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Resumo 
O presente artigo descreve passo a passo a aplicação do método contábil de 

custeamento por atividades numa microempresa de reprografia, tomando-se como base para 
a apropriação dos custos o consumo de energia elétrica, geralmente identificado como custo 
indireto, devido à grande dificuldade de mensuração, valendo-se de um levantamento 
científico do consumo de cada um dos modelos de máquina copiadora existente junto ao 
Departamento de Engenharia do fabricante. Ficou demonstrado ainda no artigo que a 
utilização do modelo, conforme abordado, reduz os desvios que lhe são próprios, 
permitindo às empresas que guardam similaridade com aquela estudada, dispor de um 
custeamento competitivo, que garanta a sua sobrevivência em outras dimensões da 
qualidade de sua prestação de serviços. O custo, de fulcral importância, será objeto de 
análise e tratamento científico, ao contrário da produção empírica das micro/pequenas 
empresas, que não utilizam de nenhuma ferramenta contábil para o seu gerenciamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O fato da humanidade ter ingressado num acelerado processo de transformação 

tem permitido ao mundo corporativo se valer da criatividade como fator de excelência e de 

consecução de resultados otimizados. Aliado ao necessário reposicionamento estratégico 

das mudanças organizacionais, alavancadas, principalmente, pelas inovações tecnológicas e 

pelo gerenciamento das informações, existem outros fatores que são intrínsecos e vitais à 

sobrevivência empresarial, que são a qualidade dos produtos e serviços e a formação de 

seus custos. Quando, em meio a estas transformações, a concorrência está muito mais 

acirrada por motivos introduzidos, em caráter macro, pela competição globalizada e, em 

particular, pela estabilização econômica brasileira, os custos se tornam fatores diferenciais e 

ainda mais importantes para o sucesso empresarial. 

 A tendência contemporânea tem conduzido um sem número de pessoas ou de 

empreendedores ao mundo da prestação de serviços, criando uma competição desmedida, 

que leva, inexoravelmente, um grande número de micros e pequenas empresas (PYMES) a 

saírem do mercado, sendo uma das principais causas de sua entropia o desconhecimento 

dos custos. Partindo desse macro-ambiente de competição, onde as margens de 

lucratividade são reduzidas e as exigências do consumidor por qualidade, especialmente na 

relação preço/benefício, são maiores, restaria como panacéia para solução dos males 

corporativos a redução dos custos. 

 Por outro lado, reduzir os custos como mera ferramenta gerencial pode tornar-se 

um fator de risco, criando barreiras naturais para o processo produtivo, o que conduz à 

observação do desperdício como um outro aspecto relevante. No entanto, no dizer de 

CAMPOS (1996: 284), nas empresas com uma Gestão pela Qualidade Total avançada, “em 

que a maior parte dos desperdícios já foi eliminada, os ganhos de redução dos custos 

podem ser atingidos pela abordagem do seu planejamento”, objetivo a que se propõe o 

presente artigo, ou seja, criar uma proposta de gerenciamento dos custos através do 

conhecimento da rotina de uma micro-empresa de prestação de serviços. 

 A metodologia de apuração dos custos da empresa em análise, partiu do 

levantamento dos gastos com energia elétrica dos equipamentos utilizados pela copiadora, 

através de dados fornecidos pelo serviço de engenharia do fabricante. De posse de 

informações técnicas, que possibilitaram o conhecimento dos custos operacionais do 

processo produtivo, a partir do consumo de energia de cada uma das máquinas copiadoras 

em kWh/h, chegou-se ao valor do tempo de utilização e tempo de espera dessas máquinas, 

rastreando-se, a partir desse vetor, todos os formadores dos custos diretos e indiretos, o que 

permitiu conhecer o custo real de cada cópia reproduzida. 
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 Conhecendo-se as especificações técnicas de cada equipamento, o custo unitário 

das cópias e os aspectos ligados à qualificação dos seus recursos humanos, o gerenciamento 

dos custos enseja uma maior segurança para a competitividade, lucratividade e 

concorrência, garantida uma sobrevivência de sucesso para a copiadora estudada. Além de 

permitir a apuração segura dos custos, a metodologia ainda possibilitou criar simulações de 

seu gerenciamento, analisando-se-lhe as vantagens, desvantagens e propostas de perenidade 

organizacional a partir de sua formação. 

