quantidade de outros minerais 

presentes no produto. Após a solidificação do material, ele é britado, amostrado, 

analisado e estocado em tambores de 1000 Kg, e posteriormente podendo ser 

embalado em tambores de 250kg de Ferronióbio pronto para comercialização, que 

corresponde a quase 90% da receita da empresa no ano de 2018. 

Ao total são mais de 15 etapas de beneficiamento e industrialização do 

minério, com a finalidade de produzir o produto final de nióbio.  

 

Figura 16 – Visão dos processos da empresa 

 
Fonte: CBMM/Divulgação. 
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3.3 Entrevista 

 

A entrevista foi feita com o Sr. Fabio Querioz, gerente de controladoria e 

responsável pela área de custos da empresa. 

 

Entrevistado: 

 

Nome: Fabio Queiroz  

Idade: 40 anos 

Cargo: Gerente de controladoria 

Tempo que trabalha na empresa: 10 anos 

 

Qual o método de custeio para finalidade tributária e societária? 

 

“O custeio por absorção com departamentalização.” 

 

Possui algum método de custeio gerencial/auxiliar? (Não fiscal) 

 

“Custo Padrão (como meta orçamentária).” 

 

Qual o sistema utilizado para análise de dados? 

 

“O sistema SAP (ERP) / Sysphera.” 

 

Qual o tratamento dado para os dados? 

 

“Segregação dos insumos em alavancas (consumo x preço x teor) para melhor 

análise dos resultados.” 

 

Qual o motivo da escolha do custeio por absorção com departamentalização 
para finalidade tributária e societária? E a escolha do custo padrão como 
método gerencial?  
 

“O custeio por absorção é o indicado para fins tributários/societários (não podemos 

escolher qualquer tipo de custeio para este fim).  O custo padrão para fins gerenciais 
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é importante pois nos dá uma ideia de “custo alvo” para cada ordem de produção, 

nos ajudando a analisar os desvios em relação ao alvo, tanto de forma sistêmica 

como de forma individualizada.” 

 

Qual a importância dos sistemas de informação para análise de dados? 

 

“Sem sistemas de informação não é possível analisar os dados, o que faria com que 

a gestão se baseasse apenas em “crenças” e não em dados e informações objetivas 

para a tomada de decisões. Ao sistematizar informações é possível por exemplo 

comparar o que está sendo realizado contra um benchmark interno (como por 

exemplo o custo padrão), contra o histórico para avaliar a evolução e também o 

impacto financeiro que determinadas ações/decisões podem ter na geração de lucro 

do negócio. O que os gestores sabem e aprendem com a experiência é importante e 

o “instinto” pode e deve fazer parte do processo decisório, mas tomar decisões 

apenas baseado nisso no médio prazo não leva a maximização de resultados 

corporativos.” 

 

Como funciona o tratamento de dados através da segregação dos insumos em 
alavancas? 
 

“Separar a análise dos custos de produção em alavancas de consumo e preço 

permite que seja possível analisar um desvio de forma desdobrada, facilitando a 

busca da causa-raiz, para saber se em qual frente é necessário atuar. Por exemplo, 

um insumo nada mais é do que a multiplicação do consumo * preço de compra.  

Quando ocorre um desvio, analisando por alavanca é possível apurar se o desvio 

ocorreu por consumo (foi consumido mais do que o necessário por algum motivo 

operacional) ou no preço (departamento de compras comprou a matéria-prima por 

um preço mais alto do que o originalmente estimado).” 

 

3.4 Análise dos resultados 

 

 A partir da entrevista realizada com Fabio Queiroz, gerente de controladoria 

da Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, foi possível identificar que o 
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método de custeio para finalidade tributária e societária é o custeio por absorção 

com departamentalização.  

