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RESUMO 
 
O objetivo do presente trabalho foi verificar o uso 
do Custo-Padrão como ferramenta de controle de 
custos. A Contabilidade de Custos é de total 
importância nas organizações para a redução de 
custos na produção e maior produtividade. 
O sistema de custo-padrão não tem utilidade se for 
implantado solitariamente, ele só fornece 
informações preciosas se estiver acoplado a outro 
sistema de custeamento com base em custos reais. 
Por conta do citado acima o presente estudo foi 
desenvolvido verificando-se, também, as variações 
do custo de mão de obra, matéria prima e mista; 
focando na análise da produção com o uso do 
Custo-Padrão para executar o trabalho e 
analisando, por meio do estudo, se é comparado 
com o custo real na produção. A pesquisa buscou 
também verificar como os gestores responsáveis 
desta produção estão inteirados da utilização desta 
ferramenta de controle. 
Após análise foi constatado que o Custo-Padrão é 
uma ferramenta utilizada na empresa que foi 
efetuada a pesquisa, os profissionais envolvidos 
diretamente na produção são capacitados para o 
cargo que ocupam, mas que alguns deles 
necessitam de mais conhecimento sobre a 
ferramenta de controle de custos utilizada, para 
obter mais eficiência e eficácia nos resultados. 

 

Palavras-chave: Custos. Custo-Padrão. Gestão Estratégica de Custos. Variações do 

Custo-Padrão. 
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  INTRODUÇÃO 

 

          A Contabilidade de Custos auxilia em um bom entendimento sobre custos, 

permitindo que a empresa esteja em contínua melhoria, eficiência, produtividade e 

competitividade no mercado e na produção, sendo necessárias técnicas seguras e 

racionais para informações precisas.  

              Ter um bom gerenciamento dos custos e usar de forma estratégica as decisões 

de uma empresa faz com que os administradores não tenham problemas durante uma 

produção. Verifica-se que uma contabilidade de custos utilizada e aplicada 

adequadamente, faz com que a empresa tome melhores decisões em aspectos que 

tangem seu desenvolvimento. 

          Neste estudo será analisada a importância de um sistema de custos eficiente 

para tomada de decisão de uma empresa, enfatizando a utilização do Custo-Padrão 

como ferramenta de controle de custos. 

Segundo Souza, Lisboa e Rocha (2003, p.41), a Contabilidade de Custos é de 

total importância nas organizações para a redução de custo na produção e maior 

produtividade. Com o passar dos anos o sistema de custos vem se tornando cada vez 

mais importante como uma ferramenta de tomada de decisão nas empresas. 

Alguns elementos são importantes para as informações contábeis, tais como 

fazer a interpretação e comunicação de informações, gerar informações para usuários 

internos, suporte aos gestores com informações uteis para tomadas de decisões e ter 

como finalidade principal o apoio à administração para alcance dos objetivos 

organizacionais. 

O objetivo do presente trabalho é a verificação do uso do Custo-Padrão como 

ferramenta de controle de custos. 

Economicamente a contabilidade de custos tem como finalidade encontrar 

meios viáveis para controlar gastos, reduzir despesas e contribuir com informações 

ligadas a produção.  

 Diante do discorrido acima, justifica-se o desenvolvimento do presente estudo 

visando analisar a utilização do Custo-Padrão como ferramenta de controle de custos. 
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As variações decorridas durante um processo produtivo tem impacto direto no 

custo planejado e na eficiência, podendo gerar assim custo excessivos na produção. 

Com base nessa premissa, nasce a problemática do presente estudo, qual seja: 

 O uso do custo-padrão é uma ferramenta efetiva de controle de custos? 

O custo-padrão torna-se útil quando funciona em conjunto com qualquer 

sistema ou técnica, que usa custos históricos; sistemas com base na filosofia do custo 

por absorção ou com base no conceito de custos diretos e variáveis técnicas como o 

custeamento pelas Unidades de Esforço de Produção e, dependendo dos tipos de 

recursos analisados, o custeamento baseado em atividades. 

 

1. REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

1.1 SURGIMENTO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

  A Contabilidade de Custos surgiu da contabilidade geral, pela necessidade de 

se ter um controle maior sobre os valores a serem atribuídos aos estoques de produtos 

na indústria e, pela necessidade de tomar decisões quanto ao que, como e quando 

produzir. Ela surgiu a partir da necessidade de avaliar os estoques nas indústrias, por 

volta do século XVIII, na Revolução Industrial.  

 Segundo Martins (2003, p.19),  

Para a apuração de resultado de cada período, bem como o levantamento do 
Balanço em seu final, bastava o levantamento dos estoques em termos físicos, já 
que sua medida em valores monetários era extremamente simples: o contador 
verificava o montante pago por item estocado, e dessa maneira valorava as 
mercadorias. Fazendo o cálculo basicamente por diferença, computando o quanto 
possuía de estoques iniciais, adicionando as compras do período e comparando 
com o que ainda restava, apurava o valor de aquisição das mercadorias vendidas. 