 

 

2. A PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

2.1 O ambiente da empresa 

 A pesquisa foi desenvolvida no ambiente de uma micro–empresa, de regime 

familiar, prestadora de serviços por ordem, que fornece serviços de reprografia de cópias 

em papel A3, A4 em preto e branco e coloridas e ainda de plantas de projetos. É composta 

por 02 sócios, sob a forma de sociedade de quotas por responsabilidade limitada. 

 Localizada numa cidade de porte médio, que polariza uma micro–região de 

aproximadamente 150.000 habitantes, conta com 03 (três) funcionários e obteve um 

faturamento aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou US$ 10.000,00 (dez mil 

dólares americanos), no período estudado. 

 Os principais fornecedores de matéria–prima são distribuidores de maior porte, 

originários de grandes centros. O critério para compra se dá através de pesquisa de 

melhores preços e prazos. Já os clientes são compostos, principalmente, por prefeituras 

municipais, escritórios de prestação de serviços, agências de publicidade e eventos, 

instituições diversas e do público em geral. 

 A empresa opera 7 (sete) copiadoras, simultaneamente, com máquinas próprias e 

máquinas contratadas através de leasing com a Xerox Comércio e Indústria Ltda., que 

presta manutenção, assistência técnica e treinamento básico para os funcionários. 

 A concorrência é constituída por estabelecimentos similares, em competição direta 

e, de forma indireta, pela própria Xerox Comércio e Indústria Ltda., que atua em outro 

segmento do mercado, oferecendo máquinas com capacidade para reproduzir um número 

limitado de cópias, destinadas a clientes com pequena demanda. 
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2.2 Importância da apuração dos custos 

 Na visão de MARTINS (1996:22) a contabilidade de custos tem-se tornado tão 

dinâmica quanto as transformações do mundo dos negócios, criando utilidades para a 

apuração dos custos nas empresas prestadoras de serviços, sendo comum a sua aplicação 

em escritórios, auditorias, financeiras, consultorias, entre outras. 

 A copiadora em análise, a exemplo de inúmeras empresas de seu porte, não tem 

um histórico de apuração de seus custos o que, grosso modo, pode ensejar inúmeras 

dificuldades gerenciais, dentre elas o desconhecimento do real valor da sua capacidade 

produtiva. Com a análise dos levantamentos de um único mês de avaliação, já se conheceu 

dados e informações suficientes para inúmeras decisões, que permitirão resultados 

otimizados de gestão, tais como controle do desperdício, arranjo do sistema operacional, 

utilização racional dos equipamentos, dentre outros, inclusive, a análise sobre a contratação 

de leasing. Ficou claro para os empreendedores que o negócio é viável, mas que é 

fundamental o conhecimento dos custos para a sobrevivência empresarial. 

 

 

2.3 Metodologia de apuração dos custos 

 O objetivo do presente trabalho é apurar o valor unitário de cada uma das unidades 

produzidas, vinculando-as às respectivas unidades produtoras, ou seja, a cada uma das 

máquinas disponíveis na prestadora de serviços em estudo. 

 É o entendimento de estudiosos, como BRIMSON (1996), KAPLAN (1992), 

ROCHA (1995) e SHANK e GOVINDARAJAN (1995), que o custeamento por absorção é 

um método obsoleto de gerenciamento dos custos. Neste particular, COGAN (1996) é um 

dos signatários desse pensamento, ao expressar “que estes rateios simplistas pregados pela 

contabilidade de custos tradicional não mais atendem aos reclamos dessa nova era, sob o 

risco de deixarem as empresas com custos distorcidos”. 

