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Resumo 
Os sistemas de informação dentro do contexto organizacional e sua relevância no 

que concerne ao atingimento dos objetivos organizacionais têm sido cada vez mais, temas 
centrais nas práticas dos negócios. O presente artigo pretende abarcar o tema através de um 
estudo de caso na indústria brasileira de vestuário. Foram observadas as principais relações 
de custo, volume e lucro voltadas para a gestão estratégica da indústria assim como os 
principais aspectos do controle gerencial através do custeio baseado em atividades. O 
estudo pretende mostrar, em um estudo instrumental e aplicado, como as formas não 
convencionais da contabilidade de custos podem ser utilizadas com eficiência e eficácia no 
controle e gestão empresarial. 

Palabras clave: Desempenho organizacional, estratégia, custo-volume-lucro, 
controle gerencial, ABC. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas, sobretudo no ambiente norte-americano, iniciou-se um 

questionamento da validade do conteúdo dos procedimentos contábeis tradicionais, no que 

tange à sua utilidade no fornecimento de subsídios no aumento do desempenho empresarial. 

Os métodos de custeio não convencionais existentes partem de diferentes 

premissas das adotadas pelos sistemas tradicionais. O custeio variável, por exemplo, 

possibilita a  análise de custo, volume e lucro, ao estudar a variabilidade dos custos em 

relação ao nível de atividade. Confronta-se custo variável unitário com preço de cada 

produto, obtendo-se a margem de contribuição unitária. Decorrem daí totalizações na 

receita e volume de vendas, margens e lucro líquido. A interdependência de todos estes 

fatores representa o foco da análise de custo, volume e lucro (CVL). No custeio baseado em 

atividades, denominado ABC, são discriminadas atividades para geração do produto e 

estabelecidos os cost drivers para estas atividades, vinculando-as diretamente aos produtos 

manufaturados. “... Esses cost drivers medem a absorção, ou o nível de custos demandados 

pelos vários produtos em cada atividade...”1. Os custos das atividades são distribuídos aos 

produtos diante da proporção de seus cost drivers multiplicados pelas taxas dos cost drivers 

das atividades. 

Dentro da idéia de que as formas alternativas de custeio fornecem subsídios 

adequados para o aumento do desempenho empresarial, pode-se discriminar funções 

diferenciadas para o Custeio Variável e custeio ABC. Através do estudo de caso da presente 

pesquisa, foi possível extrair funções estratégicas  na análise do custo, volume e lucro  da 

empresa-objeto e funções de controle gerencial no custeamento ABC. Com o objetivo de  

 

2.  Apresentação 

2.1.  A Empresa  

O objeto de estudo do caso apresentado é representado por uma empresa da 

indústria de vestuário. A empresa vende camisas com estampas multicoloridas para grandes 

lojas de departamento. As etiquetas pertencem às grandes lojas e a empresa funciona 

apenas como um fabricante dos produtos que serão revendidos. 

 

                                                           
1 ATKINSON, Anthony A., BANKER, Rajiv D., KAPLAN, Robert  S. e YOUNG, Mark S. Management 
Accounting. Prentice Hall. 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 3 / 12 - 
 

2.2.  Caracterizações Gerais 

As tendências de mercado afetam o fluxo de produção e comercialização das 

empresas. Os sistemas de informação, como conseqüência, se adaptam às condições 

ambientais com a finalidade de proporcionar um conteúdo  gerencial mais eficaz.  

Serão introduzidas algumas simulações com base no ABC e no custeio variável, 

para que se analise a existência de fatores como subsídios cruzados, precificação 

inadequada, dificuldades na formulação do mix de produtos, perda de competitividade e 

vários outros que consubstanciam a inadequação do sistema interno de informações. 

A partir desse estudo, será possível introduzir conceitos de contabilidade gerencial 

que trazem inovações dentro de um novo ambiente empresarial. Sem desprezar o conteúdo 

da contabilidade de custos tradicional nem idealizar qualquer outro método heterodoxo 

específico, essa análise cumpre a finalidade de salientar a necessidade de desenvolvimento 

de novos instrumentos gerenciais internos de contabilidade, assim como  aperfeiçoamento, 

integração e disseminação de métodos existentes, imputando-lhes independência, diante de 

usuários externos à organização.  