  

Com o crescimento das indústrias, o papel do contador tornou-se mais 

complexo na apuração dos balanços e resultados, e a contabilidade de custos trouxe 

melhores formas de fazer com que as empresas avaliem sua lucratividade, ter maior 

controle operacional e promover a eficiência nos processos produtivos. 

 

1.1.1 A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE CUSTOS  
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 Custos na empresa é área onde são contabilizados os gastos de um produto, 

desde sua elaboração até a sua conclusão, pronto para ser comercializado ou de um 

serviço prestado. A Contabilidade de Custos nas empresas de hoje, tem a importância 

de tomada de decisão nos projetos e surgiu com o objetivo de gerar informações. 

Segundo Martins (2003, p. 21),  

Devido ao crescimento das empresas, com o consequente aumento da distância 
entre o administrador e ativos e pessoas administradas, passou a contabilidade de 
custos a ser encarada como uma eficiente forma de auxilio no desempenho da nova 
missão da contabilidade, a gerencial. É importante ser lembrado que essa nova 
visão não data demais de algumas décadas. E por essa razão, ainda há muito a ser 
desenvolvido. 

 

A parte dos registros dos fatos na empresa fica com a Contabilidade Geral ou 

Financeira, já a parte de controlar as operações e os custos ficam a cargo da 

Contabilidade gerencial, que é um ponto fundamental para o administrador da 

empresa, onde a contabilidade de custos está inserida. 

 

1.1.2 A SEPARAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS NA PRÁTICA 

 

Dentro de uma produção tem a separação entre custos e despesas, pois tudo 

que se refere ao produto direta ou indiretamente é considerado um custo e os gastos 

que não tiverem ligados ao produto são considerados uma despesa. 

Na teoria, a separação ente custo e despesa é uma tarefa fácil, mas na prática 

isso pode surgir como um problema, pois é comum encontrar empresas em que essa 

separação não é feita de forma correta. São casos em que não há a separação do 

que realmente pertence à produção e do que pertence ao administrativo, havendo 

assim um rateio arbitrário dos gastos. 

 Segundo Martins (2003, p.21), existem regras básicas que permitem uma 

tentativa de solução ou simplificação do problema: 

- Valores irrelevantes dentro dos gastos totais da empresa não devem ser rateados. 
- Valores relevantes, porém repetitivos a cada período, que numa eventual divisão 
teriam sua parte maior considerada como despesa, não devem também se 
rateados, tornando-se despesa por seu montante integral (conservadorismo 
também). 
- Valores cujo rateio é extremamente arbitrário devem ser evitados para apropriação 
aos custos 
- Por exemplo, a apropriação dos honorários da diretoria só seria relativamente 
adequada se houvesse um apontamento do tempo e esforço que cada direto 
devotasse ao processo de administração e vendas e ao de produção. Como isso é 
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praticamente impossível e já que é extremamente arbitrário qualquer critério de 
rateio (porcentagem fixada, proporcionalidade com folha de pagamento, etc.), mais 
indicado é seu tratamento como despesa o período em que foram incorridos.        

               
Os custos da produção são de fácil identificação no começo, mas nem sempre 

são fáceis de identificá-los no seu término. Nem sempre se consegue separar ao fim 

de uma produção o que são custos e o que são despesas de produção, assim utiliza-

se uma regra bem simples para fazer essa separação, onde se define o momento em 

que o produto está pronto para venda, sabendo- se que até este ponto todos os gastos 

são custos e a partir daí são despesas. 

 

1.2 SISTEMAS DE CUSTEIO 

  

Os sistemas de custeio são métodos utilizados para a apropriação de custos. 

Existem vários sistemas que são utilizados para fazer o custeio de um produto, onde 

se encontra o sistema adequado para a aplicação do sistema mais viável para cada 

tipo de empresa e esse sistema deve ser coerente com as atividades desenvolvidas 

pela empresa, juntamente com suas necessidades gerenciais visando o custo 

benefício em que resultara o sistema adotado. 

 Existem diversos sistemas de custeio, entre eles: 

- Custeio por Absorção; 

- Custeio Variável ou Direto; 

- Custeio ABC; 

- Custeio RKW (sistema não utilizado no Brasil); 

- Custo Padrão; 

- entre outros. 

 

1.2.1 CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

  

Para Martins (2003, p.32), 
 
     O sistema de custeio por Absorção é um método derivado pelos Princípios de                                                   

Contabilidade, neste método os custos são todos alocados, sejam diretos ou 
indiretos e as despesas irão para o resultado, neste método todos os custos de 
produção são apropriados aos produtos do período. Ele é o sistema adotado como 
o oficial nas empresas do Brasil, pois somente ele é reconhecido pela legislação 
comercial e fiscal. 
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Neste sistema, todo o custo de produção quer fixo ou variável são incluídas no 

custo do produto para fins de custeio dos estoques, e por sua vez todas as despesas 

fixas e variáveis são excluídas. Não é muito utilizado para a tomada de decisões. 

