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Resumo 
Este estudo teve por objetivo investigar a qualidade do sistema de custos das indústrias 
brasileiras e verificar que fatores internos e externos podem influenciar esta qualidade. 
Foi realizado a partir de uma investigação empírica, baseada em questionário, 
incorporando dados de oitenta e uma (81) indústrias brasileiras.  A pesquisa utilizou duas 
técnicas de coleta de dados: entrevistas estruturadas e questionário enviado através de 
correio eletrônico. Os principais resultados foram comparados com outras pesquisas 
nacionais e internacionais e mostram que a maior parte das empresas brasileiras 
possuem sistemas de custos bons do ponto de vista da existência de área encarregada 
da análise e controle dos custos, do grau de tecnologia utilizado no cálculo de custos, da 
integração do sistema de custos com outros sistemas da empresa, da fragmentação do 
plano de contas e da adoção de métodos de custeio. Também foi verificado que nas 
empresas que exportam, os sistemas de custos possuem melhor qualidade do que nas 
empresas que não exportam; bem como empresas automatizadas possuem melhores 
sistemas de custos do que as outras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Introdução 
O cenário mundial tem sofrido profundas mudanças nos últimos anos. A formação 

de blocos econômicos como o NAFTA, o MERCOSUL e o Mercado Comum Europeu, a 
abertura dos mercados nacionais e a privatização e expansão de empresas e serviços 
tidos como públicos na maior parte do mundo, vem acirrando a competição entre as 
empresas dos mais diversos portes, localidades e setores da economia.  

Além disso, o desenvolvimento da tecnologia e de sistemas de informações e a 
propagação de meios mais rápidos e eficientes de comunicação - como a internet - 
tornaram possível que produtos e até mesmo serviços oferecidos por organizações 
nacionais competissem com produtos e serviços de multinacionais e de empresas 
internacionais situadas em qualquer parte do mundo. 

Concomitante com a competição estabelecida neste novo cenário, as expectativas 
dos consumidores – agora globais - aumentaram, e estes começam a exigir produtos 
diferenciados, com maiores níveis de qualidade, menores prazos de entrega e preços 
cada vez mais acessíveis.  

Para sobreviverem em um contexto como este, as empresas brasileiras têm 
buscado não apenas modos de produção mais sofisticados, como também novas formas 
de gestão e modelos de mensuração de desempenho. Nesse novo ambiente, os 
sistemas de custos, passam a ser uma ferramenta importante no auxílio à gestão e à 
tomada de decisões, fornecendo informações relacionadas ao consumo de recursos 
para produzir, vender e entregar produtos e serviços aos clientes. 

. Este estudo teve por objetivo investigar a qualidade do sistema de custos das 
indústrias brasileiras e verificar que fatores internos e externos podem influenciar esta 
qualidade. A fonte dos dados é a pesquisa na área de custos conduzida por Nascimento 
Neto (2002). São poucas as pesquisas empíricas sobre custos realizadas no Brasil e a 
maioria delas tem usado uma abordagem de estudo de caso. Embora tais estudos 
forneçam uma análise aprofundada, geralmente consideram um número limitado de 
empresas 

O artigo está dividido em três seções, além desta introdução. A segunda seção 
expõe a metodologia empregada na realização desta pesquisa; a terceira seção mostra 
os resultados obtidos, divididos em: (1) características dos respondentes e das indústrias 
pesquisadas; e (2) resultados das questões relacionadas à qualidade dos sistemas de 
custos das indústrias pesquisadas; (3) indicador da qualidade dos sistemas de custos e 
(4) testes de hipóteses envolvendo a qualidade dos sistemas de custos; e, por fim, a 
quarta seção apresenta as conclusões. 
 
 
 
2. Metodologia da Pesquisa 

Os dados foram obtidos em uma pesquisa de campo, junto a indústrias brasileiras, 
na área de custos. Foi utilizado um único questionário de pesquisa, contendo 33 
questões. Neste artigo são apresentados somente os resultados relativos às questões 
sobre a função do respondente; as características das empresas pesquisadas e de seus 
sistemas de custos. Com base nos resultados das questões apresentadas foi criado um 
indicador para medir a qualidade do sistema de custos das empresas pesquisadas e 
foram testadas hipóteses referentes a esta qualidade.  

O questionário foi aplicado mediante dois tipos de pesquisa por amostragem: (1) 
entrevistas pessoais e (2) pesquisas por correio. Neste segundo tipo de pesquisa por 
amostragem foi utilizado o correio eletrônico, através do envio de e-mails solicitando que 
o possível respondente preenchesse o questionário que estava disponibilizado em uma 
home-page.  

A população estudada corresponde a todas as industriais brasileiras. O único 
critério utilizado na seleção da amostra foi o de que as empresas participantes 
pertencessem ao setor industrial. Este critério teve por objetivo homogeneizar a amostra, 



considerando que neste tipo de empresa é mais comum a existência de sistema de 
custeio implantado.  