Além disso, o estudo de caso serve como um instrumento de ensino, baseado em 

um modelo didático que une teoria e prática, possibilitando a visualização imediata das 

principais questões que envolvem o assunto apresentado.   

 

3.  Histórico 

 Para a realização desse histórico, foram coletados dados e informações primárias, 

que foram processadas e formalizadas em planilhas eletrônicas (Excel 97). Todas as 

informações que deram origem aos sistemas apresentados são representadas em sistemas 

precedentes que se integram aos sistemas de custeio, elaborados em forma de planilhas. 

 

3.1.  A Estrutura de Produção da Empresa B 

As tabelas 1 e 2 resultam de um sistema de planilhas integradas que modelaram o 

padrão de variabilidade dos custo diretos de fabricação da empresa B a partir de 1996.  
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 Camisas Manga Curta Bermudas 

Produtos Básica Lisa Com 
Vivo 

Tradicional Barrada 3 Bolsos Tradicional Cargo Lisa  c/ 
Estampa 

Total 
Geral 

 Unidades            3.000        3.000        3.000        3.000            3.000      3.000      3.000        3.000    24.000 

Estampado  Marron/Preto Cáqui Militar Marinho Cáqui/Militar  Cáqui Preto  

Tingido  Laranja Amarelo Azul 
Marinho 

 Escarlate Preto Laranja Escarlate  

Tipo de 
tecido  

Algodão 
Semi-pesado 

Jeans 
Cedro 
Blue 

Algodão 
Semi-
pesado 

Popeline 
Crua Leve 

Algodão leve 
Pré-purgado 

Panamá Panamá Panamá  

Custo  tecido       5.616,00   9.983,10   6.084,00      7.300,50          4.050,00     5.187,00 6.006,00   4.914,00 49.141,00 

Departam.          

Estamparia            354,32      359,15      363,62         442,83             368,82     369,22     300,69  2.559,00 

Corte/Costura        1.103,54   1.141,59         947,54         943,90             946,57     1.086,93 1.164,18   1.164,18   8.498,00 

Tingimento            690,00      648,00         540,00                  -             459,00        576,00    780,00      621,00   4.314,00 

Total         7.763,86 12.131,84      7.935,16      8.687,23          5.824,39     6.849,93 8.319,40   6.999,87 64.512,00 

Tabela 1.   Custos totais de material direto 

 

Camisas Manga Curta Bermudas   
Mão-de-obra 

 
Produtos Básica 

Lisa 
com Vivo Tradi- 

cional 
Barrada 3 Bolsos Tradi- 

cional 
Cargo Lisa c/ 

estampa 
Total 
Geral 

Func. CMOD HMOD Unidades     3.000      3.000   3.000    3.000      3.000   3.000    3.000     3.000   24.000 
5   3.168,92     3,96 Estamparia  237,67    211,92 257,47  306,99    267,38 188,15   217,86   178,25 1.865,70 
   Corte          

4      904,81     1,41 carcela  135,36    120,70 146,64  174,84    152,28 107,16   124,08   101,52 1.062,58 
3   1.136,54     2,37 corte    85,32     76,08   92,43  110,21     95,99   67,55     78,21     63,99    669,76 
   Costura          

17   3.875,51     1,42 Grupo 1    61,06      61,06   61,06    61,06      61,06   61,06    61,06     61,06    488,51 
30   7.316,00     1,52 Grupo 2    65,32      65,32   65,32    65,32     65,32   65,32    65,32     65,32    522,57 

   Tingimento          
17  3.586,66     1,32     41,64     41,64   41,64    41,64     41,64   21,15    21,15     21,15    271,67 

 20.788,44   Custo Total  626,37   576,72 664,57  760,06   683,67 510,40  567,69   491,30 4.880,79 

Tabela 2.  Custos totais de mão de obra direta 

 