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

 
O custeio por Absorção atribui aos produtos todos os custos da área de fabricação, 
sejam esses definidos como custos diretos ou indiretos, ou como custos fixos e 
variáveis. Utiliza então o procedimento de fazer com que cada produto absorva 
parcela dos custos diretos e indiretos relacionados a fabricação.  
 

Existem algumas vantagens e desvantagens na utilização do método de 

sistema de custeio por absorção. 

 Algumas vantagens são: 

- Considerar o total dos custos do produto; 

- Formação de custos para o estoque; 

- Permitir a apuração de custos por centro de custos. 

As desvantagens são: 

- Os critérios de rateio são arbitrários; 

- Elevam de forma artificial os custos de alguns produtos; 

- Não apresenta informações gerenciais precisas. 

De acordo com Martins (2003), no custeio por absorção, a atribuição dos Custos 

Indiretos de Fabricação (CIF), ocorre em dois estágios. No primeiro, os CIF’s são 

atribuídos diretamente aos departamentos de produção ou, então, são atribuídos 

inicialmente aos departamentos de serviços e, posteriormente, destes aos de 

produção. Neste primeiro estágio, a atribuição dos CIF’s é feita por meio do rateio com 

base tanto em medidas volumétricas, como por exemplo, as horas de mão de obra 

direta, quanto em medidas não volumétricas. Como por exemplo, a área ocupada. No 

segundo, os CIF’s atribuídos aos departamentos de produção são, agora, atribuídos 

aos produtos. Neste segundo estágio, a atribuição dos CIF’s é feita por meio do rateio 

com base somente em medidas volumétricas, sobretudo, as horas de mão de obra 

direta. 

Como o Sistema de Custeio por Absorção não apresenta informações suficientes 

para tomada de decisão, ele não é considerado como um bom sistema gerencial, 

tendo que ser utilizado um segundo sistema extra contábil como utilização na 



7 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

contabilidade gerencial. No Brasil, o Custeio por Absorção está contemplado no 

Pronunciamento Técnico CPC 16, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que 

trata da valoração de estoques, nos itens 12 e 14, como custos de transformação. 

  

1.2.2 CUSTEIO VARIÁVEL OU DIRETO 

No sistema de custeio variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, 

ficando os custos fixos separados e considerados como despesas do período, indo 

diretamente para o Resultado. Para os estoques vão somente os custos variáveis. 

Segundo Leone (2010, p.320): 

O critério do custeio variável é muito útil para intervir no processo de planejamento 
e de tomada de decisão, até porque uma de suas potencialidades está centrada na 
análise da variabilidade das despesas e dos custos.  

 

Crepaldi (2010, pag.232), discorre sobre três argumentos principais em que 

repousa a defesa do custeio variável, no qual diz que os custos fixos, por sua própria 

natureza, existem independentemente da fabricação ou não de determinado produto 

ou do aumento ou redução (dentro de certa faixa) da quantidade produzida. Os custos 

fixos podem ser encarados como encargos necessários para que a empresa tenha 

condições de produzir ou não como encargo de um produto específico; por não 

estarem vinculados a nenhum produto específico ou a uma unidade de produção, eles 

sempre são distribuídos aos produtos por meio de critérios de rateio, que contêm, em 

maior ou menor grau, a arbitrariedade. A maioria dos rateios é feita através da 

utilização de fatores, que, na realidade, não vinculam cada custo a cada produto.  

 Como o Custo Variável ou Direto é um sistema que não atende aos Princípios 

da Contabilidade, não é aceito pelas autoridades fiscais, sua utilização é feita de forma 

extra contábil, limita-se somente à contabilidade gerencial para efeitos e decisões 

internas da empresa. Dentro desse sistema tem-se a margem de contribuição, que é 

uma ferramenta de grande importância para fins gerenciais como tomada de decisão. 

 

1.2.2.1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 A margem de contribuição tem a finalidade de cobrir as despesas fixas e formar 

o lucro e também ajuda a administração das empresas a decidir pela manutenção ou 
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não de um produto, conseguindo chegar em uma decisão de forma mais precisa. A 

margem de contribuição também é utilizada para determinar o ponto de equilíbrio. 

Margem de contribuição é o termo que designa a diferença entre as vendas e 

os respectivos custos e despesas variáveis do período.  

Fórmula: 

MC = Vendas - (Custos + Despesas Variáveis) 

Fórmula do porcentual: 

MC% = MC/Vendas  

 

1.2.2.2 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

 O ponto de equilíbrio é o momento onde as receitas totais cobrem todo custo e 

despesas. Ao alcançar o ponto de equilíbrio a empresa entra na área da lucratividade. 