Nesta pesquisa foram utilizadas duas formas de amostragem: por julgamento e 
amostra populacional. A amostra por julgamento, também chamada de amostra 
conveniente é feita, segundo o GAO (1993),  de   acordo   com  o  julgamento  do  
pesquisador que  escolhe participantes da amostra que correspondem a certos aspectos 
da população. Essa amostra foi definida principalmente por restrições orçamentárias, 
tendo, portanto, ficado circunscrita às empresas da Região Metropolitana de Recife, uma 
vez que o acesso exigia menos recursos financeiros. As indústrias entrevistadas 
pessoalmente tiveram duas fontes de obtenção do endereço postal: (1) o catálogo do 
ano de 1999 do Sinduscon/PE – Sindicato da Indústria da Construção Civil de 
Pernambuco – contendo o nome, endereço e telefone das principais indústrias que são 
fornecedoras de insumos e matérias-primas para o setor de Construção Civil em 
Pernambuco, obtido junto ao SEBRAE/PE e (2) Telelista Comercial da Região 
Metropolitana do Recife e Arquipélago de Fernando de Noronha do ano de 2001, 
distribuída pela Telemar - Companhia Telefônica que atende a região - a todos os 
assinantes da linha telefônica desta empresa. Não se tem registro do número de 
empresas procuradas, mas foram realizadas 53 entrevistas estruturadas. 
 A amostra populacional, por sua vez, teve como população alvo as empresas de 
grande porte do setor industrial brasileiro. Para que se pudesse contar com uma amostra 
razoavelmente significativa, ainda que não estatisticamente, optou-se por obter-se as 
respostas disponibilizando-se o questionário em uma home-page na internet e enviando 
e-mails para os potenciais respondentes. As indústrias da amostra para representar esta 
população foram obtidas de três fontes de obtenção dos endereços eletrônicos: (1) a 
Revista NEI – Noticiários de Equipamentos Industriais – Edição Especial Top Five do ano 
de 2000/2001, que fornece a lista dos cinco fornecedores industriais preferidos pelos 
leitores da NEI em 396 categorias de produtos; (2) a lista de nomes e e-mails dos 
participantes do VII Congresso Brasileiro de Custos - realizado em outubro do ano 2000 
em Recife - cedida pelo coordenador do mesmo e orientador desta pesquisa; (3) listas 
dos alunos dos seguintes cursos de especialização: (a) Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Contabilidade da UFRGS, de Porto Alegre, cedida pelo coordenador do curso, Prof. 
Dr. Paulo Schmidt; e (b) Pós-graduação em Controladoria de Gestão da UFPE do ano 
2000, cedida pelo coordenador do curso, Prof. Luiz Carlos Miranda, Ph.D. A primeira 
fonte foi escolhida por indicar não quaisquer indústrias, mas as cinco preferidas de cada 
categoria de produtos e as demais fontes foram escolhidas pela facilidade de acesso aos 
endereços eletrônicos e também porque acreditou-se que profissionais participantes de 
congressos ou de cursos de pós-graduação na área de custos, teriam um interesse maior 
em colaborar com pesquisas empíricas nesta área. 
 Dessa forma, da pesquisa via internet foram enviados 1.434 e-mails, sendo que 
destes 833 e-mails foram enviados para as empresas da revista NEI Top Five que 
possuíam ou forneceram o endereço eletrônico, 528 para os inscritos no VII Congresso 
Brasileiro de Custos que possuíam ou forneceram endereço eletrônico, 36 e-mails para 
os ex-alunos do curso de pós-graduação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Contabilidade do Rio Grande do Sul e 33 para os ex-alunos do Curso de Pós-graduação 
em Controladoria da UFPE. Dos 1.434 e-mails enviados apenas 1.056 e-mails chegaram 
ao destinatário. Destes, foram obtidas diversas respostas – explicando porque a empresa 
não poderia participar da pesquisa, solicitando mais informações ou fornecendo o 
endereço do responsável por custos na empresa – e apenas 31 questionários 
respondidos. 
 Assim, na aplicação de ambas as metodologias, foram obtidos 84 questionários 
respondidos, sendo 53 provenientes de entrevistas estruturadas na Região Metropolitana 
de Recife e 31 obtidos mediante a disponibilização eletrônica do questionário em uma 
home-page. Destes, três foram excluídos das análises por não pertencerem ao setor 
industrial. 



Nos próximos itens é feita uma breve análise descritiva das respostas obtidas, é 
criado um indicador para medir a qualidade do sistema de custos das empresas 
pesquisadas e são realizados testes de hipóteses relacionando tal indicador e as 
características das empresas. 
 
