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RESUMO 
 

Nos dias de hoje, para algumas empresas os métodos de custo não são estudados 

e validados, trazendo problemas para empresa podendo até chegar numa falência, 

profissionais como contadores tem conhecimento para desenvolver tal estudo, 

agregando para empresa redução de despesas e consequentemente uma maior 

receita, além de desenvolver uma aptidão para o mercado, tendo visão técnica para 

suprir a concorrência e analisar métricas. Com a falta desse profissional 

permanentemente nas empresas à uma necessidade cada vez maior de obter 

informações precisas para a tomada de decisão, a contabilidade de custos tornou-se 

uma ferramenta de suma importância para a administração de qualquer sociedade, 

já que a finalidade desta entidade é maximizar os lucros,  minimizando, se for o 

caso, os prejuízos. Esses resultados são alcançados com dados da produção, 

despesas, gastos e receitas, tornando assim números reais para tomada de 

decisões. Os custos devem estar detalhados de acordo com sua receita e despesa, 

usualmente em demonstrativos financeiros mensais. Como se faz necessário um 

conhecimento técnico para tais procedimentos, na maioria das vezes é contratada 

uma assessoria para auxiliar na gestão administrativa. Este estudo teve como 

objetivo discutir a importância dos custos para o crescimento das Startups. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Formulações do problema 

 Este trabalho de conclusão de curso buscou avaliar as startups que estão em 

grande crescimento no país, e tem um papel importante no desenvolvimento da 

economia, sendo algo novo para muitos. A temática buscou abordar a estrutura e o 

processo desse negócio e visou a sustentabilidade e as principais características, 

mostrando como elas surgem, a polêmica sobre sua cultura, e como ela evolui para 

ser uma grande empresa. 

 Entre as dificuldades de um negocio o foco do trabalho foi em cima da 

formação de preço e análise de custo, sua influenciam na lucratividade e até mesmo 

na sobrevivência, tendo em vista que 70% das startups sua média de vida é de 

apenas três anos, podendo ser por má administração, falta de inovação ou cultura.  

 Dentre os diversos tipos de custeio, analisou-se dois métodos, “padrão” e 

“absorção”, seguindo da formação de preço do produto principal da empresa, assim 

definiu-se o que melhor se encaixa para a sustentabilidade, pois o número de 

startups aumenta e isso tem impacto direto no crescimento da falência desse novo 

negocio. 

Sendo assim a problemática desse trabalho consistiu em entender como 

funciona a gestão de uma startup e o prazo para sua lucratividade. O objetivo geral 

desse trabalho foi avaliar como os dois métodos de custos citados no parágrafo 

anterior são fundamentas para seu crescimento. 

Essa pesquisa é relevante e o trabalho abordou o que são startups, 

apresentaram quais são os métodos de custeio e se eles juntamente com a 

formação de preço influenciam na formação da startup. 

Essa pesquisa é relevante, pois com tal crescimento das startups o impacto 

na economia de uma sociedade é significativo, tendo em vista geração de emprego 

e formação do cidadão. Com ideias inovadoras e tecnológicas influenciando 

diretamente no desenvolvimento de uma cidade. Em suma, com esse crescimento a 

sociedade ganha mais destaque na economia do pais, beneficiando o governo com 
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um giro maior de recursos, tendo em vista que a contabilidade é de suma 

importância para que o inicio dessas pequenas empresas esteja dentro das normas. 

 

Existe vários fatores para evolução da startup, e seu desenvolvimento 

depende dos modelos de custo, visando como ele pode ajudar e qual é o tamanho 

da influencia dele para que uma startup consiga não apenas sobreviver mas também 

crescer e se tornar uma empresa. Por outro lado a pesquisa apresentou como a 

formação de preço teve influência direta no desenvolvimento das startups, e em qual 

período ela é mais importante. 

Para Freitas (2016), a startup precisa de um cuidado redobrado em relação 

aos seus diversos aspectos de funcionamento, entre eles aqueles relacionados a 

contabilidade, pois assim como qualquer tipo de outro negocio que se desenvolve e 

alcança bons rendimentos. 

Muitos empreendedores consideram os aspectos fiscais, contábeis e 

tributários de um negócio o calcanhar de Aquiles, mas a verdade é a função de 

manter uma contabilidade em dia vai além de processos burocráticos e obrigatórios, 

se torna uma importante ferramenta de gestão e definição de estratégia em curto, 

médio e longo prazo. 

Uma das grandes dificuldades das startups e inúmeras outras empresas é 

lidar com a contabilidade, que nem sempre é tão simples como aparenta ser. Os 

novos modelos de negócio possuem características diferentes de companhias 

tradicionais, além disso, são informais e bastante escaláveis, ou seja, podem 

alcançar elevados resultados em pouco tempo. Ainda são empresas e, como 

qualquer tipo de negócio, devem se preocupar em manter uma contabilidade em dia. 

Para Santos (2014), a contabilidade de custos é essencial para definir a 

estratégia de um novo negócio, onde auxilia a gerência nas tomadas de decisões e 

controle financeiro corporativo, ela calcula a lucratividade dos recursos, ao contrario 

da contabilidade financeira, que analisa somente os dados e transações sem 

calcular se a startup está, de fato, ganhando dinheiro. 

1.2 Metodologias de pesquisa 

A classificação da pesquisa visa definir quais os métodos foram utilizados na 

elaboração da mesma. Para Gil (2006) “uma pesquisa é formada por inúmeras 
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ações que tem como objetivo central encontrar uma resposta para o problema 

anteriormente proposto, por isso é formada por um conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos”. Dessa forma a pesquisa foi definida quanto aos seus 

objetivos, procedimentos e abordagem. Segundo os objetivos de acordo com 

Vergara (2007), os tipos de pesquisa podem ser definidos por dois critérios básicos: 

quanto aos fins e quanto aos meios.  

Em relação aos fins, o trabalho tem objetivo analisar e logo em seguida auxiliar 

em problemas que já existem e podem ser resolvidos de forma imediata ou não. 

Aplicada: Tem necessidade de resolver problemas que já existem na 
prática. De forma imediata ou não. (Vergara, 2007, p. 36). 
 

Dessa forma, a pesquisa será relacionada as startups que precisam de ajuda 

para se estruturar ou se desenvolver de forma dinâmica. 

Segundo a abordagem do problema, de acordo com Diehl (2014), a abordagem de 

uma pesquisa pode ser de cunho qualitativo. Uma abordagem qualitativa é aquela 

onde ocorre a discrição de um determinado problema, através da classificação e dos 

processos dinâmicos do universo estudado, segundo os procedimentos técnicos. 

Consiste em analise e pesquisa aprofundada do estudo de caso, de maneira que 

permita amplo e detalhado conhecimento, considerando que os fatos não podem ser 

considerados fora de um contexto social e as contradições se transcende dando 

origem a novas contradições que requerem soluções. 

 Os dados foram coletados desde o inicio da startup ate o momento atual, 

passando por todas as etapas vividas, identificando a relevância que a contabilidade 

de custos influenciou ou poderia ter afetado de maneira positiva no 

desenvolvimento, podendo provar que as estratégias partem da formação de preço 

para conquistar uma lucratividade. 

 Para realização desta pesquisa, precisa aprofundar em relatórios que podem 

contar inconsistência, por ser empresa de pequeno porte, existe dificuldade em 

acessar os valores reais partindo de valores que não foram planejados no momento 

inicial da organização. 

 Startups são criadas a todo o momento, o ponto de partida é uma ideia 

inovadora e sustentável, porém a formação de preço e o estudo do custo é ignorado 

pela ambição de iniciar o negócio. 
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1.3 Estruturas do trabalho 

No primeiro capitulo está à introdução, onde abordo os principais pontos a serem 

abordados do trabalho, explicando sobre as startups e os modelos de custo que 

foram aplicados. 

No segundo capitulo foi abordado sobre o referencia teórico, com discussões de 

alguns autores sobre a contabilidade, como CREPALDI, e pontos de vista de alguns 

empresários sobre startups. 

No terceiro capitulo está à caracterização da empresa, onde apresento uma 

startup que será o tema do quarto capitulo do estudo de caso. 

No quarto capitulo está o estudo de caso, onde desenvolvemos o problema 

abordado no projeto. 

No quinto capitulo foi feita a conclusão, dando ênfase nos resultados do estudo 

de caso. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Startups 

As startups iniciaram entre os anos de 1996 e 2001, na época que a internet 

era chamada de bolha. Apesar de ser um termo utilizado nos EUA, há várias 

décadas usamos este termo por aqui. Que significa que um grupo de pessoas 

trabalha com uma ideia diferente, inovadora que poderia fazer dinheiro. Em suma, 

startup sempre foi sinônimo de iniciar uma empresa e coloca-la em funcionamento. 