 Para se chegar ao resultado pretendido, estabeleceu-se que o método adotado seria 

o de custeio por atividades (ABC), por se adequar mais às características da empresa, à 

natureza da sua prestação de serviços e permitir maior facilidade para a alocação direta dos 

gastos identificados, vinculando-os às unidades produtoras. Acredita-se que, com as 

devidas simplificações e adaptações, o modelo se presta com excelência à apuração dos 

custos a que se propõe este paper, sendo útil, portanto, para a análise do micro-pequeno 

empreendedor. 
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 O perfil do empreendedor, traçado pelo SEBRAE/MG (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em estudos recentes, aponta que 36% destas 

micro/pequenas empresas morrem no seu primeiro ano de vida, chegando este percentual a 

47% em dois anos, sendo certo que 45% delas não contam com nenhuma forma de 

custeamento o que conduz à dedução, que a simplicidade do custeio, antes de distorcer 

resultados, é necessária e introduz o empreendedorismo em estudo a uma proposta 

científica de primeiro contato com esta ferramenta gerencial. A metodologia de sustentação 

do trabalho em análise conforme orienta MARTINS (1996: 57–59), obedeceu a seqüência 

dos seguintes procedimentos: 

 

 2.3.1 - TABELA 01: Número de cópias produzidas 

 Foram apuradas as cópias produzidas no período considerado, demonstrando a 

distribuição quantitativa dos serviços prestados pelas máquinas disponíveis na empresa, 

conforme apresentado na tabela 01: 

Máquinas A4 Simples A3 Simples A4 cores A3 cores Planta (m) TOTAL 

1 80.000 2.435 - - - 82.435 

2 29.100 925 - - - 30.025 

3 5.560 200 - - - 5.760 

4 57.152 1.768 - - - 58.920 

5 - - 30 440 - 522 

6 - - 730 90 - 910 

7 - - - - 262 262 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 

 

2.3.2 - TABELA 02: Material inutilizado 

 Foi levantado o material inutilizado que, neste caso, foi considerado como perda 

normal, comparado com o número de cópias produzidas no período, conforme demonstrado 

na tabela 02. A identificação de custos e despesas será apresentada nas tab. 03, 04, 05 e 06: 

Qtde A4 Simples A3 Simples A4 em cores A3 em cores Planta (m) 

Total 347 18 27 17 8,0 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 
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2.3.3 – Custos diretos, indiretos e despesas administrativas e financeiras 

 

 

 TABELA 03: Custos diretos 

CUSTOS DIRETOS VALORES 

Energia elétrica – parcela consumo 114,28 

Depreciação de máquinas próprias 1.017,80 

Mão de obra 1.035,00 

Papel 3.372,89 

Toner/Tinta 2.574,98 

Leasing – máquinas arrendadas 6.088,55 

Excedente de franquia 508,55 

Total 14.632,05 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 

 

 TABELA 04: Custos indiretos 

CUSTOS INDIRETOS VALORES 

Energia elétrica – parcela demanda 21,52 

Depreciação – parte administrativa 117,00 

Mão de obra 229,52 

Total 368,04 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 

 

TABELA 05: Despesas financeiras 

DESPESAS FINANCEIRAS VALOR TOTAL 

Despesas bancárias/financeiras 69,86 

Total 69,86 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 
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TABELA 06: Despesas administrativas 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS VALOR TOTAL 

Telefone 50,00 

Aluguel 200,00 

Água 20,00 

Correios 20,00 

Combustíveis 20,00 

Retirada Pró-Labore 1.800,00 

Internet 80,00 

Material de expediente 70,00 

Materiais diversos 118,00 

Total 2.378,00 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 

 

2.3.4 - Apropriação dos custos diretos: 

O gasto com energia elétrica, normalmente, rateado de forma indireta, por ser um 

insumo de difícil mensuração, foi identificado de forma direta, a partir de informações do 

departamento de engenharia da Xerox Comércio e Indústria Ltda., que disponibilizou dados 

estimativos do consumo de cada um dos modelos de máquinas em operação na empresa, 

tanto em repouso (standy by), quanto em atividade, tornando-se um referencial para a 

apuração dos custos deste tipo de prestação de serviços. 

