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RESUMO 

 
Diante da velocidade em que as mudanças vêm ocorrendo no setor econômico do país e do mundo, exige-se que 

a tomada de decisão, por parte dos gestores, seja feita de forma eficaz e assertiva. Diante disso, o objetivo 

principal do estudo consiste em analisar a utilização da contabilidade de custos como ferramenta de suporte para 

a tomada de decisão em uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, viagens e turismo. Como 

objetivos específicos, pretende-se realizar o levantamento e a classificação dos custos da empresa em estudo; 

analisar informações úteis e benefícios presentes na contabilidade de custos para a tomada de decisão e gestão da 

empresa; identificar tabelas, notas fiscais de saída e entrada, folha de pagamento e demais controles internos da 

empresa, referentes ao mês de setembro do ano de 2019; mensurar os custos da empresa e apurar os resultados. 

A unidade de estudo selecionada para realização da presente pesquisa foi uma empresa de transporte rodoviário 

de passageiros, viagens e turismo, localizada na cidade de Tapejara (RS). Para isso, foram realizadas entrevistas 

com os gestores da empresa para coleta dos dados, informações e documentos necessários para elaboração do 

estudo proposto. Como resultado evidenciou-se um lucro de R$ 5.600,71, que representa 28,66% do faturamento 

da empresa. Destaca-se que o tipo de transporte que mais contribuiu com o resultado foi o transporte 

universitário. 

 
Palavras-chave: Contabilidade; Custos; Gestão; Transporte Rodoviário; Viagens. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da velocidade em que as mudanças vêm ocorrendo no setor econômico do país 

e do mundo, exige-se que a tomada de decisão por parte dos gestores seja feita de forma 

eficaz e assertiva. Por essa razão, torna-se necessário conhecer e utilizar ferramentas eficazes 

de gestão, permitindo que as empresas se mantenham aptas a enfrentar o cenário de negócios 

cada vez mais competitivo e dinâmico. 

A contabilidade gerencial consiste em uma importante fonte de informação para 

subsidiar os gestores das organizações através de seus instrumentos. De acordo com Lunkes 

(2007) a gestão estratégica de custos atua como um dos instrumentos utilizados pela 

contabilidade gerencial para obtenção, análise e otimização dos custos da empresa de acordo 

com a estratégia principalmente ao nível e tendência no consumo de recursos. 

A gestão estratégica de custos realiza uma análise do contexto, de forma mais ampla, 

em que os elementos estratégicos se tornam mais conscientes, explícitos e formais, 

ultrapassando o alcance da análise de custos e abordando sobre aspectos financeiros 

relevantes para a tomada de decisão (SILVA, 2010). Assim, a contabilidade de custos é capaz 

de produzir informações para diversos níveis gerenciais das organizações, como auxílio às 

funções de acompanhamento de desempenho, planejamento, controle das operações e tomada 

de decisão, além de se preocupar com o atendimento às leis e normas pertinentes à área de 

atuação da empresa (GIRARDI, 2015). 

Acredita-se que por meio de gráficos, planilhas ou relatórios, gerados pela 

contabilidade de custos, é possível visualizar a situação da empresa, bem como informações 

relevantes para várias decisões gerenciais, permitindo aos gestores analisar o que precisa ser 

melhorado e decidir o melhor caminho, com maior segurança na tomada de decisões. 

Para tanto, o objetivo principal do estudo consiste em analisar a utilização da 

contabilidade de custos como ferramenta de suporte para a tomada de decisão em uma 

empresa de transporte rodoviário de passageiros, viagens e turismo. Como objetivos 

específicos, pretende-se fazer uma pesquisa bibliográfica e identificar os principais conceitos 

e ferramentas da contabilidade de custos; realizar o levantamento e a classificação dos custos 

da empresa em estudo; analisar informações úteis e benefícios presentes na contabilidade de 

custos para a tomada de decisão e gestão da empresa; identificar tabelas, notas fiscais de saída 

e entrada, folha de pagamento e demais controles internos da empresa, referentes ao mês de 

setembro do ano de 2019. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O cenário econômico atual em que as empresas estão inseridas está se modificando 

continuamente e, ao acompanhar o tempo e a direção das mudanças, verifica-se que a 

competição tende a aumentar cada vez mais. Para garantir a permanência e qualidade nos 

serviços prestados, alguns fatores são relevantes para os quais as empresas precisam prestar 

atenção e traçar estratégias que atuarão como degraus necessários para alcançar o êxito de 

seus objetivos. 

Diante de um ambiente marcado por grandes desafios, as empresas buscam 

informações uteis para a revisão e definição de suas estratégias a fim de garantir sua 

colocação e prosperidade no mercado. Entretanto, Girardi (2015) menciona que a 

contabilidade de custos fornece dados detalhados sobre custos que a gestão necessita para 

controlar as operações atuais e planejar o futuro. 