(GITAHY, 2016). 

Segundo Ferreira (2016) o termo inglês quer dizer Star (começar), up (para 

cima), expressão usada para iniciar a empresa e colocá-la de pé.  

Startup é o conceito de pequenas empresas que são montadas em casa ou 
em faculdades e que recebem pequenos aportes de capital. Elas exploram 
áreas inovadoras de determinado setor (mais comumente a de tecnologia), 
possuindo uma aceleração de crescimento muito alta já nos primeiros 
meses de existência em virtude de investimentos feitos por fundos de 
investimento especializados. (LONGHI, 2011) 

 

Gitahy (2016) ressalta outra observação sobre startup é que ela vive em um 

cenário perigoso e de grandes riscos, como o negocio é em cima de uma ideia, é 

incerto a chances de ela ser sustentável.  

 

2.1.1 Surgimento das startups 

Na ultima década grandes empreendedores viram uma maneira de realizar 

seus sonhos ao conhecer o modelo de negócio das startups, com intenção de 

investir em suas ideias inovadoras e futuramente vender o negocio por valores 

expressivos e maiores do que seu investimento inicial. (BASTOS, 2017) 

Uma analogia simples para isso seria o modelo de venda de filmes: não é 
possível vender a mesmo unidade de DVD várias vezes, pois é preciso 
fabricar um diferente a cada cópia vendida. Por outro lado, é possível ser 
repetível com o modelo pay-per-view – o mesmo filme é distribuído a 
qualquer um que queira pagar por ele sem que isso impacte na 
disponibilidade do produto ou no aumento significativo do custo por cópia 
vendida. (GITAHY, 2016) 

 
Além de grandes empresas investirem nas startups, existem os investidores 

chamados de “anjos”, que acreditam no potencial da evolução daquela ideia, 

promovendo assim um desenvolvimento no mercado financeiro. (BASTOS, 2017). 



14 
 

 
 

Para Longhi (2011) geralmente as startups passam por um período de 

incubação, pois são analisados os projetos e requer um acompanhamento nos 

primeiros dias de vida, estudando assim a rentabilidade do negocio no mercado.  

Muitos dizem que uma empresa quando está no seu período inicial, ela é 

considerada uma startup. Já outros investidores dizem que um startup é uma 

empresa de custo baixo, manutenção simples e que consegue um crescimento 

rápido e de lucro expressivo comparado com os custos e no decorrer do tempo esse 

lucro dendê aumentar cada vez mais. Temos uma definição atual para especialistas 

e investidores, uma startup é um modelo de negocio, onde grupo de pessoas 

procuram fazer com que suas ideias passam de planos incertos e se transformem 

em processos que geram lucro. (GITAHY, 2016). 

Alguns anos atrás a palavra startup não era conhecida no Brasil, hoje em dia 

todos os empresários vivem falando sobre este assunto, a maioria das empresas 

brasileiras inicia dessa maneira. (FERREIRA, 2016). 

 

2.1.2 Cultura das startups 

O modelo de negócios de uma startup é transformar a ideia em dinheiro e ser 

repetível faz com que a empresa entregue o mesmo produto de forma ilimitada, sem 

muita personalização ou adaptação. A chave de uma startup é ser escalável, isso 

significa crescer cada vez mais sem que isso influencie o processo/modelo do seu 

negócio, aumentar seus lucros de forma potencial em relação aos custos, tendo uma 

margem para gerar riqueza.  (GITAHY, 2016). 

Startup é um negócio inovador, de alto risco e com potencial de crescimento 
em larga escala”, afirma Igor Mascarenhas, diretor de investimentos da 
Startup Farm. “Uma startup vive num ambiente de extrema incerteza e, para 
quebrar essa barreira, precisa criar algo destrutivo. (MASCARENHAS, 
2016). 
 

Por isso uma startup precisa de um investimento inicial para colocar em 

pratica as ideias, mas é um risco que muitos não querem correr, por ser um modelo 

novo e não existe receita. Na segunda fase também é preciso de mais uma leva de 

investimento, que é quando o processo é colocado em pratica e a receita começa a 

crescer, esse investimento é para firmar a empresa e deixa-la sustentável (caso seja 

necessário). A sua terceira fase é quando ela deixa de ser escalável e se torna 

empresa altamente lucrativa, caso contrário ela precisa se reinventar para não 

https://dcomercio.com.br/categoria/inovacao/potencia_em_startups_israel_tenta_criar_gigantes
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deixar de existir. A maioria das startups estão presentes na internet como loja ou 

empresas virtuais, pois é um custo menor, assim corre menos riscos. (GITAHY, 

2016). 

Existem alguns erros quando se referem às startups, o primeiro é considerar 

todo negócio tecnológico uma startup. O segundo é relacionar a algum tipo de 

investimento, pois alguns negócios conseguem obter tração sem nenhum tipo de 

investimento. (FERREIRA, 2016). 

 

2.1.3 Fim de um startup 

A Startup é algo passageiro, é uma trajetória inicial de cada empresa que tem 

uma ideia inovadora, neste caso elas passam dessa fase quando deixa de ser um 

negocio incerto e principalmente quando atingem um ponto de equilíbrio entre as 

despesas e receitas.  Várias empresas Norte Americanas já não ocupam o cenário 

de startups, entre as quais a HP, Apple, Google e Facebook. (FERREIRA, 2016). 

Apesar do crescimento, para o VivaReal, startup é um mindset. É um 
conceito que remete a adaptabilidade, ação e resiliência às mudanças, que 
levam empresas e seus negócios a atenderem os consumidores com as 
demandas que evoluem", afirma Lucas vargas, CEO da VivaReal. 
"Independente do tamanho, somos uma startup e queremos sempre manter 
essa mentalidade.  (VARGAS, 2016). 

2.1.3.1 Exemplo de startup no Brasil 

 Uma empresa brasileira que deixou de ser startup é a “iCasei”, com o 

objetivo de facilitar a vida dos noivos e formar casamentos, a empresa surgiu 

quando os atuais sócios decidiram casar e viram a necessidade para planejar o seu 

casamento, isso fez com que a “dor” deles criassem um site para auxiliar os 

convidados nos presentes. Atualmente a empresa fatura R$10 milhões anuais, e tem 

um crescimento de 30% nos últimos três anos. Ela deixou de ser uma startup 

quando se consolidou no mercado, e a partir dali foram surgindo novos 

concorrentes, isso por mais que comum, não abalou a iCasei, pois eles ainda 

possuem grande parte do mercado e diversificou o seu negócio com parcerias como 

clientes de revistas e aplicativos. Eles ainda visam o modelo de negocio das 

Startups, pois existe uma cultura de inovação diária. (FERREIRA, 2016). 
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2.2 Custos 

O início do século XX foi marcado por uma onda de incorporações de 

empresas, surgindo algumas organizações gigantescas como a General Electric, 

American Tabaco Company, Du Pont, entre outras. Essas companhias atuavam em 

múltiplas atividades, tendo necessidades de informações sobre a composição do 

lucro final detalhado do que era produzido como base para justificar a relevância de 

se discutirem novos sistemas de contabilidade gerencial e alocação de custos. 

(FONTOURA, 2013, p. 43). 

Segundo Zalunca (2014), os custos tem grande importância para gestão de 

negócios, a correta diferenciação dos gastos para despesas é essencial, fazendo 

necessária já que para contabilidade ambos os termos são distintos. Na 

contabilidade os custos influenciam diretamente no valor do estoque, já as despesas 

são deduzidas do resultado apenas na Demonstração do Resultado do Exercício. 

(Zalunca, 2014, p. 56) 

Johnson e Kaplan (1993) ressaltam que contadores gerenciais usam o 

“orçamento flexível”, para acompanhar os resultados obtidos nos níveis reais de 

produção, distinguindo custos fixos e variáveis, prevendo custo se lucros totais, 

dentro de uma capacidade fixa.  

Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a aquisição, 
conversão e outros procedimentos necessários para trazer os estoques à 
sua condição e localização atuais, e compreende todos os gastos incorridos 
na sua aquisição ou produção, de modo a colocá-los em condições de 
serem vendidos, transformados, utilizados na elaboração de produtos ou na 
prestação de serviços que façam parte do objeto social da entidade, ou 
realizados de qualquer outra forma. (Norma e Procedimento de 
Contabilidade 2, IBRACON). 
 

 No final do século XIX, uma empresa como a Du Pont já́ possuía 

procedimentos de contabilidade gerencial utilizados até hoje para a gestão 

orçamentária e controle de custos. O grande obstáculo que começou a aparecer no 

início do século XX foi basicamente a complexidade das atividades das firmas 

verticalmente integradas, bem como a indiferença e a falta de visão sistêmica dos 

gerentes em relação ao planejamento dos resultados globais. (FONTOURA, 2013, p. 