Entende-se que a empresa está no ponto de equilíbrio quando ela não tem lucro nem 

prejuízo. 

 

Vantagens e desvantagens do método de custeio variável: 

Vantagens; 

- Destaca os custos fixos, independente do processo de produção; 

- Não há a prática do rateio, que muitas vezes é arbitrário; 

- Evita manipulações; 

- Aponta o ponto de equilíbrio. 

Desvantagens: 

- O valor do estoque não tem relação com o custo total; 

- Não é aceito como sistema oficial dos relatórios da contabilidade da empresa em 

uso externo, pois não fere os princípios da contabilidade; 

- Suas análises não são recomendadas para obter solução de longo prazo. 

O sistema de custeio direto ou variável por sua grande utilidade para otimizar 

as tomadas de decisões tende a ser cada vez mais utilizado pelas empresas. 

 

1.2.2.3 MARGEM DE SEGURANÇA 
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 A margem de segurança é a diferença entre o que a empresa pode produzir e 

comercializar, ela mostra o espaço em que a empresa tem para lucrar após atingir o 

ponto de equilíbrio. 

 Segundo Crepaldi (2010, pag.249), “é um indicador de risco que aponta a 

quantidade a que as vendas podem diminuir antes de se ter prejuízo. É a parcela de 

produção e vendas que a empresa está acima do Ponto de Equilíbrio.” 

 A margem de segurança pode ser expressa em quantidade ou percentual. 

Fórmula para cálculo percentual: 

MS%= ((Qv – Peq) / Qv) x 100 = onde: 

MS%= Margem de Segurança Percentual 

Qv = Quantidade vendida 

Peq = Ponto de equilíbrio em quantidades 

 

1.2.3 CUSTEIO RKW 

 

O método de custeio RKW é um método que foca no pressuposto que a 

contabilidade de custos é a definição e o fornecimento de preço de venda. Consiste 

no rateio dos custos de produção e das despesas da empresa nos produtos, acrescido 

da margem de lucro que a empresa deseja alcançar. O sistema foi desenvolvido na 

Alemanha no início do século XX pela Siemens, sendo considerado o antecessor do 

Custeio por Absorção e um dos primeiros métodos de precificação utilizados.  

 

1.2.4 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (ABC) 

 

 O custeio por atividades é um método que apresenta uma avaliação mais 

precisa dos custos das atividades e dos processos, ele consiste na identificação, 

análise e alocação de custos do processo de fabricação da empresa, visando melhora 

no gerenciamento da lucratividade. 

 Segundo Leone (2010, p.263), a aplicação do sistema ABC traz alguns 

benefícios para melhores informações gerencias: 

- Quando o montante das despesas e dos custos indiretos passa a ser substancial 
concomitantemente à perda da relevância do montante dos custos da mão de obra 
direta, diante do custo total da produção; 
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- Quando os investimentos em equipamentos fabris são altos, resultando em 
mudanças significativas no processo de produção e fazendo com que os custos e 
despesa indiretos se tornem quase totalmente fixos; 
- Quando a fábrica produz grandes volumes de produtos diferentes que atende às 
múltiplas necessidades de uma grande quantidade de consumidores diferentes; 
- Quando as operações, principalmente fabris, podem ser analisadas com facilidade, 
favorecendo a implantação de técnicas mais sofisticadas que atendem a uma 
relação favorável entre custo e benefícios; 
- Quando as empresas dispõem de sistema de informações informatizados que não 
só controlam os processos produtivos, como também podem controlar o consumo 
de diversos insumos. 
 

A importância do sistema ABC, se dá pelo fato de propiciar informações 

gerencias fidedignas na tomada de decisão para os administradores das empresas e 

possibilita aos gestores atribuírem responsabilidades para os responsáveis pela 

ocorrência.  

As vantagens desse sistema são: 

- Adequa-se as facilmente as empresas de serviços; 

- Informações gerenciais mais fidedignas por meio da redução de rateio; 

- Identifica os custos de cada atividade em relação aos custos totais da entidade; 

- Pode ser empregado em vários tipos de empresas (serviços, indústrias e comerciais). 

As desvantagens desse sistema são: 

- Gasto elevado para implantação; 

- Informações de difícil extração; 

- Necessidade de reorganização da empresa antes de sua implantação; 

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

acompanhamento. 

O custeio baseado em atividades é um método que não se limita ao custeio de 

produto, ele é uma poderosa ferramenta na utilização da gestão de custos e na 

formação de preço de venda. 