Para se chegar à apuração dos resultados deste consumo de energia elétrica, foram 

utilizados os seguintes cálculos: considerando, que cada uma da máquinas ficou ligada 10 

(dez) horas por dia, em 22 dias do mês em estudo, temos um tempo disponível de 220 

horas, perfazendo um total de 13.200 minutos de funcionamento de cada uma das 

máquinas. Conhecendo-se o consumo das máquinas, os custos foram distribuídos em 

proporções diretas, atribuindo-se valores para o modo em atividade e para o modo em 

repouso, conforme apresentado na tabela 07. 
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TABELA 07: Consuno de energia elétrica 
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1 8,27 3,23 708 12.492 5,86 40,35 46,20 10,38 0,47 0,00079 9,087 

2 8,27 3,23 911 12.289 7,35 39,69 47,23 10,61 0,48 0,00080 9,288 

3 12,75 8,50 373 12.827 4,76 109,03 113,79 25,57 1,16 0,00194 22,377 

4 19,83 2,83 1.518 11.682 30,10 33,06 63,16 14,20 0,65 0,00108 12,421 

5 13,67 3,40 152 13.048 2,08 44,36 46,44 10,44 0,47 0,00079 9,133 

6 21,25 7,08 152 13.048 3,23 92,38 95,61 21,49 0,98 0,00163 18,803 

7 23,00 7,00 229 12.971 5,27 90,80 96,06 21,59 0,98 0,00164 18,892 

Subtotal 75,77 25,04 4.043 62.894 47,70 318,53 366,23 114,28 3,47 0,00624 100,00 

Outros       95,77 21,52 0,98 0,00163 15,847 

Total 75,77 25,04 4.043 62.894 47,70 318,53 462,00 135,80 4,72 0,01489  

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 
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Os custos diretos foram apropriados a cada um dos produtos ofertados pela 

empresa prestadora de serviços e vinculados aos equipamentos em operação. 

 

É importante salientar que a apropriação de todos os custos de forma direta seria o 

ideal. Objetivou-se, neste estudo, vincular o maior número de ítens dos objetos de custeio 

de forma direta, diminuindo-se, em conseqüência, os rateios arbitrários e distorcidos 

decorrentes do custeio por absorção. 

 

Destaca-se além da energia elétrica, que foi objeto de análise em separado, a 

distinção dos custos como depreciação e leasing, vinculados aos ativos fixos, conforme 

cada caso, direcionados para os equipamentos próprios e os equipamentos contratados e o 

valor excedente de franquia, que também foi alocado aos equipamentos de terceiros 

(leasing). 

 

A planilha 08 demonstra o resultado deste rastreamento de custos, que atingiu um 

percentual de 83,59% das receitas totais do período, deixando claro, que os desvios citados 

tiveram pouca influência no processo. 
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TABELA 08: Custos diretos 

Máquinas Produtos Produção En. Elétrica Papel Toner / Tinta Mão de obra Depreciação Leasing Exc.franquia Custo Direto 

P&B A4 80.000 9,77 1.385,60 576,00 175,88 - 1.305,43 - 3.452,68 

P&B A3 2.435 0,61 94,70 35,06 5,35 - 81,96 - 217,68 

1 - 82.435 10,38 1.480,30 611,06 181,23 - 1.387,39 - 3.670,36 

P&B A4 29.100 9,96 504,01 15,71 226,00 599,39  508,55 2.163,32 

P&B A3 925 0,65 35,97 20,07 7,19 39,36  - 103,24 

2 - 30.025 10,61 539,99 335,78 233,19 638,75  508,55 2.266,87 

P&B A4 5.560 23,79 96,30 82,87 92,21 245,71  - 540,88 

P&B A3 200 1,78 7,78 5,96 3,32 18,34  - 37,18 

3 - 5.760 25,57 104,08 88,63 95,53 264,05  - 578,06 

P&B A4 57.152 13,35 989,87 560,00 376,99 - 1.447,58 - 3.387,79 

P7B A3 1.768 0,85 68,76 58,40 11,66 - 92,42 - 232,09 

4 - 58.920 14,20 1.058,63 618,40 388,65 - 1.540,00 - 3.619,88 

Cores A4 30 0,67 0,81 14,69 2,48 - 114,89 - 133,54 

Cores A3 440 9,77 21,17 215,43 36,43 - 1.685,11 - 1.967,91 

5 - 470 10,44 21,97 230,12 38,12 - 1.800,00 - 2.101,44 

Cores A4 730 16,77 19,59 574,56 34,64 - 999,93 - 1.645,49 

Cores A3 90 4,72 4,33 70,84 4,27 - 281,23 - 365,39 

6 - 820 21,49 23,92 645,40 38,91 - 1.281,16 - 2.010,88 

7 Planta 262 21,59 144,00 45,39 58,58 115,00  - 384,56 

TOTAL GERAL  114,28 3.372,89 2.574,98 1.035,00 1.017,80 6.008,55 508,55 14.632,05 

         FONTE: Levantamento de dados na empresa. 