 
 
3. Resultados da Pesquisa 
 
 
 
3.1. Características dos Respondentes e das Empresas Pesquisadas 

 
Tabela 1. – Função dos Respondentes 

Função Respondente Ranking Freqüência Percentual Percentual 
Acumulado

Gerente Proprietário/Gerente Geral 4 12 14,8 14,8 
Diretor/Gerente Financeiro/ 
Gerente Administrativo 

3 13 16,0 30,9 

Responsável por Custos 1 19 23,5 54,3 
Contador/Analista 
Contábil/Controller 

2 18 22,2 76,5 

Outros 1 19 23,5 100,0 
Total  81 100,0  

 
Um grande número de respondentes (23,5%) se classificou como responsável pela 

área de custos (tabela 1).  Igual percentual de respondentes se classificou na categoria 
“outros”. Dentre os respondentes que assinalaram a alternativa “outros”, foram 
especificadas as seguintes funções: ‘auditor interno senior’, ‘coordenadora do núcleo de 
custos e preços’, ‘chefe do departamento de orçamento e custos’, ‘vice-presidente’, ‘chefe 
de logística’, ‘especialista em planejamento e análise’, ‘analista de organização e metas’; 
‘chefe do departamento de contabilidade’, ‘gerente de controladoria’, ‘consultor contábil, 
‘assessor comercial e  ex-chefe de custos’, ‘gerente e ex-responsável pela área de 
custos’ e ‘diretor industrial’. Os demais respondentes não especificaram suas funções. 

Após estas alternativas de respostas, o maior percentual de respondentes se 
classificou como contador, função que geralmente está relacionada à contabilidade de 
custos da empresa. Mesmo no caso dos gerentes proprietários, gerentes gerais, 
diretores, gerentes financeiros e gerentes administrativos – menores percentuais de 
respondentes – alguns dos respondentes afirmaram que a empresa não possuía uma 
área específica de custos e que suas atividades envolviam cálculos e análises de custos.  

Com relação às empresas participantes desta pesquisa, a maioria é de origem 
nacional (70,4%), como mostra a tabela 2. Destas, a maior parte é composta por capital 
privado (65,4%). Das empresas multinacionais (29,6%), quatro tinham os Estados Unidos 
e três tinham a Alemanha como país de origem, uma era proveniente da Inglaterra, uma 
da Holanda, uma da Suíça e outra do Canadá. Os demais respondentes não informaram 
a origem de suas empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2. – Origem do Capital 
Origem do Capital Freqüência Percentual Percentual 

Acumulado 
Nacional Estatal 4 4,9 4,9 
Nacional Privado 
(única) 

32 39,5 44,4 

Nacional Privado 
(grupo) 

21 25,9 70,4 

Multinacional 24 29,6 100,0 
Total 81 100,0  

 
Como mostra a tabela 3, a maioria das empresas (68,8%) existe há mais de duas 

décadas, tempo suficiente para se estabelecerem no mercado e organizarem sua 
contabilidade de custos. Houve casos, inclusive, em que foram entrevistadas empresas 
centenárias.  Das empresas que participaram desta pesquisa, apenas três empresas 
existem há menos de dois anos(3,8%) e quatro empresas estão operando há menos que 
cinco anos (5%). 

Tabela 3. – Idade das Empresas 
Idade da Empresa Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Menos de 2 anos 3 3,7 3,8 3,8 
Entre 2 e 5 anos 4 4,9 5,0 8,8 
Entre 6 e 10 anos 9 11,1 11,3 20,0 
Entre 11 e 20 anos 9 11,1 11,3 31,3 
Mais de 20 anos 55 67,9 68,8 100,0 
Total 80 98,8 100,0  
Não Respondeu 1 1,2   
 Soma 81 100,0   

 
As empresas respondentes foram classificadas nas faixas de número de 

empregados utilizada pelo IBGE (2001), segundo a qual micro e pequenas empresas são 
aquelas que possuem de 0 a 99 funcionários (micro empresa de 0 a 9 funcionários e 
pequena de 10 a 99 funcionários); média empresa é aquela que possui de 100 a 499 
funcionários e grande empresa é a que possui acima de 500 funcionários. Assim, de 
acordo com a tabela 4 a seguir, podemos observar que das empresas participantes desta 
pesquisa a maior parte correspondia a empresas de grande porte (43,8% dos 
respondentes), seguida das empresas de médio porte (32,5% dos respondentes) e das 
de pequeno porte (23,7% dos respondentes). 

 
Tabela 4. – Classificação do Porte da Empresa Segundo o Número de Funcionários 

Nº de 
Funcionários 

Classificaçã
o do IBGE

Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado

Até 100 Pequena 19 23,5 23,7 23,7 
Entre 101 e 500 Média 26 32,1 32,5 56,2 
Acima de 500 Grande 35 43,2 43,8 100,0 
Total  80 98,8 100,0  
Não Respondeu  1 1,2   
Soma   81 100,0   

 
Das empresas participantes da pesquisa, mais da metade (55,6%) afirmou exportar 

seus produtos para o mercado internacional (tabela 5).  
 