 

1.2.5 CUSTO PADRÃO 

 

No Custo Padrão, os custos são predeterminados antes da produção, que é 

estabelecido pela empresa como meta para seus produtos levando em conta o 

processo produtivo, a quantidade e os preços dos materiais necessários para a 

produção e o respectivo volume. Ele aponta ineficiências e defeitos na linha de 

produção, tendo como objetivo de fixar uma base de comparação entre o que ocorreu 
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de custo e o que deveria ter ocorrido, sendo considerado como uma técnica auxiliar 

de mensuração. 

Segundo Leone (2010, p. 284), existe alguns aspectos do custo-padrão.  

O sistema de custo-padrão não tem utilidade se for implantado solitariamente. Ele 
só fornece informações preciosas se estiver acoplado a outro sistema de 
custeamento com base em custos reais. Entretanto, em termos de processo fabril, 
o sistema padronizado dá bons resultados quando implantado em fábricas de 
produção contínua, em serviços de realização contínuo e em atividades repetitivas 
ou em fábricas que produzem produtos sob encomenda quando o processo fabril é 
desenvolvido através de bateladas, cada uma com uma quantidade de unidades 
iguais. 

 

O custo-padrão é útil quando funciona em conjunto com qualquer sistema ou 

técnica, que usa custos históricos: sistemas com base na filosofia do custo por 

absorção ou com base no conceito de custos diretos e variáveis técnicas como o 

custeamento pelas Unidades de Esforço de Produção e, dependendo dos tipos de 

recursos analisados, o custeamento baseado em atividades. ” 

 O custo-padrão não é uma forma de simplificar o trabalho da empresa, existem 

sim alguns pontos de simplificação como a contabilização dos estoques por valores já 

fixados, sem necessidade do custo real, que facilita e agiliza a elaboração dos 

relatórios mensais, mas isso não torna o sistema simples, pois com sua adoção, 

haverá a comparação entre o padrão e o real, analisando as variações ocorridas e 

correção. 

  No custo-padrão, existem três tipos de custos que são: 

- Custo-Padrão ideal: supõe a utilização com a máxima eficiência dos recursos 

produtivos e não leva em consideração desperdícios com redução da velocidade da 

máquina e quebras. 

- Custo-Padrão estimado: é aquele que determina o custo através de média de 

custos do passado, sem avaliar se ocorreu ineficiência na produção. 

- Custo-Padrão corrente: é o que utilizado na prática pelas empresas, pois ele leva 

em consideração um desempenho a ser alcançado levando em consideração perdas, 

queda na produtividade e quebras de equipamentos. 

Como o custo-padrão é um custo predeterminado antes da produção e o custo 

real é aquele apurado depois de concluído o processo de produção, portanto 

dificilmente eles coincidirão, pois durante o processo de produção pode ocorrer fatos 
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não esperados, fatos esses que não eram considerados na predeterminação do custo-

padrão.  

Existe um meio de fixação do padrão, segundo Martins (2010, p. 318), 

Cabe a contabilidade de custos a transformação dos padrões físicos em valores 
monetários. Não é papel de Custos fazer o levantamento de horas, toneladas, etc. 
dos fatores de produção dados como Padrão; cabe-lhe a transformação desses 
itens em reais e o levantamento posterior do Real; se ficar a fixação do Padrão como 
tarefa de Custos, poderá esta fazer simplesmente da média passada o próprio 
Padrão, o que não é absolutamente desejável. A finalidade de Custos não é ter 
pessoal especializado nos aspectos técnicos da produção; e o Padrão depende 
totalmente dessas características técnicas. 

Essa fixação do custo padrão necessariamente não precisa ocorrer em toda a 

empresa, pode ocorrer que o custo-padrão seja utilizado apenas para certos produtos 

ou departamentos. Como é uma forma de controle, instala-se esse controle onde julga 

ser necessário. 

Segundo Martins (2010, p. 321),  

A melhor arma de controle em Custo-Padrão. Este pode ser o Ideal, fixado com 
base em condições ideais de qualidade de materiais, mão de obra e equipamentos, 
bem como de volume de produção, ou corrente, fixado com fundamento em 
desempenhos desses itens considerados altos, mas não impossíveis de se 
alcançar. Aquele é útil apenas para comparações de longo prazo, este é de fato 
mais lógico factível e de melhores resultados.  

 

Ao contrario do que se imagina o Custo-Padrão não é obrigatoriamente inserido 

na Contabilidade, pois pode ser utilizado apenas o Custo Real, e toda a comparação 

entre Real e Padrão pode ser feita de forma extra contábil.  

 

1.2.5.1 ANÁLISE DAS VARIAÇÕES 

 

 Na comparação entre custo real e custo padrão, para fins gerenciais a análise 

das variações é um instrumento importante para controle. Ela é realizada em três 

elementos: 

- Variação de matéria-prima; 

- Variação de mão de obra direta; 

- Variação mista (custos indiretos de fabricação). 