 

 

 

 

2.3.5 -  Rastreamento dos custos indiretos. 

Em primeiro plano, observa-se que os custos indiretos representaram um 

percentual de apenas 2,1% em relação às receitas totais, ratificando a adequação do modelo 

de custeio proposto às características da empresa, conforme sugere LEÃO (2000). O 
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presente trabalho buscou um instrumento de medição do consumo de energia elétrica, 

adotando este como Cost drive, o que levou, portanto, ao rastreamento dos custos indiretos 

em relação ao tempo ativo de funcionamento das máquinas copiadoras, o que está 

representado na Tabela 09. 
 

TABELA 09: Rastreamento dos custos indiretos 

Custos Indiretos 

Máquinas 
Tempo 

Ativo (min) 
% Energia 

Elétrica 
Depreciação 

Mão  

de Obra 
Total 

1 708 17,51 3,77 20,49 40,19 64,45 

2 911 22,53 4,85 26,36 51,72 82,93 

3 373 9,23 1,99 10,79 21,18 33,96 

4 1.518 37,55 8,07 43,93 86,18 138,18 

5 152 3,76 0,81 4,40 8,63 13,84 

6 152 3,76 0,81 4,40 8,63 13,84 

7 229 5,66 1,22 6,63 13,00 20,85 

Total 4.043 100 21,52 117,00 229,52 368,04 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 

 

2.3.6 -   Apuração dos custos dos produtos vendidos 

O serviço tem como uma de suas características a “simultaneidade”, ou seja, é 

consumido no ato da produção, o que define o sistema de acumulação de custos por ordem, 

ensejando uma produção heterogênea e reduzida a curtos espaços de tempo e, em 

conseqüência, recomendando uma apuração criteriosa dos custos unitários dos produtos 

vendidos. 

Na Tabela 10, verifica-se o custo unitário de cada uma das cópias produzidas, 

devidamente vinculadas às máquinas copiadoras, influenciando decisões ligadas à 

competitividade do empreendedorismo em análise, e numa concepção clara, indica qual 

produto apresenta maior margem de contribuição. 
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TABELA 10: Custo total unitário por máquina/produção 

 

 

Máquinas 

 

Produtos 

 

Produção 

 

Custos 

Diretos 

 

Custos 

Indiretos 

 

Custos 

Totais 

Custo 

Total 

Unitário 

P&B A4 80.000 3.452,68 60,64 3.513,32 0,044 

P&B A3 2.435 217,68 3,81 221,49 0,091 

1 - 82.435 3.670,36 64,45 3.734,81 0,045 

P&B A4 29.100 2.163,62 77,82 2.241,44 0,077 

P&B A3 925 103,24 5,11 108,35 0,117 

2 - 30.025 2.266,87 82,93 2.349,80 0,078 

P&B A4 5.560 540,88 31,60 572,48 0,103 

P&B A3 200 37,18 2,36 39,54 0,198 

3 - 5.760 578,06 33,96 612,02 0,106 

P&B A4 57.152 3.387,79 129,89 3.517,68 0,062 

P&B A3 1.768 232,09 8,29 240,38 0,136 

4 - 58,920 3.619,88 138,18 3.758,06 0,064 

Cores A4 30 133,54 0,88 134,42 4,481 

Cores A3 440 1.967,91 12,96 1.980,87 4,502 

5 - 470 2.101,44 13,84 2.115,28 4,501 

Cores A4 730 1.645,49 12,32 1.657,81 2,271 

Cores A3 90 365,39 1,52 366,91 4,077 

6 - 820 2.010,88 13,84 2.024,72 2,469 

7 Planta 262 384,56 20,85 405,41 1,547 

Total    Geral  14.632,05 368,04 15.000,09  

     FONTE: Levantamento de dados na empresa. 
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A Tabela 11 apresenta os valores unitários finais de cada produto vendido, nos 

remetendo ao raciocínio anterior. 