46). 

A contabilidade de custos tem um papel importante de ajudar junto à 

gerência, pois ela gera informações para auxiliar nas tomadas de decisão, 

planejamentos, determinados custos de produção, entre outros. Ela fornece dados 
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detalhados sobre custos que a gestão precisa para controlar as operações e 

processos atuais e planejar o futuro. (DERBECK; NAGY, 2001, p. 42). 

Historiadores da contabilidade e das finanças dão a entender que o 
orçamento flexível praticamente não foi objeto da literatura contábil antes da 
década de 1920. Segundo o historiador R. H. Parker, ‘somente no final dos 
anos 30, técnicas refinadas relacionando custos e volume de produção a 
curto prazo foram desenvolvidas’. Outros autores observam que sistemas 
de orçamento flexível estavam de fato sendo usados em 1927, na Gillette 
Safety Razor Company. (FONTOURA, 2013). 

 

 A expressão custos remete a diferentes conotações dependendo do contexto 

empregado. Exemplo, um consumidor compra uma calça que lhe custou R$100,00 

poucas dúvidas surgirão. Imediatamente conseguimos compreender sua afirmação. 

No caso, porém, de a pergunta ser sobre quais foram os custos da camisa para a 

empresa fabricante, diferentes interpretações e respostas podem obter. O fabricante 

da camisa poderia pensar em diferentes conceitos acerca dos custos da roupa 

comercializada, como custos relacionados à contabilidade, os custos de 

oportunidade, financeiros, plenos ou integrais, entre outros. Diversos podem ser 

conceitos podemos associar ao processo de formação de custos. (BRUNI; FAMA, 

2012, p.67). 

Reduzir o custo de um bem de estoque somente até o valor de mercado 
não é adequado, quando de, antemão, pode-se estimar que o preço líquido 
esperado de venda no futuro, menos os custos de conclusão e disposição 
do bem, é inferior a esse valor de mercado na data do balanço. Não é 
correto transferir para o período seguinte uma parcela do prejuízo na 
realização do bem já conhecido na data do balanço. (Norma e 
Procedimento de Contabilidade 2, IBRACON). 
 

 A contabilidade de custos tem sua função inicial fornecer elementos para 

avaliação dos estoques e apuração do resultado, passou, as últimas décadas, a 

prestar duas funções na contabilidade gerencial, funções essas muito importantes: 

utilização dos dados de custo para auxiliar no controle e na tomada de decisões. 

Para se ter uma noção clara da contabilidade de custos, precisa identificar a função 

dos gestores, sendo que essas tarefas se dividem aos administradores em: planejar 

os objetivos; promover e supervisionar a execução dos planos; controlar os 

resultados obtidos e fazer os ajustes necessários; tomar decisões em cima das 

funções anteriores.  (CREPALDI, 2016, p. 57). 
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2.2.1 Custo, gasto e despesa 

Segundo GUERRA (2014), custo de produção é o consumo de um bem ou 

serviço com objetivo de produzir e gerar outro bem ou serviço. É o custo contábil dos 

estoques que estão classificados no ativo e atribui aos produtos por meio de 

identificação direta ou por rateio. Estão incluídos nos custos, todos os gastos com 

produção, consumo, matéria prima, pagamento de mão de obra e depreciação de 

ativos imobilizados utilizados no processo produtivo. (GUERRA, 2014, p. 76). 

 
Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente 
relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, 
como pode ser o caso da mão-de-obra direta. Também incluem a alocação 
sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam 
incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos 
indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente 
constantes independentemente do volume de produção, tais como a 
depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas e 
equipamentos e os custos de administração da fábrica. Os custos indiretos 
de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou quase 
diretamente, com o volume de produção, tais como materiais indiretos e 
certos tipos de mão-de-obra indireta. (Comitê de Pronunciamento Contábeis 
16). 
 

 

Gasto ou dispêndio é a compra de bens ou serviços. Exemplos: compra de 

equipamentos, de materiais, de energia, de pacotes de software, contratação de 

serviços de terceiros etc. O gasto, por ser uma aquisição onerosa de recursos 

econômicos, sempre provoca, necessariamente, a obrigação de pagar; porém, 

pagamento e gasto são eventos distintos, geralmente ocorrem em momentos 

diferentes. (MARTINS; ROCHA, 2015, p. 85). 

Os gastos com um item intangível devem ser reconhecidos como despesa 

quando incorridos, exceto se fizer parte do custo de ativo intangível que atenda aos 

critérios de reconhecimento ou se o item é adquirido em uma combinação de 

negócios e não pode ser reconhecido como ativo intangível. (CREPALDI, 2016, 

p.43). 

Já as despesas são o consumo de um bem ou serviço com o objetivo de obter 

receitas. Consideramos as despesas no resultado do período que foi ocorrido, são 

os gastos com administração da empresa, venda dos produtos e o uso de recuso de 

terceiros. Assim, são consideradas despesas os honorários, gastos com 

departamento, recursos humanos, marketing e demais gastos administrativos. Os 
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gastos com variação cambiais, juros e demais encargos financeiros também são 

despesas. (GUERRA, 2014, p. 75). 

Um item de estoque deve ser eliminado do ativo e do balanço patrimonial e 
seu valor levado à despesa no exercício em que:  
(a) for vendido ou doado; 
(b) for retirado do seu uso normal e nenhum benefício econômico for 
esperado da sua venda, transformação ou utilização (por exemplo, 
obsolescência, materiais avariados ou não mais utilizáveis). (Norma de 
Procedimento Contábil 2, IBRACON). 

 

O conceito contábil de despesa está relacionado ao processo de geração de 

receita; o termo custo refere-se ao momento em que os recursos estão sendo 

utilizados, consumidos ou transformados; e despesa é o vocábulo contábil que 

designa os valores confrontados com a receita, no momento ou no período da 

realização desta. (MARTINS; ROCHA, 2015, p.45). 

 

2.2.2 Custeio direto 

Consideram-se como custos diretos todos aqueles que são diretamente 

imputáveis ao produto ou serviço (unidade de custo), isto é, mensuráveis em relação 

à mesma, a exemplo do consumo de matéria-prima, mão de obra direta. Assim, os 

custos diretos são todos os custos aplicados diretamente ao produto, não 

necessitando do critério de rateios, podendo ser identificados no produto. (SANTOS, 

2014, p. 32). 

O custeio integral, conforme evidenciado anteriormente, incorpora tanto os 

custos variáveis, como também os custos fixos da empresa no custo unitário do 

produto. Entretanto, como o valor do custo fixo unitário depende do nível de 

atividade, também o custo total do produto dependerá do nível de atividade. 

Consequentemente, os custos unitários (e preços) são elevados quando o nível de 

atividade for baixo e, inversamente, custos unitários (e preços) baixos com um nível 

de atividade maior. (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO; NUNES, 2015, p. 46). 

Os recursos utilizados exclusivamente para criar, projetar, desenvolver e 

produzir um único produto são custos diretos dele, uma vez que a associação é 

direta, a relação é biunívoca e os custos podem ser quantificados com acurácia, 

precisão e objetividade, são eles: matéria-prima, material secundário e de 

embalagem; mão de obra, sempre que a sua quantificação por produto seja 

possível; salários, encargos sociais e benefícios de gerentes e supervisores da 
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produção de um só́ produto; salários, encargos sociais e benefícios do pessoal 

ligado à concepção, projeto e desenvolvimento; depreciação e manutenção de 

máquinas e equipamentos dedicados a um só́ produto; aluguel de imóveis dedicados 

à produção de um único produto. (MARTINS; ROCHA, 2015, p.54). 

Os custos são classificados como diretos ou indiretos em relação a um deter- 

minado objeto de custeio. O objeto de custeio é o referencial em relação ao qual os 

custos são acumulados. Normalmente é um produto ou um departamento. Os custos 

diretos são aqueles diretamente associados a um determinado produto ou 

departamento que faça parte do processo produtivo. (GUERRA, 2014, p.32). 

São custos que podem ser facilmente identificados com os produtos ou 

serviços a que se referem, sendo que para tal não necessite de critérios de rateio. 

Normal- mente, trata-se dos materiais diretos utilizados na produção do produto ou 

serviço, independentemente do método de custeio utilizado. (FONTOURA, 2013, p. 

34). 