4.   Análise 

4.1.  A Atuação do Mercado e as Formas de Custeio 

 As maiores críticas de Kaplan às formas de custeio convencionais 

incidem sobre a incapacidade desses sistemas de atuarem sobre três questões fundamentais 

da atualidade empresarial: qualidade, estoque e produtividade. Segundo ele, esses sistemas 

não fornecem subsídios para contabilização e aumento do desempenho no atendimento de 

clientes, rotatividade de estoques, qualidade e produtividade.  
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4.2.   Colaboração Gerencial das Formas Não Convencionais de Custeio 

4.2.1.   Custeio Variável 

 A tabela 3 mostra, de maneira geral, a proporção dos custos variáveis na 

empresa B, para os níveis de atividade ocorridos a partir de 1996.  O custeio variável da 

tabela 3 originou-se de planilhas anteriores que estabeleceram a variabilidade dos custos em 

relação ao volume e receita praticados.  

 Camisas de Manga Curta Bermudas  

 
Produtos 

Básica 
Lisa 

com Vivo Tradi-
cional 

Barrada com 3 
Bolsos 

Tradi-
cional 

Cargo Lisa com 
Estampa 

Total Geral 

 1 Volume de Vendas    3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   24.000 

 2 Preço         11,50        11,50        11,50        11,50        12,50        12,50        12,50        12,50          12,00 

 3 Receita Bruta  34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 288.000,00 

 4 Impostos    5.175,00  5.175,00   5.175,00   5.175,00   5.625,00   5.625,00   5.625,00   5.625,00   43.200,00 

 5 Receita Líquida  29.325,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 31.875,00 31.875,00 31.875,00 31.875,00 244.800,00 

 6 Material Direto    6.311,50 10.678,60   6.779,50   7.506,16   4.255,66   6.022,50   6.918,75   5.826,75   54.299,43 

 7 Mão de Obra Direta    1.569,73   1.553,51   1.582,21   1.613,41   1.588,45   1.056,86   1.075,58   1.050,62   11.090,36 

 8 Comissões    2.415,00   2.415,00   2.415,00   2.415,00   2.625,00   2.625,00   2.625,00   2.625,00   20.160,00 

 9 Subtotal (6, 7, 8)  10.296,23 14.647,11 10.776,71 11.534,57   8.469,11   9.704,36 10.619,33   9.502,37   85.549,79 

 Subtotal Variável (4, 9)  15.471,23 19.822,11 15.951,71 16.709,57 14.094,11 15.329,36 16.244,33 15.127,37 128.749,79 

 Margem Contrib.  total 19.028,77 14.677,89 18.548,29 17.790,43 23.405,89 22.170,64 21.255,67 22.372,63 159.250,21 

 Margem Contrib. Unitária          6,34          4,89          6,18          5,93          7,80          7,39          7,09          7,46            6,64 

 Margem Contrib. Unit.(%)           0,55          0,43          0,54          0,52          0,62          0,59          0,57          0,60            0,55 

 Custos Indiretos    5.392,12   6.017,87   5.705,00   5.705,00   6.643,62   5.425,14   4.799,39   4.486,51 44.174,64 

 Margem de Produção  13.636,65   8.660,02 12.843,30 12.085,43 16.762,26 16.745,50 16.456,28 17.886,12 115.075,57 

 Total de Custos Fixos            52.380,00 

 Lucro Antes Juros e IR   19.028,77 14.677,89 18.548,29 17.790,43 23.405,89 22.170,64 21.255,67 22.372,63 159.250,21 

 Despesas Financeiras  
 (não consideradas) 

- - - - - - - - - 

 Lucro antes do IR   19.028,77 14.677,89 18.548,29 17.790,43 23.405,89 22.170,64 21.255,67 22.372,63 159.250,21 

 IR    2.664,03   2.054,91   2.596,76   2.490,66   3.276,82   3.103,89   2.975,79   3.132,17 22.295,03 

 Lucro Líquido  16.364,74 12.622,99 15.951,53 15.299,77 20.129,06 19.066,75 18.279,88 19.240,46 136.955,18 
 Retorno Sobre Venda           0,47          0,37          0,46          0,44          0,54          0,51          0,49          0,51            0,34 

Tabela 3.  Custeio variável 

 

 A análise de custo, volume e lucro a partir do custeio variável, possibilita 

o estabelecimento de estratégias mais competitivas para a empresa B. Essa afirmação pode 

ser corroborada por algumas propostas estratégicas, extraídas da análise da tabela 3.  