 
 



Tabela 5. – Atuação no Mercado Externo 
Atuação no Mercado 

Externo 
Freqüência Percentual 

Sim 45 55,6 
Não 36 44,4 
Total 81 100,0 

 
Na tabela 6 a seguir, é possível observar que enquanto apenas 35,8% das 

empresas pesquisadas possuíam mais de dez concorrentes, a maior parte destas 
empresas possuía poucos concorrentes – de quatro a dez concorrentes – (40,8%), outra 
parte significativa possuía de um a três concorrentes apenas (18,5%) – consistindo em 
oligopólios regionais ou nacionais e quatro empresas (4,9%), ainda, afirmaram não 
possuir nenhum concorrente no processo de fabricação e venda de seus produtos, 
sendo, portanto monopólios regionais ou nacionais.   

Tabela 6. – Número de Concorrentes 
Nº de 

Concorrentes 
Freqüência Percentual Percentual 

Acumulado 
Nenhum 4 4,9 4,9 
de 1 a 3 15 18,5 23,4 
de 4 a 10 33 40,8 64,2 
mais de 10 29 35,8 100,0 
Total 81 100,0  

 
Conforme a tabela 7 apresentada em seguida, a maior parte das empresas 

respondentes produz apenas de um a dez produtos diferentes (34,6%), incluindo todas as 
modificações no tamanho, cor, material e outras; enquanto somente 13,6% destas 
empresas fabricam mais de 1000 produtos.  

 
Tabela 7. – Quantidade de Produtos Diferentes Fabricados 

Nº de produtos 
diferentes 

Freqüência Percentual Percentual 
Acumulado 

1-10 28 34,6 34,6 
11-100 21 25,9 60,5 
101-1000 21 25,9 86,4 
Mais de 1000 11 13,6 100,0 
Total 81 100,0  

 
Mais da metade dos respondentes (51,9%), conforme a tabela 8, considerou a sua 

empresa razoavelmente automatizada. É necessário cautela ao analisar esta resposta, 
visto que esta é uma questão que envolve opinião e julgamento subjetivo do entrevistado, 
sendo a palavra “razoavelmente” tendenciosa e menos comprometedora no caso do 
entrevistado não conhecer bem os conceitos e teorias relacionados a automação ou no 
caso do mesmo não conhecer os processos de fabricação utilizados por sua empresa. O 
segundo maior percentual foi de empresas cujos respondentes consideraram pouco 
automatizadas (22,2%), contra 19,8% de empresas cujos respondentes consideraram 
muito automatizadas. Houve, ainda, 5 casos (6,2%) onde os respondentes afirmaram que 
a fábrica não era automatizada.  

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 8. – Automação da Fábrica 
Automação Freqüência Percentual Percentual 

Acumulado 
Não é automatizada 5 6,2 6,2 
Pouco automatizada 18 22,2 28,4 
Razoavelmente 
automatizada 

42 51,9 80,2 

Muito automatizada 16 19,8 100,0 
Total 81 100,0  

 
 
 
3.2. Resultados das Questões Relacionadas à Qualidade do Sistema de 
Custos 

Os respondentes foram solicitados a indicar se “existe uma área específica na 
empresa encarregada de controlar e analisar custos?” A tabela 9 sumariza os resultados. 
A grande maioria das empresas pesquisadas (87,5%) possuía uma área específica 
encarregada do controle e análise dos custos. Em algumas destas empresas, o 
departamento responsável por custos, se situava em outra unidade da empresa 
pesquisada, muitas vezes em outros estados, o que dificultou o preenchimento do 
questionário. Outras empresas, afirmaram não possuir um departamento formal de 
custos, tendo sido solicitado para que mesmo nesse caso fosse preenchido o 
questionário de pesquisa. Houve, ainda, casos em que empresas não responderam o 
questionário justificando que o departamento ou área encarregada pelo cálculo de custos 
se localizava em outro país. 

 
Tabela 9. – Existência de Área Encarregada do Cálculo  e Controle de Custos 

Área de Custos Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Sim 70 86,4 87,5 
Não 10 12,3 12,5 
Total 80 98,8 100,0 
Não Respondeu 1 1,2  
Soma 81 100,0  

 
Ao responder “como sua empresa calcula custos?”, mais da metade (52,5%) das 

empresas pesquisadas afirmou calcular custos utilizando sistemas de computadores 
(vide tabela 10). Durante as entrevistas, algumas destas empresas estavam implantando 
ou utilizando sistemas de custos próprios, desenvolvidos para atender as necessidades 
específicas destas empresas. Apenas uma empresa afirmou não calcular custos, tendo, 
portanto, deixado de responder a maior parte das questões. 

 
Tabela 10. – Cálculo dos Custos 

Cálculo dos Custos Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado

Não Calcula 1 1,2 1,3 1,3 
Planilhas de Excel ou Similares 21 25,9 26,3 27,5 
Sistemas de Computadores 42 51,9 52,5 80,0 
Planilhas de Excel e Sistemas de 
Computadores 

16 19,8 20,0 100,0 

Total 80 98,8 100,0  
Não Respondeu 1 1,2   
Soma 81 100,0   



Ao serem indagados sobre “qual a integração do sistema de custos de sua empresa 
com outros sistemas?”, a maior parte dos respondentes (32,1%) afirmou que seu sistema 
de custos é independente de outros sistemas da empresa, enquanto 29,4% das 
empresas afirmaram possuir um sistema de custos totalmente integrado com os outros 
sistemas da empresa (vide tabela 11). 