2.2.3 Custeio indireto 

Utiliza o verbo rastrear, no contexto de se buscar a associação entre um 

elemento de custo e determinada entidade objeto de custeio, vem por meio do 

substantivo rastreamento, que em seu sentido genérico é o processo de 

acompanhar um satélite, míssil ou veiculo espacial por meio de radar, rádio ou 

fotografia, ou seja, é um acompanhamento. Também em inglês, o verbo “to trace” 

significa buscar a origem ou causa de alguma coisa; seguir os rastros, investigar etc. 

Assim, há custos que, embora não sejam diretos, podem ser associados, 

mensurados e alocados aos produtos com razoável grau de precisão, por meio de 

um processo de verificação cuidadosa (rastreamento). (MARTINS; ROCHA, 2015, p. 

45). 

Os custos indiretos são resultantes do processo produtivo, mas são 

associados a diversos produtos ou departamentos. São os chamados “custos 

comuns”, pois estão relacionados a mais de um produto ou departamento e não é 

possível identificar objetivamente quanto cabe a cada um deles. (GUERRA, 2014, p. 

34). 

Já os custos indiretos não rastreavam, são aqueles que não podem ser 

alocados ao objeto de custeio, pois falta evidencia que comprove a relação casual 

de qualquer variável com o comportamento do custo sob analise. Notamos que 
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todos os custos tem uma causa, mas nem sempre ela está diretamente relacionada 

a determinada entidade de interesse. Por exemplo, o custeio de produtos individuais 

em uma empresa de produção diversificada: é improvável a relação de causa e 

efeito entre a inocorrência de custos fixos estruturais e determinado produto 

especifico. Levando em consideração esse raciocínio, como os custos indiretos não 

rastreáveis a produtos encontram-se os seguintes custos fixos estruturais, 

“segurança e vigilância, faxina, jardinagem e paisagismo, iluminação, entre outros”. 

(MARTINS; ROCHA, 2015, p. 37). 

São custos ou despesas que não são facilmente identificados aos produtos ou 

serviços; normalmente esses custos são alocados por algum critério de rateio, 

direcionamento, ou são recuperados pela ferramenta margem de contribuição 

defendi- da pelo custeio variável. (FONTOURA, 2013, p. 55). 

Custos indiretos rastreáveis, portanto, são aqueles que podem ser alocados 
a determinada entidade objeto de custeio através de direcionadores lógicos, 
isto é, que representem a verdadeira relação de causa e efeito entre o 
comportamento do direcionador e o do respectivo custo. Em termos de 
análise de regressão, o direcionador de custos é a variável independente e 
o valor do custo sob análise é a dependente; portanto, o teste estatístico 
dos direcionadores é que confere cientificidade ao processo de alocação 
desse tipo de custo aos produtos. (MARTINS; ROCHA, 2015, p.45). 
 

Os custos indiretos não existem uma relação imediata com a unidade de 

custo, a exemplo do salário do supervisor, prêmios de seguro, depreciação. Na 

prática, a maioria das espécies de custos é indireta. (SANTOS; SCHMIDT; 

PINHEIRO; NUNES, 2015, p. 30). 

Os Custos Indiretos de fabricação ou, simplesmente, CIFs são os gastos 

identificados com a função de produção ou elaboração do serviço a ser 

comercializado e que, como o próprio nome já́ revela, não podem ser associados 

diretamente a um produto ou serviço especifico. Um dos maiores problemas da 

contabilidade consiste na forma de transferir os custos indiretos de fabricação aos 

produtos, processo genericamente denominado rateio. Comumente, os critérios de 

rateio podem envolver horas máquina, mão de obra direta, materiais diretos, custo 

primário, ou alguma outra referência básica. (BRUNI; FAMA, 2012, p.48). 

2.2.4 Custo fixo e variável  

Em todas as áreas do conhecimento humano, principalmente quando se trata 

de conhecimento cientifico e da sua aplicação pratica, a taxionomia é fundamental, 
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pois ajuda a delimitar, diagnosticar, entender e explicar os fenômenos, eventos, 

variáveis ou atributos sob investigação. Isso é necessário para que se possa 

construir uma estrutura conceitual forte, sobre bases conceituais solidas. No campo 

da Contabilidade de Custos, a classificação destes em fixos e variáveis permite 

compreender a natureza do seu comportamento para que se possa agir sobre eles. 

Em última análise, os métodos de custeio diferem entre si em função do 

comportamento dos elementos que consideram no custo dos produtos e, por outro 

lado, daqueles outros que, não sendo atribuídos aos produtos, são considerados 

como despesas do período. Em outras palavras, um método de custeio é diferente 

de outro no que se refere ao que é considerado custo de produto em contraposição 

ao que é tratado como encargo de período. Nesse sentido, é necessário identificar 

quais são os custos fixos e quais são os variáveis. (MARTINS; ROCHA, 2015, p.59). 

Essa classificação que examina o comportamento dos custos em relação ao 

nível de atividade da empresa é provavelmente a mais importante para a análise de 

custos sob o aspecto gerencial. Não obstante o conceito de nível de atividade seja 

muito utilizado na pratica, não existe uma definição teórica exata de nível de 

atividade. No caso de uma indústria de produção única, é simples de medir o nível 

de atividade. Basta verificar o número de unidades produzidas e vendidas. Já́ uma 

empresa comercial pode medir seu nível de atividade em termos do movimento 

global, porém já́ com a ressalva de que um aumento de preços não deve ser 

considerado como aumento do nível de atividade. (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO; 

NUNES, 2015, p. 40). 

O custo fixo é aquele que não se alterará em qualquer volume de produção, 

até o limite da capacidade de produção da empresa. A partir daí, se quiser aumentar 

a produção, a empresa terá́ que investir no aumento da estrutura, gerando um novo 

patamar de custos fixos. É o caso das depreciações e amortizações dos ativos 

utilizados na produção, além dos aluguéis, seguros e demais custos que não variam 

na proporção das unidades produzidas, tais como mão de obra indireta, materiais 

indiretos e demais gastos gerais de fabricação. (GUERRA, 2014, p. 104).  

2.2.5 Custo fixo 

Consideram-se como custos fixos (CF) aqueles custos cujo montante 

independe do nível de atividade da empresa, isto é, são os custos que não se 
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alteram quando o nível de atividade aumenta ou se reduz, a exemplo dos aluguéis, 

salários do supervisor de produção, seguros patrimoniais etc. Todavia, isso não 

significa que os custos fixos são absolutamente constantes em todos os casos; por 

exemplo, se a administração resolver aumentar a remuneração do supervisor de 

produção, haverá́ um acréscimo nos custos fixos, mas como isso não ocorre em 

razão do aumento do nível de atividade, o custo continua sendo considerado como 

“fixo”. (SANTOS, SCHMIDT, PINHEIRO, NUNES, 2015, p. 30). 

O custo fixo é variável por unidade. Isto ocorre porque o custo fixo unitário é 

determinado pela divisão dos custos fixos totais pelo número de unidades 

produzidas. Dessa forma, quanto maior o volume de produção, menor será́ o custo 

fixo unitário, gerando economia de escala. (GUERRA, 2014, p. 65). 

Há entidades que concedem regularmente Férias coletivas a seus 
empregados. Nesses períodos não haverá produção, mas haverá custos 
fixos, que deverão ser atribuídos aos custos dos onze meses anteriores em 
que houve produção normal. Por esta razão, recomenda-se a constituição 
de provisão para o registro mensal dos custos fixos estimados do mês 
de Férias coletivas. O mesmo deve ser aplicado nos casos de revisões ou 
reformas periódicas que exigem paradas de produção. Os eventuais ajustes 
dos custos provisionados mensalmente em relação ao custo efetivo do 
período em que ocorreu a parada devem ser lançados em rubrica específica 
do custo dos produtos (ou mercadorias) vendidos naquele mesmo período. 
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis 16). 

Custos fixos são aqueles cujo montante não é afetado pelo volume, dentro de 

determinado intervalo do nível de atividade. Os custos fixos geralmente se alteram 

quando há mudança no nível da capacidade produtiva, para mais ou para menos, 

quando, então, seu valor pode mudar de patamar, mas ele continua sendo fixo no 

novo patamar. Nesse caso, é estabelecido outro intervalo para o nível de atividade, 

com seus limites mínimo e máximo. (MARTINS; ROCHA, 2015, p. 67). 