As margens de contribuição dos produtos não são uniformes, mostrando uma 

maior rentabilidade da camisa com três bolsos. Esse produto, por exemplo, mostra como 

um diferencial com forte impacto mercadológico (3 bolsos), provoca um incremento de 
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custos compensatório, na medida em que se deu um grande acréscimo de vendas resultante 

da maior demanda pelo produto, associado à possibilidade de colocação de preço superior. 

O custo de reposição do tecido e o incremento de custo de mão de obra direta são 

relativamente baixos em relação ao aumento de rentabilidade. Esse produto associado a 

bermuda lisa com estampa podem funcionar como propulsores de uma estratégia de custo 

total baixo e enfoque de segmento padrão de mercado, com grandes volumes, atingindo 

maior economia de escala. Esta estratégia parece ser a mais adequada para empresa B, na 

medida em que o mercado de confecções não conta com segmentos sub-atendidos devido a 

grande versatilidade na adaptação das sazonalidades e periodicidades características desse 

mercado, inclusive com extinção de produtos pela moda. A saturação de todos os 

segmentos e a importância do preço de venda impõem o enfoque baseado em custo. O 

maior risco dessa estratégia, representado pela diluição de custos dos concorrentes e pela 

desfocalização do mercado (ampliação multi-direcional do mercado concorrente)2, não se 

aplica à empresa B pelos seguintes fatores: 1) tecnologia totalmente mecanizada da 

estamparia; o benchmarking na indústria de vestuário3 mostrou baixo grau de mecanização 

em todo o processo industrial, o que permite inferir consistente liderança em custo na 

fabricação de camisas estampadas; 2) apesar das fortes oscilações no volume de vendas nos 

últimos cinco anos, a estrutura industrial da empresa B, desde a estamparia até o 

tingimento, permite versatilidade e flexibilidade para adequação das padronagens ao 

mercado, sem grande afetação no volume de vendas; 3) opostamente, outras empresas 

competidoras com baixa alavancagem operacional resultante de mão de obra intensiva, tem 

pouca diluição de custos fixos e grande aumento dos custos totais por ocasião dessas 

pequenas alterações estruturais.  

O custeamento variável da tabela 3 foi sistematizado de modo a permitir 

simulações de preços, volumes e custos, além de alterações estruturais de mão de obra e 

material direto. Esse sistema possibilita análise de sensibilidade e otimização de funções, 

sujeitas a restrições de capacidade, de rentabilidade e de mercado. Algumas dessas 

simulações mostraram que os produtos que podem se consubstanciar como diferenciados 

em relação à capacidade produtiva da empresa, exigem estruturas de diferenciação que 

ampliam tanto a diferença de custos que, no caso de empresas competidoras diferenciadas, 

dificilmente os clientes perderão a lealdade à marca da empresa B.  Na medida em que a 

moda ocasiona grandes alterações de demandas, o risco das empresas diferenciadas 

aumenta muito. Esse último ponto, também, serve de crítica para estratégias de custo total, 

                                                           
2 PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise da indústria e da concorrência. Rio de 
Janeiro, Campus, 1989. 
3 ANPEI (Associação nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industrias. Indicadores empresariais 
de inovação tecnológica: Resultados da base de dados ANPEI, Dez. 1996. 
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desfocalizadas, já que essa atuação global gera incapacidade de mudança adequada no mix 

de marketing.  

É importante notar que o custeamento por absorção não forneceu uma base 

adequada para precificação do produto. O custeio variável indica que o custeio por ordem 

de produção subsidiou outros produtos em detrimento da camisa e da bermuda citados 

acima. Reforçando o objetivo desse trabalho, pode-se dizer que a proposição dessa 

estratégias apontadas acima associadas à possibilidade de simulação das características 

mostradas no parágrafo anterior trazem forte conteúdo gerencial para a análise de custo, 

volume e lucro. O estudo detalhado do custeio variável, dinamizado por simulações mais 

específicas permite muitas outras considerações estruturais relevantes. Algumas dessas 

considerações podem resultar da: 1) determinação da influência do tipo e densidade do 

tecido no volume de vendas e na estrutura de custos; 2) análise do impacto da redução da 

especialização do portfólio de produto, em contraposição à estratégia proposta; 3) 

visualização do grau de alavancagem operacional em diferentes cenários; 4) análise dos 

gargalos de produção e da avaliação das potenciais Throughput Contribution4 em 

simulações de troca de processos ou decisões de terceirização, baseando-se na teoria das 

restrições; 5) análise de marketing, nos aspectos de promoção e distribuição (varejo ou 

atacado, distribuidores ou representantes, políticas de comissionamento, etc.). 