Na pesquisa de Khoury & Ancelevicz (1999), foi perguntado a integração de outros 
sistemas com o Sistema de Custos ABC e não com o sistema de custos atual da 
empresa. Assim, na pesquisa realizada por estes autores, o Sistema de Custos ABC era 
um sistema independente em 30% das empresas pesquisadas (percentual bem próximo 
ao encontrado nesta pesquisa com relação à independência do sistema de custos da 
empresa), estava integrado à outros sistemas contábeis em 38% destas empresas e 
estava integrado com outros sistemas (que não eram sistemas contábeis) em 48% das 
mesmas. 

 
Tabela 11. – Integração do Sistema de Custos com Outros Sistemas da Empresa 

Integração do Sistema de Custos 
com Outros Sistemas 

Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado

Sistema Independente 25 30,9 32,1 32,1 
Integrado com Sistemas Contábeis 20 24,7 25,6 57,7 
Integrado com Sistemas de Produção 2 2,5 2,6 60,3 
Integrado com Sistemas Contábeis e 
de Produção 

8 9,9 10,3 70,6 

Totalmente Integrado 23 28,4 29,4 100,0 
Total 78 96,3 100,0  
Não Respondeu 3 3,7   
Soma 81 100,0   

 
Ao serem solicitados a responder “qual a estrutura do plano de contas de sua 

empresa?”, a maior parte das empresas (69,2%) afirmou possuir plano de contas 
estruturado em centros de custos, sendo que 21,8% destas empresas divide seus gastos 
somente em centros de custos, como mostrado nas tabelas 12 e 13 a seguir. Na 
pesquisa de Robles Jr. & Marion (2000) centro de custos também foi a alternativa mais 
assinalada pelos respondentes (vide tabela 12).  

Tabela 12. – Estrutura do Plano de Contas 
Esta Pesquisa Robles Jr. & 

Marion (2000)
Nº de Respondentes 81 77 

Estrutura do Plano de 
Contas 

Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual  
Válido 

Único 13 16,0 16,7 * 
Centro de Custos 17 21,0 21,8 49,4 
Departamentos 3 3,7 3,8 14,3 
Processos ou Atividades 4 4,9 5,1 16,9 
Deptos. e Centros de Custos 13 16,0 16,7 7,8 
Centro de Custos e Processos 
ou Atividades 

10 12,3 12,8 1,3 

Deptos. e Processos ou 
Atividades 

4 4,9 5,1 1,3 

Deptos., Centro de Custos e 
Processos ou Atividades 

14 17,3 17,9 1,3 

Outros atributos ** ** ** 1,3 
Total 78 96,3 100,0 93,6 
Não Respondeu 3 3,7  6,4 
 Soma 81 100,0   



 * Esta alternativa não consta nas respostas da pesquisa de Robles Jr. & Marion (2000);
 ** Esta alternativa não consta do questionário desta pesquisa. 

 
Tabela 13. – Fragmentação do Plano de Contas em  

Centros de Custos, Departamentos e Atividades  
Estrutura do Plano de Contas Freqüência1 Percentual2 

 
Percentual Válido 3

Centro de Custos 54 66,7 69,2 
Departamentos 41 50,6 52,6 
Processos ou Atividades 32 39,5 41,0 
 1 O número de respostas é maior que o número de respondentes porque era 
permitido assinalar mais  
   de uma alternativa; 
 2 Este percentual foi calculado com base no número de 81 empresas que 
participaram da  pesquisa; 
 3 Este percentual foi calculado excluindo-se das 81 empresas participantes, as 3 
empresas (3,7%) 
   que não responderam esta questão. 

      
Ao serem questionados se “sua empresa aplica taxas de absorção dos custos 

indiretos de produção?”, a maioria dos respondentes (66,2%) revelou aplicar taxas de 
absorção dos custos indiretos (vide tabela 14). Isso pode ser devido ao alto percentual de 
adoção do Custeio por Absorção e Pleno (76,3%), mostrado a seguir na tabela 16. 

Na pesquisa de Robles Jr. & Marion (2000) também foi encontrado um elevado 
percentual (50,6%) de empresas que aplicam taxas de absorção dos custos indiretos de 
fabricação (CIF). 

 
Tabela 14. – Aplicação de Taxas de Absorção dos Custos Indiretos 

Aplica Taxa de Absorção dos C. 
Indiretos 

Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Sim 51 63,0 66,2 
Não 19 23,5 24,7 
Total 70 86,5 100,0 
Não sabe 7 8,6  
Não respondeu 4 4,9  
Soma 81 100,0  

 
A fim de identificar os sistemas de custeio utilizados nas empresas, os 

respondentes foram requeridos a indicar, dentre as cinco alternativas possíveis, “qual(is) 
o(s) sistema(s) de custos utilizado(s) na sua empresa?”. Os resultados são sumarizados 
nas tabelas 15 e 16.  