2.2.6 Custo variável 

Custos variáveis são aqueles cujo montante é afetado de maneira direta pelo 

volume, dentro de determinado intervalo do nível de atividade. A variabilidade dos 

custos refere-se à sua dimensão física, quantitativa: a variação em termos 

monetários é consequência. Esta última variação monetária é afetada, também, por 

variações de preços, variação cambial etc., não necessariamente ou não 

exclusivamente por variação de consumo gerada por oscilações no volume de 

atividade. (MARTINS; ROCHA, 2015, p. 56). 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/ferias.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/ferias.htm
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Os custos variáveis são aqueles que variam de forma diretamente 

proporcional a cada unidade produzida. Está constituído basicamente da matéria-

prima consumida e da mão de obra direta aplicada à produção. Também são custos 

variáveis as embalagens utilizadas e os custos de distribuição, além de alguns 

custos que podem ser fixos em uma determinada utilização e variáveis em outra. Por 

exemplo, a energia elétrica consumida na iluminação do galpão é custo fixo, mas a 

energia consumida pela máquina utilizada com exclusividade por um dos produtos 

produzidos neste galpão será́ custo variável desse produto, pois, quando ele não é 

produzido, a máquina é desligada. (GUERRA, 2014, p. 75). 

Consideram-se como custo variável todos os custos cujo total depende do 

nível de atividade, isto é, crescem ou decrescem junto com o nível de atividade, 

porém não sempre na mesma proporção. De acordo com o grau da 

interdependência entre nível de atividade e o custo dos produtos vendidos (CPV), 

distinguem-se três grupos de custos variáveis. (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO; 

NUNES, 2015, p. 56). 

Um dos maiores problemas da gestão de custos diz respeito ao controle e à 

distribuição dos custos indiretos. Uma das formas empregadas para facilitar o 

processo de tomada de decisões empregando dados de custos consiste na não 

realização de rateios dos custos indiretos. Embora questionável segundo o ponto de 

vista dos princípios e normas contábeis, o custeio variável assume grande 

importância na análise de decisões relativas a custos e preços. No método do 

custeio variável, apenas gastos variáveis são considerados no processo de 

formação dos custos dos produtos individuais. Custos ou despesas indiretas são 

lançados de forma global contra os resultados. (BRUNI; FAMA, 2012, p. 45). 

2.2.7 Custeio absorção 

Para Martins e Rocha (2015) no Custeio por absorção, a atribuição de custos 

aos produtos geralmente é realizada por meio da sua segregação em grupos, 

denominados centros de custos; trata-se de entidades contábeis nas quais os custos 

dos recursos humanos, materiais, tecnológicos etc. são acumulados, elemento a 

elemento. (MARTINS; ROCHA, 2015, p.68). 

O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda incluirá os de 
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos não 
recuperáveis devidos na aquisição ou importação (RIR/1999, art. 289 e seus 
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§§). O custo da produção dos bens ou serviços compreenderá, 
obrigatoriamente (RIR/1999, art. 290).  
1- o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou 
serviços aplicados ou consumidos na produção, inclusive os de transporte e 
seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos não recuperáveis 
devidos na aquisição ou importação; 
2- o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive na supervisão direta, 
manutenção e guarda das instalações de produção; 
3- os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de 
depreciação dos bens aplicados na produção; 
4- os encargos de amortização, diretamente relacionados com a produção; 
5- os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção. 
(RIR/1999, art 290). 

 

No custeio por absorção, a valoração dos estoques contempla todos os 

custos de produção. Todos os custos diretos e indiretos devem ser atribuídos aos 

produtos de forma que o valor do estoque reflita todo o consumo de recursos 

necessários à sua fabricação. (GUERRA, 2014, p. 90). 

Como o próprio nome indica, esse sistema de custeio se caracteriza pela 

apropriação de todos os custos aos produtos (tanto variáveis como fixos ou então 

tanto diretos como indiretos). (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO; NUNES, 2015, p. 

59). 

Custeio por absorção tradicional como um método de terceira geração, com a 

finalidade de atender questões fiscais de avaliação de estoques e apuração do 

resultado global para formar base de cálculo para apuração de  . Esse método 

teve várias críticas na área acadêmica para utilização gerencial, visto que os rateios 

com poucas taxas de “over read” causam distorções no que se refere à avaliação de 

desempenho organizacional, o que os métodos de quarta geração, também 

derivados do princípio de custeio absorção. (FONTOURA, 2013, p. 57). 

2.2.8 Custo padrão 

O custo padrão é um custo planejado de um produto para determinado 

período, sendo cada fator de produção considerado em condições normais de 

fabricação. O custeio padrão é utilizado principalmente para avaliação de 

desempenho, através da análise das variações entre o padrão e o real. A 

determinação do custo padrão deve ser feita de forma a favorecer a congruência de 

metas entre os funcionários e a empresa. Não pode ser fixada em um patamar muito 

alto e inalcançável, pois gera frustração e desânimo. Tampouco pode ser muito 

baixo, pois gera acomodação e ineficiência. O sistema de custeio padrão contribui 



26 
 

 
 

para a redução de custos, na medida em que obriga à reavaliação dos métodos de 

produção. (GUERRA, 2014, p. 70). 

A utilização do ABC pressupõe que o custo padrão seja utilizado como 

parâmetro para definição dos custos para controle. O principio do custo padrão é 

definir um parâmetro inicial para implementar padrões de comportamento de custos. 

Portanto, o padrão servirá de parâmetro inicial para referência dos custos das 

atividades. (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO; NUNES, 2015, p. 48). 

Guerra (2014) ainda diz que o custo padrão é definido a partir da 

padronização de cada elemento da produção de materiais diretos, mão de obra 

direta e custos indiretos. Para definir as quantidades padrão de matéria-prima por 

unidade de produto, geralmente será́ necessário ajuda técnica especializada, tais 

como engenheiros e técnicos da área de produção. Normalmente em todo processo 

produtivo sempre haverá́ certo nível de desperdício de material. A quantidade 

padrão de material direto deve considerar o que seria um nível aceitável de 

desperdício. (GUERRA, 2014, p. 137). 

Uma forma alternativa de controle de custos envolve o emprego de custos- 

padrões, que podem ser definidos como os que são cuidadosamente 

predeterminados e que deveriam ser atingidos em operações eficientes. Custos 

padrões podem ser usados na aferição de desempenho, na elaboração de 

orçamentos, na orientação de preços e na obtenção de custos significativos do 

produto, com razoável economia e simplicidade da escrituração. (BRUNI; FAMA, 

2012, p. 48). 

2.2.9 Custeio por atividade (ABC) 

Na medida em que o conceito fundamental do sistema ABC é que “atividades 

consomem recursos e produtos consomem atividades”, a classificação inicial dos 

custos e despesas é por atividade. Esse é de resto um primeiro fator diferenciador 

desse sistema, em relação ao custeio por absorção e do custeio direto, onde o custo 

é classificado por setores ou centros de custos. Pode-se afirmar que de um modo 

geral o conceito de atividade é bem mais analítico e detalhado que o conceito de 

setor. Consequentemente, sob a ótica operacional, o sistema ABC está 

rigorosamente atrelado à tecnologia da informação. (SANTOS; SCHMIDT; 

PINHEIRO; NUNES, 2015, p. 57). 
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itens A: são aqueles cujos estoques apresentam elevado valor relativo e, 
portanto, merecem um controle mais rigoroso que os demais. Os inventários 
podem ser mais frequentes, mensais, semanais ou diários; 
itens B: em valores, não são tão representativos como os estoques dos 
itens A, mas representam, também, elevada aplicação de recursos. Podem 
ser inventariados em uma frequência menor: mensalmente, trimestralmente 
ou semestralmente;  
itens C: representam estoques que são bastante numerosos em termos de 
itens, porém pouco representativos em termos de valor. Costumam somente 
ser inventariados no momento do balanço. (BRUNI, FAMA, 2012, p. 79). 
 

A característica básica do custeio por atividade é a apropriação aos produtos, 

mercadorias e serviços, de todos os custos diretos e indiretos possíveis, sejam eles 

fixos ou variáveis. (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO; NUNES, 2015, p.45). 

Em relação às atividades relacionadas ao controle dos estoques, pode ser feita 

classificação dos itens armazenados, destacando os de elevado valor em relação 

aos demais. Pode-se aplicar a classificação ABC, na qual os itens são agrupa- dos 

da seguinte forma: (BRUNI; FAMA, 2012, p. 39). 

 

2.3 Analise de custos  

Na utilização dos custos para auxilio à tomada de decisões, a previsão ou o 

planejamento do lucro da empresa é ponto importante. Um conjunto de 

procedimentos, denominados análise de custo-volume-lucro, determina a influência 

no lucro provocada por alterações nas quantidades vendidas e nos custos. Na 

verdade, os fundamentos da análise de custo-volume-lucro estão intimamente 

relacionados ao uso de sistemas de custos para auxílio a tomadas de decisões de 

curto prazo, característica do custeio variável. (BORNIA, 2010, p. 75). 