Porquanto ainda não se tenha abordado o ABC, o custeio por absorção ainda se 

destaca, em conteúdo gerencial, no que tange ao processo orçamentário com valoração de 

estoques.  A utilização do custeio variável dentro dos propósitos assinalados, e sua 

integração ao custeio por ordem de produção para confecção do orçamento geral na 

empresa B representa um forte diferencial competitivo em termos de tecnologia de 

informação, ainda que se deva atentar para a questão da materialidade (custo / benefício). 

As análises de custo, volume e lucro para a empresa B mostram-se, no entanto, com um 

conteúdo gerencial absolutamente inalcançável para os custeios tradicionais. As mudanças 

de curto prazo nas tendências da moda impõem decisões de preço, volumes, custos e 

investimentos facilmente simuláveis através do custeio variável, mas dificilmente 

contabilizados pelo custeio por absorção. O ABC, por sua vez, introduz novos conceitos e 

utilidades no controle gerencial. 

 

                                                           
4 HORNGREN, Charles T., FOSTER, George e DATAR, Sirikant M. Cost Accounting. Upper Saddle River, 
Prentice Hall, 1997. 
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4.2.2.   ABC    

 As tabelas 4, 5 e 6 mostram todo o processo de uma possível modelagem 

ABC para a empresa B. O ABC, como já foi descrito, delimita cost drivers que devem 

indicar as causas da existência do custo e, através de estabelecimento de taxa adequada 

(divisão do custo indireto da atividade pelo volume do cost driver), possibilita-se a 

alocação dos custos indiretos aos produtos. Os valores utilizados no ABC elaborado para a 

empresa B, representam padrões de custos para determinado volume de atividade, 

encontrados a partir dos originadores das tabelas 1 e 2, baseados nas atividades de 1996 a 

1998. A tabela 4 mostra os padrões de custos indiretos de fabricação para um período de 

um ano, para cada atividade escolhida. Algumas atividades coincidem em parte, em termos 

de abrangência de custos, com os departamentos fixados pelos métodos de custeio 

elaborado no item 3. Outras, como utilização de fábrica, refletem itens não coincidentes 

com os departamentos tradicionais e trazem inovação no conceito de alocação, sem que 

haja qualquer tipo de rateio. O conjunto de atividades geradoras do total de custos indiretos 

de fabricação foi dividido em 9 itens. Para cada atividade, um ou múltiplos cost drivers 

foram selecionados. O total de custos indiretos de fabricação por atividade foi 

proporcionalmente determinado, sendo dividido pelo volume do seu cost driver. Essas taxas 

de cost drivers são, então, multiplicadas pelo volume do cost driver para cada produto (ou 

cada ordem de produção – conjugação com custeio por absorção). Deste modo, encontra-se, 

após o somatório dos custos diretos extraídos das tabelas 1 e 2, o custo total por produto e 

também o custo unitário, dividindo-se o custo total pela quantidade. 

Custo Movimentar
Materiais 

Utilizar 
área 

Estampar Cortar Costurar Tingir Passar Super-
visionar 

Manu-
tenção 

Mão-de-obra    8.000,00    8.000,00 3.000,00   5.000,00 12.000,00   3.000,00 8.000,00 2.131,00 
Material Indireto   5.000,00  11.000,00 4.000,00 15.000,00 17.000,00 10.000,00    800,00 1.500,00 
IPTU 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Seguro Maquinas   2.000,00 0,00   2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00   1.000,00 0,00 0,00 
Seguro Acidentes   1.000,00 0,00   1.000,00 1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Manutenção Maquinas   2.000,00 0,00   2.000,00    500,00   3.000,00   2.000,00   2.000,00    500,00 0,00 
Depreciação maq.    2.000,00 0,00 20.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00   5.000,00 0,00 0,00 
Eletricidade   2.000,00 0,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00   3.000,00 1.000,00 0,00 
Custos Diversos    2.000,00 0,00   2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00 2.000,00 1.000,00 
Custos indiretos totais 24.000,00 10.000,00 56.000,00 17.500,00 53.000,00 61.000,00 27.000,00 13.300,00 5.631,00 