 
 Tabela 15. – Utilização dos Custeios por Absorção, Variável, Pleno e ABC 

Sistemas de Custeio 
Utilizados 

Ranking Freqüência1 Percentual2 
 

Percentual 
Válido3 

Absorção 1 50 61,7 65,8 
Variável  2 24 29,6 31,6 
Pleno 4 8 9,9 10,5 
ABC 3 17 21 22,4 
Outros 5 7 8,6 9,2 



1 O número de respostas é maior que o número de respondentes porque era 
permitido assinalar mais de   uma alternativa; 
2 Este percentual foi calculado com base no número de 81 empresas que 
participaram da pesquisa;                   
3 Este percentual foi calculado excluindo-se das 81 empresas participantes, as 5 
empresas (6,2%) que não  responderam esta questão. 

 
Como mostra a tabela 15 apenas 31,6% das empresas pesquisadas disseram 

adotar o Custeio Variável. Na pesquisa de Cornick (1988), 70% das empresas 
pesquisadas separam gastos de “overhead” fixos dos variáveis. O autor acrescenta ainda 
que, embora o Custeio Variável pareça ser muito popular na sala de aula e na literatura 
de contabilidade, seu uso ocorre em uma escala muito menor do que a esperada, como 
verificado também nesta pesquisa.  

Os resultados desta pesquisa também foram diferentes dos encontrados na 
pesquisa de Hendricks (1989), que indicou que apenas 15% (um percentual duas vezes 
menor que o desta pesquisa) das empresas respondentes utilizavam custeio variável, 
enquanto 85% utilizavam o custeio integral – que neste caso englobariam os custeios 
Pleno, por Absorção e o ABC. Esta diferença talvez provenha do fato de que nesta 
questão era possível aos respondentes assinalarem mais de uma alternativa, sendo a 
soma da utilização dos diferentes custeios superior a 100%, o que não ocorre na 
pesquisa de Hendricks (1989).  

Nesta pesquisa também se pode verificar que a maioria dos respondentes adota 
apenas o Custeio por Absorção (35,5%), sem utilizar nenhum outro sistema de custeio 
para fins gerenciais (vide tabela 16), o que pode indicar que as empresas ainda estão 
calculando custos apenas para atender à legislação, uma vez que este é o único sistema 
de custeio aceito pelas autoridades fiscais.  

 
Tabela 16.- Sistemas de Custeio Utilizados 

Sistema de Custeio 
Utilizado 

Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Absorção 27 33,3 35,5 
Variável 6 7,4 7,9 
Pleno 2 2,5 2,6 
ABC 11 13,6 14,5 
Outros 5 6,2 6,6 
Absorção e Variável 13 16,0 17,1 
Absorção e ABC 4 4,9 5,3 
Absorção, Variável e Pleno 2 2,5 2,6 
Variável e outros 1 1,2 1,3 
Variável e Pleno 1 1,2 1,3 
Absorção e Pleno 2 2,5 2,6 
Absorção, ABC e outros 1 1,2 1,3 
Absorção, Variável, Pleno e 
ABC 

1 1,2 1,3 

Total 76 93,8 100,0 
Não Respondeu 5 6,2  
Soma 81 100,0  

 
Tendo em vista que os respondentes podiam assinalar mais de uma alternativa, a 

tabela 17 apresenta o número de sistemas assinalados por um mesmo respondente. 
Como se observa, a maioria das empresas pesquisadas (67,1%) assinalou somente um 
destes sistemas. 

 



Tabela 17. – Quantidade de Sistemas de Custeio Utilizados 
Número de 
Sistemas 
Utilizados 

Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado

1 51 63,0 67,1 67,1 
2 21 25,9 27,6 94,7 
3 3 3,7 3,9 98,7 
4 1 1,2 1,3 100,0 

Total 76 93,8 100,0  
Não respondeu 5 6,2   

Soma 81 100,0   
 
 
               
3.3. Indicador da Qualidade dos Sistemas de Custos das Indústrias 
Pesquisadas 

Foi criado um indicador para medir a qualidade dos sistemas de custos das 
empresas, utilizando-se os seis itens abaixo, oriundos do questionário de pesquisa e 
cuja análise descritiva foi feita anteriormente no item 3.2 deste trabalho: 

 
• Empresa dispõe ou não de área encarregada de monitoração e análise de 

custos (escala dicotômica – “0” ou “1”); 
• Grau de tecnologia utilizado no cálculo de custos (escala ordinal de 1 a 4); 
• Grau de integração do Sistema de Custos com outros sistemas da 

empresa (escala ordinal de 1 a 5); 
• Grau de fragmentação do Plano de Contas de Custos (escala ordinal de 1 

a 4); 
• Emprego de taxas de absorção dos Custos Indiretos de Fabricação/CIF 

(escala dicotômica - “0” ou “1”); 
• Número de Sistemas de Custeio utilizados na empresa (escala de razão 

de 1 a 5). 
 