 

1.2.5.2 VARIAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA 
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        Segundo Megliorini (2007, p. 162), existem três tipos de variação da matéria-

prima: 

- Variação de quantidade: consequência da diferença entre a quantidade de matéria-
prima estabelecida para aplicação no produto e a quantidade efetivamente consumida; 
- Variação de custos: consequência do efeito da diferença entre o preço-padrão de 
aquisição da matéria-prima e o preço efetivamente pago (custo da matéria-prima para 
a empresa); 
- Variação mista: consequência do efeito da variação de custos sobre a variação da 
quantidade de matéria prima. 

 

 

 

1.2.5.3 VARIAÇÃO DA MÃO DE OBRA DIRETA 

   

Segundo Megliorini (2007, p.164), existem três tipos de variação de mão de 

obra: 

- Variação de quantidade: consequência da diferença entre a quantidade de horas 
estabelecida para aplicação no produto e a quantidade efetivamente gasta. 
- Variação de custos: consequência dos efeitos da diferença entre o custo-padrão da 
mão de obra e os custos efetivamente realizados. 
- Variação mista: consequência do efeito da variação de custos sobre a variação de 
horas 

 
1.2.5.4 VARIAÇÃO MISTA (CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO) 
  

Segundo Megliorini (2007, p.166), existem três tipos de variação mista (custos 

indiretos de fabricação): 

- Variação de volume: consequência da diferença entre a quantidade de produção 
esperada para o período quando do cálculo do custo-padrão e a quantidade 
efetivamente realizada. 
- Variação de custos: consequência da diferença entre os valores das contas de custos 
indiretos considerados quando do cálculo do custo-padrão e os valores efetivamente 
realizados.  
- Variação de eficiência (ou ineficiência): consequência das variações ocorridas no uso 
dos meios de produção, como a diferença entre a produtividade esperada e a 
produtividade efetiva.  
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2. ESTUDO DE CASO 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

Este estudo concentra-se numa revisão teórica com levantamento bibliográfico, 

para Gil (2006), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. O mesmo é de caráter qualitativo, 

segundo Gil (2006), a abordagem qualitativa busca compreender e interpretar 

determinados comportamentos, a opinião e as expectativas dos indivíduos de uma 

população, e também a análise quantitativa para apontar numericamente a frequência 

e a intensidade dos comportamentos dos indivíduos da população em tese. Há, ainda, 

a utilização de dados quantitativos, onde transformados em números e gráficos o 

assunto é exposto, sendo utilizada para quantificar o problema por meio de geração 

de dados numéricos ou dados que podem ser transformados em estatísticas. 

 

2.2 AMOSTRA E COLETA DE DADOS 

 

 O estudo de caso foi realizado no mês de abril de 2018, sendo concluído no 

final do mesmo mês. Foi utilizado um questionário formado por 16 questões, no qual 

foi aplicado a 9 profissionais que ocupam cargo de responsabilidade ligados a 

produção em uma empresa multinacional da região de São Roque. Para se chegar a 

essa amostra foi utilizado somente pessoas que ocupam cargos de responsabilidades 

e decisões dentro da empresa utilizada para a pesquisa, e que se disponibilizaram a 

responder o questionário. 

  

2.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Nesta análise inicial dos resultados, foi traçado o perfil dos respondentes, 

dentro de uma empresa da região de São Roque. 
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2.3.1 GRÁFICOS DO PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

                     Gráfico 1 – Qualificação Profissional 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 Na análise do perfil dos respondentes, foram entrevistados líderes, gestores e 

gerentes que possuem diferentes qualificações profissionais, nesta análise observou-

se que entre os entrevistados, 34% são administradores, 33% são engenheiros e 33% 

são contadores. 

 Podemos observar a diversidade de profissionais ligados ao setor de produção 

da empresa, isso, em tese traz um nível maior de conhecimento e agregação de 

experiência.                                                                

 

                     Gráfico 2- Idade 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Na análise da idade dos entrevistados, 22% tem a idade entre 20 e 30 anos, 

56% idade entre 30 e 40 anos, 11% idade entre 40 a 50 anos e 11% idade entre 50 

anos ou mais, assim observa-se que entre os 9 entrevistados com cargos de 

responsabilidade da empresa a idade tem variações, mas que predomina a idade 

34%

33%

33%

ADMINISTRADOR ENGENHEIRO CONTADOR

22%

56%

11%
11%

ENTRE 20 a 30 ANOS ENTRE 30 a 40 ANOS

ENTRE 40 a 50 ANOS ENTRE 50 OU MAIS
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intermediária entre 30 a 40 anos. O que, em tese, pode representar profissionais com 

razoável experiência. 

 

                     Gráfico 3 – Tempo em que trabalha na empresa 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Entre o tempo em que os profissionais trabalham na empresa observou-se que 

56% trabalham de 1 a 5 anos na empresa, 33% trabalham de 5 a10 anos e 11% de 

10 a 15 anos, nenhum dos entrevistados trabalha na empresa a 15 anos ou mais. 