 Observa-se que o custeio por absorção tem como desvantagem a 

arbitrariedade na realização do rateio dos custos indiretos para alocação de custos 

aos produtos, mas quando aplicado o custeio por absorção com 

departamentalização, esse problema é amenizado pois, ao utilizar o modelo de 

departamentos, apropriasse de forma mais correta os custos aos produtos, pois se 

mede a taxa que cada produto utilizou do departamento. Além disso apresenta como 

outra vantagem sua utilização com finalidades contábeis e tributarias e também para 

o a obtenção de soluções a longo prazo dentro da empresa, segundo o entrevistado 

“O custeio por absorção é o indicado para fins tributários/societários (não podemos 

escolher qualquer tipo de custeio para este fim)”. 

 No que diz respeito ao método de custeio gerencial, é utilizado o custo padrão, 

segundo o entrevistado “O custo padrão para fins gerenciais é importante pois nos 

dá uma ideia de “custo alvo” para cada ordem de produção, nos ajudando a analisar 

os desvios em relação ao alvo, tanto de forma sistêmica como de forma 

individualizada”, o custo padrão é considerado um método orçamentário, que por 

sua vez tenta conquistar o melhor desempenho do processo produtivo, por ser 

fixado normalmente baseado em melhorias na utilização dos fatores produtivos. 

 A análise de dados proporcionada pelo custo padrão é feita através da 

comparação entre o custo real e o padrão, que é utilizado como benchmark, onde é 

analisado os pontos de variação entre os dois, segundo o entrevistado a análise de 

dados é feita através da “Segregação dos insumos em alavancas (consumo x preço 

x teor) para melhor análise dos resultados, que se consiste, ainda segundo o 

entrevistado, em ‘’Separar a análise dos custos de produção em alavancas de 

consumo e preço permite que seja possível analisar um desvio de forma desdobrada, 

facilitando a busca da causa-raiz, para saber se em qual frente é necessário atuar. 

Por exemplo, um insumo nada mais é do que a multiplicação do consumo * preço de 

compra. Quando ocorre um desvio, analisando por alavanca é possível apurar se o 

desvio ocorreu por consumo (foi consumido mais do que o necessário por algum 

motivo operacional) ou no preço (departamento de compras comprou a matéria-

prima por um preço mais alto do que o originalmente estimado)’’, que consiste em 

fazer uma análise da variação afim de descobrir as causas dessa variação para que 

seja tomada alguma medida a respeito. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 A importância do estudo dos custos de produção de uma empresa é de 

extrema importância quando se tem um mercado competitivo, o método de custeio, 

quando escolhido corretamente, pode auxiliar na identificação de possíveis gargalos 

na linha de produção e assim possibilitando a correção do erro. 

            Quando se trata de um produto onde o mercado está começando a ser 

explorado, é interessante conhecer o método ou os métodos de custeios que estão 

sendo utilizados e qual o motivo pela escolha do mesmo.  

            Ao término deste trabalho, foi possível alcançar o objetivo geral proposto, 

através de uma entrevista com o Gerente de Controladoria da empresa, onde 

apresentou os métodos de custeio utilizados e o motivo pelo qual escolheu e aplicou 

tais métodos.  

            Quanto aos objetivos específicos, foram atingidos a partir da apresentação 

de autores que se destacam no estudo sobre custos e seus métodos de mensuração. 

Além disso, no que diz respeito ao mercado da entidade estudada, foi possível 

apresentar um tema atual e pouco explorado. 

 Deste modo, através das pesquisas da contabilidade de custos e do estudo 

de caso realizado verificou-se que a aplicação da contabilidade de custos tem 

imensa importância e relevância no que diz respeito a gestão das empresas. 

 Conclui-se que a partir das informações geradas pela contabilidade de custos 

a tomada de decisão, principalmente em relação a empresa estuda, proporciona 

uma melhor gestão dos custos relativos a produção e ao seu desempenho, o que 

terá impacto direto em seus resultados. 

 No que diz respeito à contribuição da contabilidade de custos no processo de 

produção e tomada de decisão, nota-se que a através dos métodos de custeio, 

sendo eles fundamentais para análise do desempenho dentro das empresas, é 

indispensável a escolha e aplicação do método de custeio que seja funcional a 

empresa, e caso necessário a aplicação de mais de um método de custeio, para 

atender ás necessidade da empresa no que diz respeito a contabilidade gerencial, 

planejamento, orçamento e melhoria de resultados.  
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