A análise de custo-volume-lucro está intimamente relacionada com os conceitos 

de margem de contribuição unitária, ou contribuição marginal, e razão de 

contribuição, ou índice de margem de contribuição. Na verdade, quase todas as 

aplicações de custos para decisões de curto prazo embasam-se nesses conceitos. A 

margem de contribuição é o montante da receita diminuído dos custos variáveis. A 

margem de contribuição unitária, analogamente, é o preço de venda menos os 

custos variáveis unitários do produto. (BORNIA, 2010, p. 69). 

2.4 Formação de preço 

Essa foi seguramente uma das primeiras e mais fundamentais aplicações da 

teoria de custos; embora hoje o mercado seja o principal formador de preços. Antes 
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do surgimento dessa teoria em nível empresarial, era simplesmente impossível 

calcular o custo de um produto ou serviço, elemento fundamental e praticamente 

único para formar um preço ou um valor de venda. Na medida em que a 

competitividade era menor, os negócios menos globalizados, um consumidor com 

menos consciência da sua função no mercado, o único elemento realmente 

fundamental e importante na formação do preço era o custo. (SANTOS; SCHMIDT; 

PINHEIRO; NUNES, 2015) 

Um dos mais importantes aspectos financeiros de qualquer entidade consiste na 

fixação dos preços dos produtos e serviços comercializados. O sucesso empresarial 

poderia até não ser consequência direta da decisão acerca dos preços. Todavia, um 

preço equivocado de um produto ou serviço certamente causará sua ruína. (BRUNI; 

FAMA, 2012, p. 48). 

Em relação a esses processos, tem como principais objetivos, “proporcionar, em 

longo prazo, o maior lucro possível”, “permitir a maximização lucrativa da 

participação de mercado”, “maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade e 

desperdícios operacionais”, “maximizar o capital empregado para perpetuar os 

negócios de modo autossustentado”. (BRUNI, FAMA, 2012). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

TWC Serviços Digitais é a razão social da empresa, cujo nome de fantasia é 

Print4me onde foi realizado o estudo de caso da pesquisa ora apresentada. Tem 

como objetivo social produzir capas de celular personalizada para todo o território 

nacional, tendo como meta se tornar a maior empresa desse ramo de negócio, está 

localizada na Rua Cornélio Cerqueira, 289, Bairro Padre Eustáquio, na cidade de 

Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com registro no Código de endereçamento 

postal -CEP: 30.730-530. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 Foi realizado com base na startup Print4me, que atua à cerca de 5 (cinco) 

anos no mercado de produtos personalizados e tem grande potencial nas redes 

sócias, ela se enquadra na cultura de uma startup e sua vida financeira tem grandes 

oscilações, tendo muitas alterações em seu quadro societário. 

 Está localizado na capital mineira de Belo Horizonte estado de Minas Gerais e 

comercializam seus produtos via “website” para todo o país, seu principal produto é 

a capa de telefones celulares. 

A Print4me disponibiliza em seu “website” artes que são feitas através de 

parcerias que são denominadas coleção, além dessa opção, o cliente também pode 

personalizar sua própria capa, esse diferencial é importante por destacar, pois o 

valor vendido é diferenciado além do artista das coleções receberem porcentagem 

sobre esse trabalho. A empresa também possui clientes corporativos que ao 

comprar uma quantidade maior, pode ter um preço diferenciado do produto, objeto 

de sua comercialização. 

 

4.1 Produtos fabricados pela empresa: 

  Esta pesquisa foi distribuída em três tipos de produtos, sendo todos capas de 

telefones celulares, mas com personalizações distintas a saber: 

1-  capas personalizadas; 

2- capas de coleção; 

3- corporativos. 

Conforme explicitado acima na formulação do problema, trabalhou-se com os 

métodos de custo “padrão” e “absorção”, seguindo da formação de preço, nos três 

tipos de capas discriminadas acima: 

 

4.2 Custo Padrão 

4.2.1 Custo Padrão Ideal 

O método do custo padrão é divido em ideal e corrente. Para Martins (2003, p. 

315) o custo-padrão ideal seria aquele obtido “com o uso dos melhores materiais 

possíveis, com a mais eficiente mão-de-obra viável, a 100% da capacidade da 
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empresa [...]”. Esta concepção de custo-padrão não considera nenhum tipo de 

desperdício, ou seja, exige eficiência total de todos os fatores de produção. Por ser 

difícil (ou quase impossível) de ser alcançado, na maioria das vezes, tem efeito 

desmotivador sobre os funcionários, pois os mesmos se acham incapazes de atingir 

o padrão ideal estabelecido. Por esse motivo é pouco utilizado pelas empresas. 

 

4.2.2 Custo Padrão Corrente: 

Já o custo-padrão corrente é caracterizado como padrões alcançáveis, onde se 

leva em consideração todos os eventuais problemas que poderiam ocorrer no 

processo de produção, por isso frequentemente se diz que ele deve ser obtido, 

calculado, composto pelos contadores especializados em custos, refletindo a 

realidade interna das organizações. Por serem mais razoáveis, os empregados são 

desafiados a obter os padrões estabelecidos, através da melhoria da produtividade e 

da eficiência no uso dos fatores de produção, bem como através de uma politica de 

incentivo para o alcance das metas traçadas. Neste trabalho quando o termo custo-

padrão for empregado, este se refere ao custo-padrão corrente. 

A implantação do custo padrão só pode ser bem sucedida onde já exista um 

bom sistema de custo real. A implantação do custo-padrão depende, e muito, da 

participação da engenharia de produção no que tange ao levantamento dos dados 

dos fatores de produção, como quantidade de materiais necessários, tempo de 

utilização da mão-de-obra e outros parâmetros necessários para fabricar um 

produto.  

Em relação às atribuições do contador especializado em custo, cabe a ele o 

estabelecimento dos padrões de preços destes fatores. É um trabalho conjunto entre 

engenheiros de produção e contadores, já que por se tratar de um processo 

dinâmico, poderá estar sujeito a erros. Recomenda-se a sua reavaliação periódica, 

para que haja sucesso em sua utilização. 

O custo-padrão, através da contabilidade de custos, tem demonstrado ser 

extremamente eficaz no controle das operações inerentes a produção e na 

determinação dos custos do produto. Atuando como fator determinante 

principalmente no que tange a precificação e planejamento, principalmente o de 

longo prazo que garantirá a sustentabilidade da organização. 
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O método do custo padrão, ou como pode ser chamado em sua concepção 

gerencial, custo “ideal”, é um custo pré atribuído, tomado como base para registro da 

produção antes da determinação do custo efetivo. Ele serve também de base para a 

administração mediar à eficiência da produção e reconhecer as variações de custo.  

Esse custo é obtido pela empresa quando as condições de produção atinge o 

nível máximo de rendimento. 

Existem características fundamentais para que esse método de custeio seja 

avaliado, são elas: 

1. Seu valor tem que ser fixado, com base no histórico ou metas criadas 

pela empresa. 

2. A contabilidade pode utilizá-lo, desde que se ajuste, periodicamente, 

usando o método de custeio por absorção para acompanhar seu valor 

efetivo real. 

3. Ele facilita na apuração dos balancetes, sendo muito utilizado nas 

empresas que necessita de grande agilidade de dados contábeis.  

 

4.2.3 Custo padrão de Controle:  

No que se refere ao controle, deve-se dar atenção especial ao controle das 

variações (ou variância), entre o padrão estabelecido e o que foi efetivamente 

consumido com os materiais, mão-de-obra e custos indiretos de fabricação. Quando 

o custo real é maior que o custo-padrão ocorre uma variação desfavorável, pois foi 

gasto ou utilizado mais que o estabelecido, porém quando o custo real é menor que 

o custo-padrão acontece uma variação favorável, pois ocorreu uma economia de 

recursos tendo em vista os padrões determinados. 

As variações podem ser de preço ou de quantidade. A variação de preço, 

conhecida também como variação de taxa quando se refere à mão-de-obra, é obtida 

pela diferença entre o real e o orçado, multiplicado pela quantidade real de recurso, 

como o material direto comprado ou consumido. Já a variação de quantidade, 

também chamada de variação de eficiência, é a diferença entre a quantidade real de 

entrada consumida  e a quantidade orçada que deveria ter sido consumida para a 

produção real, multiplicada pelo preço orçado. 

Estas variações devem ser vistas como indicadores de áreas com potencial para 

problemas que afetam diretamente a produção, logo a investigação dos fatos por 
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trás das variações é imprescindível. As variações investigadas devem ser 

escolhidas, visto que a investigação é uma atividade custosa para a administração. 