Possivelmente o tempo de trabalho dos entrevistados não é longo por haver 

rotatividade, renovação no quadro de funcionários, redução de custos e oportunidade 

do mercado externo. 

 

 

                     Gráfico 4 – Cargo que ocupa atualmente 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

56%
33%

11%
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22%

34%
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11%
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Na análise do cargo ocupado pelos profissionais entrevistados, 22% são 

gerentes, 34% são gestores, 33% facilitadores e 11% ocupam outros cargos como o 

de líder, por exemplo. 

     

           Gráfico 5 – Tempo de experiência no cargo que ocupa 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Observando–se o tempo de experiência no cargo em que os profissionais 

entrevistados ocupam, analisou- se que 67% estão exercendo a atividade entre 1 a 5 

anos, 11% estão trabalhando na área de 5 a 10 anos, 22% estão entre 10 a 15 anos. 

Percebe-se com dos dados apresentados que os respondentes são 

profissionais que, relativamente, estão a pouco tempo atuando na área. 

Na segunda etapa da análise as questões apresentadas aos profissionais, 

estão ligadas ao uso e a importância do uso do Custo-Padrão como ferramenta de 

controle e verificar o preparo dos profissionais para a utilização desta ferramenta. 

 

 

2.3.2 GRÁFICOS DO QUESTIONÁRIO 

                              

             Gráfico 1 – A Contabilidade da empresa é: 

 

67%
11%

22%
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100%

Interna Externa Externa Aplicada Internamente
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              Fonte: elaborado pela autora 

 

Nesta análise buscou-se saber se os profissionais entrevistados sabem onde 

se executa a contabilidade da empresa, e nesta analise sabe-se que 100% dos 

respondentes tem a informação de que a contabilidade da empresa é interna.   

 

Gráfico 2 – A empresa possui Contabilidade de Custos integrada com a                              

Contabilidade Financeira 

 
              Fonte: elaborado pela autora 

 

 Nesta análise observa-se que os entrevistados têm uma visão de como a 

empesa aplica sua Contabilidade de Custos em relação a Contabilidade Financeira, e 

que 78% tem a informação de que a Contabilidade de Custos é integrada com a 

Contabilidade Financeira e que 22% acredita que a Contabilidade de Custos não é 

integrada com a Contabilidade Financeira.  

 Observa-se que esta pode ser uma informação que não é fornecida a todos os 

profissionais entrevistados. 

Porém deve-se salientar que além de uma melhor integração e controle há 

exigência fiscal para que a Contabilidade de Custos seja integrada a Contabilidade 

Financeira. 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

Sim Não
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Gráfico 3 -  Qual o sistema de Custos utilizado para mensuração do 

Custo Real 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Nesta questão verificou-se que 78% dos entrevistados afirmam que o sistema 

de custos que a empresa utiliza, é o custeio por absorção e 22% responderam que o 

sistema de custo utilizado é o ABC.  

 

         Gráfico 4 - A empresa utiliza informações da Contabilidade de Custos 

para Decisão Gerencial 

 
Fonte: elaborado pela autora 

  

 Por meio da questão acima, constatou-se que 89% dos respondentes sabem 

que a empresa sempre utiliza as informações da contabilidade de custos para decisão 

gerencial e 11% afirmam que quase sempre a contabilidade de custos é utilizada para 

decisão gerencial. 

 

 

 

 

 

            

78%

22%

Por Absorção ABC- Baseado em Atividade RKW

89%

11%

Sempre Quase sempre Quase nunca Raramente
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           Gráfico 5 - A empresa utiliza o Custo-Padrão 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

No gráfico 5 atingiu 100% na concordância dos entrevistados que a empresa 

utiliza o Custo-Padrão integralmente. 

   

          Gráfico 6 - Quem é responsável pela mensuração do Custo-Padrão 

 
Fonte: elaborado pela autora 

  

 Conforme análise do gráfico pode-se perceber que 89% dos entrevistados 

definem que o responsável pela mensuração da ferramenta é a controladoria 

enquanto 11% definem como a Contabilidade de Custos. 

                      

           Gráfico 7 - O Custo-Padrão é mensurado? 

 
               Fonte: elaborado pela autora 

  

100%

Sim Integralmente Sim Parcialmente Não

11%

89%

Engenharia de Produção Contabilidade de Custos Controladoria

100%

Em condições normais de produção

Em laboratório com as melhores condições
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Todos os entrevistados responderam que a mensuração do Custo-Padrão é 

feita em condições normais de produção.  

Gráfico 8 -  O Custo Padrão é medido segregando-se Matéria Prima e Mão de 

Obra 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

De acordo com o gráfico acima, 67% dos entrevistados informaram que o 

Custo-Padrão é medido segregando a matéria prima e a mão de obra e 33% afirma 

que o Custo-Padrão não é medido segregando a matéria prima e a mão de obra. 