Tabela 4.  Custeio ABC – Custos indiretos por atividades 
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Cost Drivers Utilizar 

área 
Movimentar 

Materiais 
Estampar Cortar Costurar Tingir Passar Supevi-

sionar 
Manu-
tenção 

Custos Indiretos 10.000,00 24.000,00 56.000,00 17.500,00 53.000,00 61.000,00 27.000,00 13.300,00 5.631,00 
Cost Driver 1 Horas 

Máquina 
Ordens 
Compra 

Horas 
Máquina 

Horas 
Corte 

Horas 
Costura 

Horas Tin-
gimento 

Horas Pas-
sadoria 

Volume 
Vendido 

Volume 
Produzido 

Quantidade 1.920 24.000 1.920 402 685 1.862 320 24.000 24.000 
Valor Unitário 5,21 1,00 29,17 43,53 77,37 32,76 84,38 0,55 0,23 
Grau 0,35 0,80 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Valor Unitário final 1,82 0,80 11,67 43,53 77,37 32,76 84,38 0,55 0,23 
Cost Driver 2 Horas 

Mão Obra 
Tecido Mo-
vimentado 

Volume de 
tecido 

      

Quantidade 40.382 339.120 28.260       
Valor Unitário 0,25 0,07 1,98       
Grau 0,35 0,20 0,60       
Valor Unitário final 0,09 0,01 1,19       
Cost Driver 3 Volume 

vendido 
        

Quantidade   288.000         
Valor Unitário          0,03         
Grau          0,30         
Valor Unitário final          0,01         

Tabela 5.   Custeio ABC – Cost Drivers 

 

Camisas de  Manga Curta Bermudas   
Atividades 

Activity 
Cost 

Unitário 
Básica 
Lisa 

com Vivo Tradicio-
nal 

Barrada 3 Bolsos Tradicio-
nal 

Cargo Lisa com 
Estampa 

Total Geral 

      0,80 100 200 200 50 100 250 500 600 2000 Movimentar 
Materiais       0,01 3.600 3.210 3.900 4.650 4.050 2.850 3.300 2.700 28260 
   130,96    205,44    215,20    105,82    137,32    240,34   446,71    518,22 2000 
Estampar    11,67 20 20 10 20 10 40 10 30            160 
       1,19    3.600      3.210      3.900      4.650      4.050      2.850     3.300      2.700      28.260 
     4.514      4.050      4.754      5.762      4.932      3.855     4.040      3.560      35.467 
Cortar    43,47      4,19        4,19        4,19        4,19        4,19        4,19       4,19        4,19             34 
        182         182         182         182         182         182        182         182         1.458 
Costurar    77,29      7,14       7,14       7,14      7,14      7,14      7,14      7,14     7,14            57 
        552        552       552        552       552        552       552        552         4.416 
Tingir    32,75    19,40      19,40      19,40      19,40      19,40      19,40     19,40      19,40            155 
        635         635         635         635         635         635        635         635         5.083 
Passar    84,38      3,33       3,33       3,33       3,33       3,33       3,33       3,33       3,33             27 
        281         281         281         281         281         281        281         281        2.250 
Supervisionar       0,55   250   250   250   250   250   250   250   250         2.000 
        139        139        139        139        139        139        139        139       1.108 
Utilizar áreas       1,82 20 20 10 20 10 40 10 30 160 
       0,09  420,65 420,65   420,65 420,65   420,65 420,65   420,65 420,65 3365 
       0,01 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000 
   104,17   104,17      85,94    104,17      85,94    140,62     85,94    122,40            833 
Manutenção 0,23  3.000  3.000   3.000   3.000   3.000   3.000    3.000    3.000 24000 
   703,88   703,88   703,88   703,88   703,88   703,88   703,88   703,88 5631 
Custos indiretos Totais 6.538,18 6.148,97 6.844,22 7.761,45 6.944,69 6.025,64 6.362,35   5.990,28  52.615,78 