 

TABELA 11: Custo total unitário 

 

Produtos 

 

 

Produção 

 

Custos 

diretos  

 

Custos 

indiretos 

 

Custos 

totais 

 

Custo total 
unitário 

A4 P&B 171.812 9.544,97 299,94 9.844,91 0,058 

A3 P&B 5.328 590,19 19,57 609,76 0,114 

A4 Cores 760 1.779,03 12,20 1.792,23 2,358 

A3 Cores 530 2.333,30 14,48 2.347,78 4,430 

Metro Planta 262 384,56 20,85 405,41 1,547 

Total   14.632,05 368,04 15.000,09  

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 

 

2.3.7 -  Apuração das receitas totais 

A Tabela 12 demonstra as receitas auferidas, vinculadas aos respectivos 

equipamentos de produção, verificando-se que a gerência da empresa está investindo 

corretamente no produto A4/ P&B, que gera uma pequena margem de contribuição, mas 

que é o carro–chefe da sua prestação de serviços. Constata-se, porém, a conveniência de 

incentivar as vendas das cópias de plantas, por serem, de acordo com os resultados, mais 

viáveis economicamente. 

 

TABELA 12: Receitas totais 

Produtos Produção Preço Venda Receita Total 

A4 P&B 171.812 0,06 10.308,72 

A3 P&B 5.328 0,40 2.131,20 

A4 Cores 760 2,50 1.900,00 

A3 Cores 530 3,50 1.855,00 

Metro Planta 262 5,00 1.310,00 

Total    17.504,92 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 
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2.3.8 - Demonstração de resultados  

 A Tabela 13 apresenta a composição do resultado da empresa no período, 

demonstrando a lucratividade alcançada. 

 

TABELA 13: Demonstração dos  resultados do período (DRE) 

Produtos A4 P&B A3 P&B A4 Cores A3 Cores Planta Total 

Receitas totais 10.308,72 2.131,20 1.900,00 1.855,00 1.310,00 17,502,92 

C.P.V. (9.844,91) (609,76) (1.792,23) (2.347,78) (405,41) (15.000,19) 

Lucro Bruto 463,81 1.521,44 107,77 (492,78) 904,59 2.502,83 

Desp. Administrativas (2.378,00) 

Desp. Financeiras (69,86) 

Lucro Líquido 54,97 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 

 

2.3.9 - Margem de Contribuição 

A contribuição marginal de cada um dos produtos demonstrada através da Tabela 

14, expressa claramente a lucratividade auferida. 

 

TABELA 14: Margem de contribuição 

Produtos Produção Receita 

Total 

Custos 

Diretos 

Custos 

Indiretos 

Custos 

Totais 

Margem 

Contribuição 

A4 P&B 171.812 0,06 0,056 0,002 0,058 0,002 

A3 P&B 5.328 0,40 0,111 0,003 0,114 0,286 

A4 Cores 760 2,50 2,341 0,017 2,358 0,142 

A3 Cores 530 3,50 4,402 0,028 4,430 -0,930 

Metro Planta 262 5,00 1,467 0,080 1,547 3,453 

FONTE: Levantamento de dados na empresa. 
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3. ANÁLISE DO CUSTEIO E PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DO 
ESTUDO 

 

 Após analisar minuciosamente o processo produtivo da empresa em estudo, 

modelá-la, simular todos os cenários estratégicos envoltos em seu ambiente, pode-se 

observar que os custos constituem fator de suma importância e que de fato assumem papel 

preponderante nas interrelações das pessoas envolvidas, sua integração e a busca de sua 

continuidade, o que reflete no sistema produtivo, permitindo-lhe recriar em seu organismo 

empresarial as defesas da negentropia ou entropia negativa daquelas empresas que tendem 

para a perenidade. 

 A utilização do modelo de custeamento proposto conduziu ao entendimento que 

possibilita uma discussão segura da sua aplicabilidade em micro/pequenas empresas 

reprográficas. Este estudo permitiu, de forma clara, a constatação de vantagens, 

desvantagens e a formulação de propostas para o seu emprego, conforme listadas a seguir: 

 

3.1 Vantagens 

 O modelo aplicado, considerando as simplificações e adaptações necessárias, se 

adequa aos padrões da empresa, permitindo uma efetiva visão dos custos, sendo certo que a 

sua utilização possibilitará o gerenciamento seguro do negócio. Mais especificamente, 

acredita-se que o conhecimento da margem de contribuição dos produtos ofertados 

permitirá maior competitividade num negócio que a lucratividade é relativamente pequena. 