       

         Gráfico 9 -  Como é gerenciado o Custo-Padrão de Mão de Obra 

 
Fonte: elaborado pela autora 

  

 Analisando a afirmativa, evidenciou-se que 89% dos respondentes sabem que 

o Custo-Padrão de mão de obra é comparado com o Real e 11% afirmam que o Custo-

Padrão de mão de obra é analisado isoladamente. 

 

Gráfico 10 -  Como são analisadas, caso ocorra, as Variações de Mão de Obra? 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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 Em análise da questão acima, observou-se, que não houve nenhuma objeção 

sobre a questão das variações de mão de obra, sendo que 100% dos entrevistados 

foram unanimes em afirmar que nas variações de mão de obra são analisadas o custo 

monetário e o tempo. 

 

         Gráfico 11 -  Como é gerenciado o Custo-Padrão de Matéria-Prima 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

O gráfico 11 apresenta com unanimidade, que 100% dos entrevistados 

responderam que o gerenciamento do Custo-Padrão de matéria prima é comparado 

com o real. 

 

Gráfico 12 -  Como são analisados, caso ocorra, as Variações de Matéria-Prima 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 Na demonstração do gráfico acima podemos afirmar que 78% dos 

entrevistados acreditam que caso ocorra variações de matéria prima, nesta variação 

são analisados o custo monetário e a unidade de medida, seguindo de 11% que 

afirmam que é analisado somente a unidade de medida e outros 11% mencionaram 

que é analisado somente custo monetário. 

 

100%
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Gráfico 13 -  Ocorre análise da Variação Mista - Matéria-Prima e Mão de Obra 

 
Fonte: elaborado pela autora 

  

As respostas colhidas sobre a variação mista mostram que 45% dizem que 

sempre ocorre análise desta variação, seguindo de 44% afirmam que quase sempre 

ocorre esta análise e uma margem pequena de 11% responderam que esta análise 

ocorre raramente. 

 

Gráfico 14 -  Após análise das Variações da Matéria-Prima e Mão de Obra, 

ocorre: 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 Nesta análise constata-se que não ocorre apenas um evento após a análise 

das variações de matéria prima e mão de obra e sim todos os eventos, como medida 

de melhor decisão. 
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         Gráfico 15 - O Custo-Padrão é reavaliado? 

 
Fonte: elaborado pela autora 

Observou-se que 100% dos respondentes afirmam que o Custo Padrão é 

reavaliado a cada ano.  

 

                    Gráfico 16 - O Custo-Padrão traz benefícios? 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

  Em questão sobre qual benefício que o Custo-Padrão traz para a empresa, 

todos os entrevistados têm a visão de que traz benefício tanto de controle de custos 

como de gerenciamento de custo. 

 

Considerações finais 

 

No presente estudo abordou-se a utilização do Custo-Padrão como ferramenta 

de controle de custos em uma empresa da região de São Roque, com base nos 

estudos sobre a ferramenta elaborou-se um questionário para mensurar o 

conhecimento dos profissionais envolvidos diretamente na produção de uma empresa.  

Neste estudo observou-se um ponto relevante, que apesar de todos os 

entrevistados envolvidos na pesquisa obterem qualificação e experiência no cargo que 

exercem, mas alguns não têm o conhecimento total do Custo-Padrão, uma ferramenta 

de controle de custos que aponta as ineficiências e defeitos da produção e que 

objetiva mensurar o custo real pelo custo planejado. 

100%

a cada 6 meses a cada 1 ano a cada trimestre

100%

De controle de custos De gerenciamento de Custos Ambos
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Tornou-se evidente nesta pesquisa que a ferramenta utilizada para 

mensuração de custos na empresa é de conhecimento dos envolvidos na produção, 

os mesmos têm conhecimento dos benefícios da utilização desta ferramenta, mas não 

têm o total conhecimento de como é efetuada a mensuração do Custo-Padrão e qual 

o setor responsável por essa mensuração. 

Analisou-se que a empresa utiliza a Contabilidade de Custos para decisões 

gerenciais, e o Custo-Padrão é uma ferramenta de controle de custos muito importante 

para as análises necessárias, e assim melhorar a elaboração dos relatórios 

gerenciais. 

Contudo, constatou-se que o uso do Custo-Padrão é uma ferramenta de 

controle de custos utilizada na empresa analisada, existem profissionais capacitados 

para o cargo que exercem, mas é necessário que alguns desses profissionais 

obtenham um pouco mais de conhecimento sobre a ferramenta de controle de custos 

utilizada na empresa, para a mensuração de processos envolvidos na produção, pois 

conhecendo mais sobre o Custo-Padrão irão obter eficiência e eficácia na 

produtividade consequentemente. 
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