Tabela 6.   Custeio ABC – Distribuição por produto 
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 A implantação de um modelo administrativo na empresa B, tendo por 

base o custeamento ABC, pode representar um importante balizador para o controle 

gerencial. A atuação decisorial sobre o nível de atividade dos cost drivers, funciona como 

um instrumento de permanente redução de custo com aumento do desempenho. Foram 

escolhidos como cost drivers para a atividade fluxo de materiais, o número de requisições 

de material e o volume de tecido movimentado. Essa movimentação de tecido onera esse 

centro de atividades na medida em que são geradas mais requisições. A redução no número 

de movimentações, assim como no aumento da eficiência na utilização dos tecidos têm 

impacto positivo no desempenho da atividade e da empresa B como um todo. Através da 

implantação de um sistema ABC, torna-se possível a atuação permanente sobre os cost 

drivers, permitindo reduções de custos e aumento do desempenho.  

Já na atividade de estampar, os custos indiretos foram delimitados pelos cost 

drivers horas máquinas e volume de tecido movimentado. Também, nesse caso, a atuação 

sobre esse dois fatores promove aumento de eficiência e redução de custos. O mais 

importante, no entanto é a possibilidade de se obter informações claras e precisas, em um 

processo sistemático, para que efetue o controle gerencial. O sucesso na implantação do 

sistema ABC em empresas de porte e processos semelhantes, conjuga-se com métodos 

administrativos e gerenciais que “puxam” a produção a partir do desempenho comercial, 

tais como o just-in-time (JIT) e a teoria das restrições (TOC)5. Essa conjugação vem de 

encontro aos princípios gerenciais do ABC, na medida em que promove a reestruturação 

física e de processos, com o intuito de aumentar a eficiência de produção. Essas atividades 

se integram às demandas comerciais, que “puxam” produtos adequados, no tempo de 

produção apropriado, gerando melhoria de desempenho através da reestruturação 

organizacional. O exemplo citado acima onde se obtinha reduções de custo na atividade de 

fluxo de materiais, ilustra essa reestruturação. Lá, o fluxo de materiais não era tão somente 

otimizado pelas reduções de requisições e de volume de tecido movimentado, mas 

reestruturado para atingir as demandas das ordens de produção. A agregação das ordens de 

produção ao sistema ABC representa não só melhoria no conteúdo informacional do 

custeio, mas a possibilidade de valoração de estoques e elaboração de orçamentos e 

controles, mais aceitáveis do ponto de vista do custeio tradicional. Essa conjugação torna-se 

importante para a corroboração das convenções contábeis da uniformidade e consistência6.     

 

                                                           
5 HORNGREN, Charles T., FOSTER, George e DATAR, Sirikant M. Cost Accounting. Upper Saddle River, 
Prentice Hall, 1997. 
6 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial. São Paulo, Atlas, 1993. 
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4.3.  Resultados Gerais 

 O principal eixo da análise, serviu-se das técnicas do custeio variável e do 

ABC, aplicadas à empresa B, para que se pudesse salientar a necessidade de utilização de 

novos instrumentos contábeis e informacionais no fornecimento de subsídios para controle 

gerencial e aumento de desempenho.      

 

5.   Conclusão 

 A união e compatibilização das ciências relacionadas à informação 

empresarial, entre elas a Contabilidade, a Administração de Empresas, a Análise de 

Sistemas e a Engenharia de Produção, torna-se fundamental para o desenvolvimento de 

conhecimentos relevantes para a consecução de objetivos organizacionais. Esse 

desenvolvimento, por outro lado, cumpre papel social na medida em que promove, entre 

outros fatores, redução de custos, melhoria dos canais de distribuição e aumento da oferta 

de produtos. 

 Através de sua multidisciplinaridade, o estudo fornece um incentivo para 

congregação de diferentes instrumentos para desenvolvimento da contabilidade Gerencial.   
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