 Por outro lado, o controle do desperdício poderá ser objeto de constante avaliação, 

embora, na empresa em estudo ele não chegue a montantes materiais. Sabe-se este é um 

fator que merece atenção especial, evitando que a produção “escorra pelo ralo da 

incompetência”. 

 A alocação dos custos a cada um dos equipamentos possibilitará a sua utilização 

mais racional, com ganhos econômicos diretos e melhoria da qualidade, orientando, 

inclusive, um melhor arranjo do ambiente. 

 Por fim, a possibilidade de simular diversas situações gerenciais, adotando 

alternativas permitidas pelo conhecimento dos custos da produção é, no nosso sentir, a 

vantagem síntese, trazendo benefícios concretos para a empresa, conforme a judiciosa 

aplicação do modelo proposto. 
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3.2 Desvantagens 

 O desconhecimento da importância da formação dos custos, ou o custeamento do 

processo por estimativa de consumo, pode colocar em risco o empreendimento, mas mesmo 

assim, boa parte das empresas tende a desconsiderá-lo. 

 A complexidade da gerência dos custos, aliada ao pouco grau de escolaridade dos 

empreendedores, têm-se tornado um óbice para a utilização desta ferramenta contábil. Esta 

constatação é reforçada pelo perfil do empreendedor SEBRAE/MG (2000), que constatou 

que a gerência de 38% das micro/pequenas empresas sólidas é constituída de profissionais 

com nível superior de ensino (3º grau). 

 Por fim, como uma constatação, a Xerox Comércio e Indústria Ltda. participa dos 

resultados através dos excedentes de franquia, comprometendo a lucratividade e 

aumentando os custos do processo produtivo 

 

3.3 Propostas 

 Ao final, sopesados os aspectos positivos e negativos, a viabilidade econômica e as 

simulações gerenciais a que nos referimos anteriormente, temos como sugestões 

facilitadoras da melhoria contínua da empresa em foco, a partir da análise de seu 

custeamento, as seguintes proposições: 

a) Criar procedimentos administrativos próprios para utilização da formação dos custos, 

treinando os seus recursos humanos a respeito do modelo proposto; 

b) Recomendar um criterioso levantamento de dados, que permitam criterioso rastreamento 

dos custos; 

c) Definir um lay out que coloque em primeiro plano as máquinas próprias, permitindo 

alternar a utilização daquelas arrendadas, o que reduzirá os custos com os excedentes de 

franquia; 

d) Solicitar ao fabricante as informações alusivas ao consumo com energia elétrica sempre 

que adquirir um novo equipamento; 

e) Usar as informações ligadas às margens de contribuição de cada um dos produtos para 

aumentar a sua lucratividade. 
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4. CONCLUSÃO 

O modelo contábil adotado é de utilização restrita a empresas que apresentam uma 

maior incidência de gastos diretamente ligados à produção. É ainda importante que os 

custos indiretos sejam, de certo modo, facilmente identificados. Partindo desta constatação 

a premissa básica do trabalho foi reduzir, substancialmente, os objetos de custeio 

considerados indiretos, rastreando-os diretamente, às máquinas disponíveis para reprodução 

de documentos. Ressalta-se como diferencial na análise dos custos, a pesquisa de consumo 

de energia elétrica por modelo de equipamento em operação, quando em atividade ou em 

repouso. Apesar de se ter a idéia inicial do pequeno valor do objeto de custeio, o que deve 

ser realçado, é que a empresa trabalha com centavos, sendo importante do ponto de vista 

contábil conhecer com detalhes os valores constitutivos dos custos. 

 Foi ainda de vital importância o desenvolvimento de um modelo confiável e que, 

no nosso sentir, permitirá à empresa em estudo o tratamento científico de seus custos, 

retirando-a do rol das empresas tendentes à natural entropia, em conseqüência da falta de 

utilização do custeamento de sua produção. 
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