Essa abordagem é chamada de “gerenciamento por exceção” onde se investiga 

somente as variações que chamam mais a atenção. É importante ressaltar também 

que, as variações que a primeira vista se mostram favoráveis, em uma análise mais 

detalhada podem se mostrar desfavoráveis. Como por exemplo, uma variação 

favorável sobre o desempenho de um determinado gerente, se comparados com a 

analise dos resultados da empresa como um todo, tal variação positiva individual 

pode mostrar-se como desfavorável no ambiente global. 

 

4.2.4 Custo Padrão de Orçamento: 

Outra grande ferramenta decorrente da utilização do custo-padrão é o 

orçamento. Como faz comparações sobre o desempenho da produção, o custo-

padrão não deixa de ser também uma espécie de orçamento. Sob o ponto de vista 

orçamentário, o custo-padrão pode funcionar como medida financeira de 

desempenho. O estabelecimento de metas plausíveis, metricamente calculadas, 

pode servir de motivação para o bom desempenho de gerentes e colaboradores, 

através do sistema de recompensa. Metas incoerentes costumam ter efeito 

contrário, gerando descrédito sobre a eficácia da utilização do padrão. Como medida 

não financeira, o custo-padrão também pode ser utilizado, recompensando através 

do alcance de índices de qualidade na cadeia de valor, como por exemplo, o alcance 

de metas na qualidade do atendimento aos clientes. 

 

4.2.5 – Custo Padrão Financeiro: 

A questão das medidas não financeiras remete aos usuários a gestão 

estratégica de custos, onde a análise da cadeia de valor e o conceito de valor 

agregado são altamente recomendados. O custo-padrão é um sistema de controle 

deficiente e certas empresas não sabem programá-lo e usá-lo a seu favor. 

 

Existem alguns pontos que precisam ser citados, que podem gerar problemas 

em relação ao uso do custo padrão, são eles: 
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1. Demérito dos gerentes quando não enxergam ligação entre o que ocorre 

no chão de fábrica (produção) e os relatórios de desempenho dos 

padrões, apresentados pelos administradores; 

2. difícil solução dos problemas resultante da análise das variações; 

3. os problemas eram maiores quando os padrões eram estabelecidos em 

relação do volume de produção, e não levavam em consideração outros 

fatores de produção; 

4. maximização de variações isoladas, que poderiam levar a atividades 

contraproducentes; 

5. o ambiente dinâmico nos quais as empresas estão inseridas torna o 

processo de atualização dos padrões difícil e caro, tornando-o assim um 

sistema obsoleto; 

6. custo padrão era visto como norma, o que não facilitava o processo de 

melhoria contínua do produto; 

 

Calcular o custo padrão é preciso pré-fixar o preço e produzir a escala 

máxima de rendimento, nesse caso a Print4me produziu no mês de agosto 1200 

capas, sendo que havia capacidade para produzir 2.000 capas, sendo assim: 

 

  Quadro 01 – Custo Padrão x Custo Real 

  Tempo Produção Custo 

Custo Padrão 7000 2000 10000 

Custo Real 4000 1200 6000 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O custo padrão a quantidade escalável que a empresa consegue produzir, já 

o custo real foi a produção no mês de Julho de 2018, como a empresa vende um 

produto que não precisa ser fabricado grande quantidade de uma só vez, não gera 

prejuízo no produto e armazenamento de estoque, tendo em vista perdas do que 

poderia ter sido vendido caso houvesse uma agressividade maior nas vendas. 

 O que se pode concluir dessa forma de custeio é o quanto a empresa 

conseguiria produzir caso chegasse ao seu limite, sendo assim segue, abaixo os 

dados de aproveitamento que a Print4me “perdeu”. 
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   Quadro 02 – Vendas do Custo Padrão   

Vendas 

Produto Quantidade Vendida Preço de venda Faturamento 

Site 300 R$ 59,90 R$ 17.970,00 

Corporativo 500 R$ 22,00 R$ 11.000,00 

Total 800   R$ 28.970,00 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Quadro 03 – Custo Variável – Custo Padrão 

Custo Variável 

Produto Matéria Prima Quantidade Custo unitário Custo Total 

Site  

Capa  300 R$ 2,00 R$ 600,00 

Impressão 300 R$ 6,00 R$ 1.800,00 

Comissão 300 14% R$ 2.515,80 

Corporativo 
Capa  500 R$ 2,00 R$ 1.000,00 

Impressão 500 R$ 6,00 R$ 3.000,00 

Total    R$ 8.915,80 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

   

       Quadro 04 – Custo Fixo – Custo Padrão 

Custos Fixos 

Despesas Valor 

Mão de Obra 4.000 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  Quadro 05 – Margem de Contribuição – Custo Padrão  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Margem de contribuição 

(+) Faturamento R$ 28.970,00 

(-) Impostos R$ 1.448,50 

(-) Custos Variáveis R$ 8.915,80 

(=) Margem de contribuição Bruta R$ 18.605,70 

(-) Custo Fixo R$ 4.000,00 

(=) Margem de contribuição Liquida R$ 14.605,70 
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Dessa forma a Print4me deixa de Lucrar o valor de R$14.605,70, pois a 

capacidade de produção existe, porém não tem demanda. 

 

4.3 Custo Absorção 

Para analisar o custo por absorção precisa-se diferenciar os custos das 

despesas, desta forma os custos são: matéria prima, mão de obra (direta ou 

indireta), depreciação de máquinas, energia elétrica, água, já as despesas são: 

salários, honorários, material de escritório, comissão de vendedores, propaganda e 

publicidade.  

De maneira resumida os custos são qualquer desembolso relativo à aquisição ou 

produção de mercadorias, um exemplo citado no paragrafo anterior é a embalagem 

(matéria prima), também compõe os custos o GF (gastos gerais de fabricação), 

exemplo viagem de pessoas ligadas a empresa. 

Nas despesas considerou-se todos os gastos relativos à administração da 

empresa que não estão diretamente ligadas a produção ou compra de mercadorias, 

como exemplo pode-se citar gastos com marketing, freelance, design, que na 

Print4me (empresa objeto deste estudo de caso) tem forte investimento. Ou seja, 

são gastos que a empresa precisa ter para manter sua estrutura funcionando, porém 

não contribuem diretamente para geração de novos itens que são comercializados.  

O custo por absorção, também chamado de custo integral tem esse nome pelo 

fato de absorver os custos fixos no custo final de cada produto, ou seja, esse custo 

tem como objetivo debitar os custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de 

estrutura ou operacionais. E ele garante que cada produto absorva uma parcela dos 

custos diretos e indiretos, relacionados à fabricação. 

O método de custeio por absorção é derivado da aplicação dos Princípios 

Fundamentais da Contabilidade e consiste na apropriação de todos os custos 

(diretos e indiretos, fixos e variáveis) causados pelo uso de recursos da produção 

aos bens elaborados, e só os de produção, isto dentro do ciclo operacional interno, 

todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os 

produtos feitos. 

O fator fundamenta para a utilização do método do custeio por absorção está na 

correta distinção entre custos e despesas. Apenas os desembolsos relativos aos 

produtos vendidos (sejam eles diretos ou indiretos) deverão ser alocados no Custo 
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dos Produtos Vendidos. Todos os demais desembolsos (Despesas Administrativas, 

Despesas Financeiras, Investimentos) devem ficar de fora dessa composição. 

O Custo por Absorção só acontece no momento da venda dos produtos. Do 

contrários os custos relativos aos produtos em elaboração e aos produtos acabados 

que ainda não tenham sido vendidos devem ser tratados como Estoques de 

Produtos em Elaboração ou Estoques de Produtos Acabados. 

 

4.3.1 Método de Custeio Variável (Custo Direto): 

O método de custeio variável, que também é chamado de custo direto, é 

importante para prosseguirmos no projeto, pois como dito anteriormente precisamos 

separar os custos das despesas e precisamos dele para calcular o custo por 

absorção. 

Os custos diretos são aqueles que variam de acordo com o volume de produção 

e vendas da empresa. Ou seja, seus valores dependem diretamente do volume 

produzido, que por sua vez vai variar conforme volume de vendas efetivadas em um 

determinado período de tempo, são eles (matérias primas, insumos produtivos, 

embalagens...). 

De acordo com a atividade realizada pela empresa (Print4me), classifica-se o 

custo de venda dela como CMV (custo das mercadorias vendidas), que é o calculo 

utilizado dos custos de venda da empresa ou que apenas revende a mercadoria. 

Para as mercadorias vendidas o custo será o próprio preço de compra do item que 

será vendido. 