Naturalmente, existiam muitas outras questões no questionário, algumas delas 

provavelmente até mais relacionadas à qualidade do sistema de custos do que as 
incluídas na fórmula. Porém, como essas outras questões envolviam escalas nominais 
(i.e., puramente qualitativas) não sendo possível afirmar que uma alternativa era 
claramente melhor do que outra, tampouco atribuir pontuação às opções assinaladas, 
foram selecionadas apenas as seis supracitadas. Também poderiam ter sido atribuídas 
ponderações diferentes a cada questão escolhida, mas, para reduzir a subjetividade, foi 
atribuída a mesma pontuação a todas as questões. 
 O indicador final foi criado tomando-se uma versão dicotômica das seis variáveis 
consideradas, ou seja, a própria variável, quando esta já era binária, ou uma versão 
dicotômica da mesma (“maior ou igual à mediana “ = 1 e “abaixo da mediana” = 0) nos 
demais casos. O valor final para cada caso foi obtido simplesmente somando os valores 
binários de todas as seis variáveis, produzindo-se um número inteiro entre 0 e 6. A 
distribuição das empresas de acordo com o indicador de qualidade criado encontra-se na 
figura 1 a seguir.  

 
 
 
 
 
 
 



Figura 1. – Distribuição do Número de Empresas de Acordo com o Indicador de 
 Qualidade do Sistema de Custos 

 
 

Como se pode observar, a maior parte das empresas pesquisadas possuía uma 
boa qualidade do sistema de custos (nota quatro) e a apenas três empresas foi atribuída 
nota inferior a um.  
 
 
 
3.4. Resultados dos Testes de Hipóteses Envolvendo a Qualidade do 
Sistema de Custos 

Após a análise descritiva das questões integrantes do questionário de pesquisa e a 
criação de um indicador de qualidade do sistema de custos, realizou-se um estudo 
estatístico a fim de verificar a existência, ou não, de associações entre as informações 
coletadas. 

Nas hipóteses testadas a seguir, as variáveis independentes são as características 
das empresas e a variável dependente é e o indicador de qualidade criado, a fim de 
verificar de que forma este é influenciado, ou não, por características das empresas 
pesquisadas.  

As tabelas mostrando as relações entre as questões e os níveis de significância dos 
testes utilizados são apresentadas a seguir, juntamente com as hipóteses. 
 
 
 
1ª Hipótese: 
H0 – Não há relação entre a exportação de produtos e a qualidade do sistema de 
custos da empresa. 
H1 -  Empresas que exportam seus produtos possuem melhores sistemas de custos 
do que empresas que não exportam.     

Era esperado que a concorrência internacional estimulasse práticas diferenciadas 
de custos. De acordo com o esperado, o teste Mann- Whitney U revelou diferença 
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estatisticamente significante na associação entre qualidade do sistema de custos e 
exportação (tabela 18). Assim, observa-se que as empresas que exportam possuem, em 
média, melhor qualidade do sistema de custos do que empresas que não exportam. 
Assim, a hipótese nula é rejeitada e a hipótese alternativa aceita. 
 

Tabela 18. – Relação entre a Exportação de Produtos e a Qualidade do Sistema de 
Custos 

QUALIDADE  
Média Desvio Padrão Teste Mann-Whitney U

Exportam (n=40) 4,2 0,87 
Não Exportam (n=34) 3,2 1,31 

0,0002 

 
Uma das possíveis razões para a melhor qualidade de sistemas de custos em 

empresas que exportam, pode estar no fato de que empresas que exportam tendem a ser 
mais competitivas que as outras, necessitando, portanto, de melhores tecnologias e 
métodos de apuração e controle dos custos.  
 
 
 2ª Hipótese: 
H0 - Não há relação entre o número de concorrentes e a qualidade do sistema de 
custos da empresa. 
H1 – Empresas com maior número de concorrentes possuem melhores sistemas de 
custos do que empresas com menor número de concorrentes. 

Semelhantemente às empresas que exportam, era esperado que empresas com 
maior número de concorrentes fossem mais competitivas do que empresas com menor 
número de concorrentes, e, por conseguinte, buscassem informações de custos mais 
acuradas, a fim de evitar que os concorrentes se beneficiassem dos erros de custeio de 
produtos.  

Diferentemente do esperado, nesta pesquisa foi verificado que as empresas que 
possuem mais de dez concorrentes, como apresentado na tabela 19, têm, em média, 
praticamente a mesma qualidade do sistema de custos que empresas com menor 
número de concorrentes, sendo a pequena diferença não significante estatisticamente de 
acordo com o Teste Mann-Whitney U aplicado. Assim, a hipótese nula não pode ser 
rejeitada. 

 
Tabela 19. – Relação entre o Número de Concorrentes e a Qualidade do Sistema de 

Custos 
QUALIDADE  

Média Desvio Padrão Teste Mann-Whitney U
Mais de 10 Concorrentes (n=25) 3,6 1,26 
Menos de 10 Concorrentes (n=49) 3,8 1,18 

0,77 

 
 

3ª Hipótese 
H0 – Não há relação entre o número de produtos fabricados e a qualidade do 
sistema de custos. 
H1 – Empresas que fabricam mais produtos possuem melhores sistemas de custos 
do que empresas que fabricam menos produtos. 

Na tabela 20, apesar da qualidade dos sistemas de custos das empresas 
fabricantes de mais de cem produtos diferentes ter se mostrado, em média, superior à de 
empresas que fabricam menos de cem produtos, tal relação não se apresentou 
estatisticamente significante de acordo com o Teste Mann-Whitney U aplicado. Logo, a 
hipótese nula não pode ser rejeitada.  

 



Tabela 20.- Relação entre o Número de Produtos Fabricados e a Qualidade do Sistema 
de Custos 

QUALIDADE  
 Média Desvio Padrão Teste Mann-Whitney U

Mais de 100 Produtos (n=28) 4,0 0,96 0,13 
Menos de 100 Produtos (n=46) 3,5 1,30  

 
Estes resultados são opostos aos esperados, tendo em vista que, como afirma 

Nakagawa (1993), na medida que as empresas evoluem para a produção de uma maior 
variedade de produtos, em termos de tipos, modelos, acabamentos e especificações, são 
necessárias novas tecnologias de custeio e sistemas de alocação de custos mais 
sofisticados, que facilitem a gestão e mensuração de atividades de manufatura. 
 
 
4ª Hipótese 
H0 – Não há relação entre o grau de automação das empresas e a qualidade do 
sistema de custos. 
H1 – Empresas mais automatizadas possuem melhores sistemas de custos do que 
empresas com menor grau de automação. 

 
Tabela 21.- Relação entre o Grau de Automação 

QUALIDADE  
Grau de Automação Média Desvio Padrão Teste Mann-Whitney U 

Razoavelmente ou Muita (n=53) 3,9 1,17 0,04 
Pouca ou Nenhuma (n=21) 3,3 1,19  

 
Era esperado que empresas mais automatizadas possuíssem sistemas mais 

sofisticados de custos e melhores tecnologias de informação. De acordo com o esperado, 
o teste Mann-Whitney U identificou que os sistemas de custos de empresas 
razoavelmente ou muito automatizadas apresentam, em média, melhor qualidade do que 
os sistemas de empresas com pouca ou nenhuma automação.  

Tais resultados podem indicar que as mudanças na tecnologia e nos processos de 
manufatura estão sendo acompanhados pelas mudanças na forma como a informação é 
coletada, processada e apresentada. 
 Segundo Hendricks (1989), informações acuradas sobre custo dos produtos são 
necessárias para introdução de novos produtos, preço, decisões de fazer, comprar ou 
descontinuar produtos, bem como para relatórios externos. Quando práticas pobres de 
custeio de produtos são utilizadas, gerentes podem não perceber os objetivos 
estratégicos que inicialmente motivaram a automação da fábrica, além de não 
implementar uma estrutura adequada de preços e mix de produtos. 
 
 
 
4. Conclusões 

Esta pesquisa buscou adicionar conhecimentos na área de custos e fornece 
resultados que se espera sejam relevantes e inspiradores de novas pesquisas na área. 

Foi revelado nesta pesquisa que a maior parte das empresas brasileiras possuem 
sistemas de custos bons do ponto de vista da existência de área encarregada da análise 
e controle dos custos, do grau de tecnologia utilizado no cálculo de custos, da integração 
do sistema de custos com outros sistemas da empresa, da fragmentação do plano de 
contas e da adoção de métodos de custeio.  

Verificou-se, ainda que um importante fator externo, como o número de 
concorrentes não influi, da forma esperada, na qualidade dos sistemas de custeio das 
empresas. Também se esperava que um fator interno como a quantidade de produtos 



fabricados, apontada por muitos autores como um fator determinante na escolha e 
implementação de um sistema de custo, influenciasse na qualidade dos sistemas de 
custos, o que também não foi verificado.  

Por outro lado, empresas que exportam seus produtos, por precisarem ser mais 
competitivas com relação à qualidade e preço, apresentaram melhores sistemas de 
custos que as demais. Da mesma forma, também foi verificado que a automação 
influencia positivamente a qualidade dos sistemas de custos das empresas. 
 Claro está que muitos outros fatores não considerados neste trabalho influenciam 
sobremaneira a qualidade dos sistemas de custos. Buscou-se neste trabalho apenas 
mostrar as características mais gerais dos sistemas de custos das empresas 
pesquisadas, de forma a desenvolver um indicador da qualidade dos sistemas de custos 
das empresas e relacioná-lo à algumas das diversas características destas empresas. 
Finalmente, acreditamos que novos estudos nesta área poderiam aperfeiçoar o indicador 
criado neste trabalho e identificar outros fatores internos e externos que influenciam a 
qualidade dos sistemas de custos de modo a desenvolver um modelos de sistemas de 
custos adequados às características das empresas. 
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