Com os números da Print4me a empresa produziu no mês de Julho tinha como 

meta vender 200 capas de celular para clientes do site e 1.000 capas para clientes 

corporativo-revendedores, à R$59,90 e R$22,00 respectivamente. Este volume de 

vendas gera para a empresa um faturamento de R$33.980 conforme tabela abaixo: 
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Quadro 06 – Vendas – Custo Absorção 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os custos variáveis tem apenas uma diferença entre o site e corporativo, para as 

vendas do site tem-se comissão para artistas e da plataforma, os números são: 

  

   Quadro 07 – Custo Variável – Custo Absorção 

Custo Variável 

Produto Matéria Prima Quantidade Custo unitário Custo Total 

Site  

Capa  200 R$ 2,00 R$ 400,00 

Impressão 200 R$ 6,00 R$ 1.200,00 

Comissão 200 14% R$ 1.677,20 

Corporativo 
Capa  1000 R$ 2,00 R$ 2.000,00 

Impressão 1000 R$ 6,00 R$ 6.000,00 

Total       R$ 11.277,20 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

O valor total dos custos fixos são R$9.000 assim distribuídos: 

  Quadro 08 – Custo Fixo – Custo Absorção 

Custos Fixos 

Despesas Valor 

Energia Elétrica 1.000 

Mão de Obra 6.000 

Manutenção 2.000 

Total 9.000 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

Vendas 

Produto Quantidade Vendida Preço de venda Faturamento 

Site 200 R$ 59,90 R$ 11.980,00 

Corporativo 1000 R$ 22,00 R$ 22.000,00 

Total 1200   R$ 33.980,00 
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Precisa-se imaginar agora o tempo gasto para produção das capas, sendo 

que quando produziu-se capas para clientes corporativos gastou-se 3 minutos já 

para os pedidos do site são 5 minutos, pois o pedido é limitado à arte e modelo de 

celular, e para vendas no site a variação é maior, sendo assim tem-se: 

 

Quadro 09 – Custo por Absorção 

Custo por Absorção 

Produto 
Tempo Gasto 
UM 

Tempo 
total 

Valor unitário 
Absorvido 

Valor 
Absorvido Percentual 

Site 5 1.000 11,25 2250 62,50% 

Corporativo 3 3.000 6,75 6750 37,50% 

Total   4.000   9000 100 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dessa forma calcula-se a margem de contribuição bruta e liquida: 

 Quadro 10 – Margem de contribuição – Custo Absorção 

Margem de contribuição 

(+) Faturamento R$ 33.980,00 

(-) Impostos R$ 1.699,00 

(-) Custos Variáveis R$ 11.277,20 

(=) Margem de contribuição Bruta R$ 21.003,80 

(-) Custo Absorção R$ 9.000,00 

(=) Margem de contribuição Liquida R$ 12.003,80 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim sendo, chegou-se pelo custeio de absorção no resultado liquido 

referente ao mês de Julho da empresa Print4me, vale lembrar que aumentando o 

número dos pedidos, conseguirá negociar redução nos custos. 
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4.4 Formação de Preço  

Toda empresa precisa determinar com precisão seus preços de venda, pois 

pode sofrer consequência de perder mercado, por praticar preços acima da 

concorrência, ou sofrer prejuízos pela venda de seus produtos, mercadorias e 

serviços abaixo do custo. 

Basicamente, a formação do preço de venda pode ser simplificada pela equação 

Custo + Lucro + Despesas Variáveis = Preço de Venda. 

A apuração dos custos se faz pelos próprios elementos da contabilidade, com 

auxílio de informações extra contábeis, como controles de estoques, rateios de 

custos indiretos, horas de produção, etc.  

Desta forma, a contabilidade de custos pode ser definida como um conjunto de 

registros específicos, baseados em escrituração regular (contábil) e apoiada por 

elementos de suporte (planilhas, rateios, cálculos, controles) utilizados para 

identificar, mensurar e informar os custos das vendas de produtos, mercadorias e 

serviços.  

As despesas administrativas, apesar de não serem registradas, habitualmente, 

como custos contábeis, precisam ser mensuradas e acrescentadas à planilha de 

custos, para a correta formação do preço, pois se tratam de encargos necessários e 

que devem ser remunerados pelas vendas.  

Quanto ao lucro, convém ressaltar que este pode ser fixado por produto, por 

hora de serviço ou atividade, ou ainda em termos de percentual sobre as vendas.  

As despesas variáveis compreendem, entre outras: fretes sobre vendas, 

comissões, encargos financeiros para suporte do prazo de recebimento das faturas 

e tributos sobre vendas. 

Somados todos os itens se determinará o preço. Este precisa ser avaliado, 

comparado, analisado, equalizado com os preços da concorrência. Caso seu preço 

seja acima do mercado, algum custo precisa ser analisado, é essencial que seja 

estudado quais custos/despesas precisam ser reduzidos, para conseguir igualar o 

preço do seu concorrente e entrar na disputa, questionando-se:  

1. Há excesso de custos industriais, mercadológicos ou de outras ordens, 

que estão sobrecarregando o preço; 

2. a formação do preço de venda está correta, em todas as etapas; 

3. os tributos estão aplicados de forma correta na planilha; 
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4. a margem de lucro é compatível com a linha de produtos e o risco 

empresarial. 

O inverso também deve ser analisado, caso a apuração de preços muito abaixo 

da concorrência levam à necessidade do administrador a indagar: 

1. Foram somados todos os custos reais, efetivos, dos processos, matérias 

primas, embalagens e outros itens na formação do preço; 

2. os custos aplicados são os de reposição; 

3. a margem de lucro remunera adequadamente o capital empregado; 

4. foram incluídos os custos financeiros para financiamento ao cliente na 

venda a prazo; 

5. todos os tributos, comissões e outras despesas variáveis foram incluídos 

na planilha. 

Para calcular a formação do preço de venda, fixou-se o preço de R$22,00 do 

corporativo e de R$59,90 para vendas do site, sendo assim precisa-se abater os 

custos variáveis no preço de venda e dividir pelo custo fixo para se achar a 

quantidade que precisa ser vendida chegando no ponto de equilíbrio. 

 

    Quadro 11 – Formação de preço Corporativo 

Formação de Preço Corporativo 

(+) Venda R$ 22,00 

(-) Impostos R$ 1,10 

(-) Custos Variáveis R$ 8,00 

(=) Lucro Bruto R$ 12,90 

Ponto de Equilíbrio  698 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

No corporativo precisa ser vendido 698 capas para chegar no ponto de 

equilíbrio. 

 Quadro 12 – Formação de preço Personalizada 

Formação de Preço Personalizada 

(+) Venda R$ 59,90 

(-) Impostos R$ 3,00 

(-) Custos Variáveis R$ 8,00 

(-) Comissão R$ 7,19 

(=) Lucro Bruto R$ 41,72 

Ponto de Equilíbrio   216 
    Fonte: Elaborado pelo autor  
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Já para as vendas do site, é preciso vender 216 capas para alcançar o ponto 

de equilíbrio. 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 O objetivo deste estudo foi discutir a importância dos métodos de custeio no 

desenvolvimento e manutenção das Startups. Pode-se afirmar que o estudo correto 

do custo é possível detalhar métricas, definir metas e salvar a saúde financeira de 

uma empresa. 

 Ao analisar dois tipos de custeio “padrão e absorção”, no custo padrão foi 

possível desenhar um processo de fluxo financeiro analisando os números da 

receita e despesa e viabilizando o lucro já no custo por absorção foi possível validar 

além do lucro, utilizar melhor o tempo gasto de produção, podendo assim aumentar 

sua escala. 

 Foi realizado também o estudo da formação de preço, garantindo o 

desempenho da receita, viabilizando a fundo a redução de custos e despesas e 

conseguindo agredir o mercado sobressaindo sobre os concorrentes. A analise feita 

nesse método provou que as vendas realizadas no Website são mais lucrativas, 

precisando assim ter uma melhor atenção no incentivo de seu crescimento, pois 

existe escala de produção, porém não tem demanda, o aconselhável a fazer é um 

melhor investimento em marketing, campanhas, promoções e ser agressivo em 

metas. 

 Conclui-se que o estudo dos custos, independente de ser um startup ou 

empresa de grande porte, deve ser realizado para controle e desenvolvimento da 

saúde financeira. É indicado que empresas maiores, de maior complexidade 

administrativa, devem optar por um estudo mais detalhado e contratação de um 

profissional especifica, tendo assim uma visão do futuro e prevenindo para eventuais 

problemas. 

 Para o pesquisador que está se bacharelando no curso de Ciências 

Contábeis este trabalho foi de grande valia, por se tratar de uma atividade 

tipicamente do profissional da contabilidade. Durante a minha trajetória nesta 

universidade, sempre se comportei com seriedade nos meus estudos, e neste 

trabalho procurei dar uma reciprocidade a meus orientadores, no sentido de mostrar-

lhes um retorno à altura do curso que ora termina.   
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