Em vista disso, o presente trabalho tem como delimitação do tema de pesquisa a 

utilização da contabilidade de custos para auxílio na tomada de decisão e controle de custos 

de uma empresa no ramo de transporte. Com base no tema proposto, a questão de pesquisa 

definida para o estudo é: Como a utilização da contabilidade de custo pode auxiliar uma 

empresa do setor de transporte rodoviário de passageiros, viagens e turismo, na identificação, 

mensuração e controle de seus custos, servindo de suporte para a tomada de decisão? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a utilização da contabilidade de custos como ferramenta de suporte para a 

tomada de decisão em uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, viagens e 

turismo. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para alcançar o objetivo geral elaborou-se os seguintes objetivos específicos: 
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a) Realizar o levantamento e a classificação dos custos da empresa em estudo; 

b) Identificar tabelas, notas fiscais de saída e entrada, folha de pagamento e demais 

controles internos da empresa, referentes ao mês de setembro do ano de 2019. 

c) Analisar informações úteis e benefícios presentes na contabilidade de custos para a 

tomada de decisão e gestão da empresa. 

d) Mensurar os custos da empresa e apurar os resultados. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A contabilidade de custos consiste em uma atividade empresarial repleta de 

alternativas em que se pode mensurar, da maneira mais correta possível, os pontos a serem 

melhorados em uma empresa e com isso evitar distorções e resultados negativos. Embora esse 

tema seja bastante estudado, ele ainda se mostra de grande importância para as organizações, 

tendo em vista que nem todas utilizam-se dessa ferramenta em sua gestão. 

Diante disso, a pesquisa proposta se justifica pela necessidade de aplicar, na prática, a 

contabilidade gerencial e de custos, em uma empresa de transporte de passageiros, viagens e 

turismo, buscando melhor entendimento do tema e seus benefícios para o desenvolvimento da 

empresa. Considera-se, ainda, que os conhecimentos teóricos adquiridos com esse estudo 

foram de grande relevância para verificar, através dos dados da empresa, como devem ser 

feitos seus demonstrativos financeiros e que impacto esse instrumento possui para o 

crescimento da mesma. Além disso, a realização do presente trabalho mostra-se muito útil 

para o acadêmico, pois permitirá a melhor compreensão do processo de contabilidade, bem 

como proporcionará a ampliação de sua experiência profissional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo apresentam-se alguns aspectos referentes à fundamentação teórica da 

pesquisa, a qual serve como base aos objetivos mencionados anteriormente. Os assuntos são 

relacionados à contabilidade de custos e à contabilidade gerencial, bem como alguns 

apontamentos sobre os variados tipos de custeio, sistema de custos e outros assuntos 

pertinentes ao trabalho. 

2.1 CONTABILIDADE GERENCIAL E CONTABILIDADE FINANCEIRA 

De acordo com Franco (1997) a contabilidade consiste em uma ciência que estuda os 

fenômenos ocorridos no patrimônio das empresas, mediante o registro, demonstração 

expositiva, análise e interpretação dos fatos, para oferecer as informações e orientações 

necessárias à tomada de decisões. A contabilidade surgiu da necessidade do homem de 

controlar o seu patrimônio, isso desde a Pré-História, quando os homens primitivos 

realizavam essa tarefa através de desenhos nas paredes. A contabilidade também está ligada a 

necessidade de registros do comércio, como atividades de venda e troca, requerendo o 

acompanhamento do patrimônio a cada transação efetuada (GIRARDI, 2015). 

A Contabilidade Gerencial consiste em um ramo da Contabilidade que tem o 

objetivo de fornecer instrumentos e informações aos administradores para auxiliá-los em suas 

funções gerenciais, otimizando a utilização dos recursos econômicos da empresa por meio de 

um controle adequado dos insumos, realizado com o auxílio de um sistema de informação 

gerencial (CREPALDI, 2002). Devido à evolução constante dessa ciência, os controles e 

registros se tornaram cada mais complexos, fazendo surgir diversas ramificações dentro da 

área da contabilidade, como, por exemplo, a contabilidade gerencial e a contabilidade de 

custos. 

A Contabilidade Gerencial significa gerenciamento da informação contábil que 

enfoca principalmente o planejamento, controle e tomada de decisão. Desse modo, esse tipo 

de contabilidade é essencial para o gerenciamento das organizações, sejam elas de pequeno, 

médio ou grande porte, pois demonstra efetividade nas operações que faz parte, prestando 

auxílio por meio de seus métodos e ferramentas (CREPALDI, 2002). 

A partir da contabilidade gerencial o usuário tem parâmetros para definir suas 

projeções, tomar decisões com a segurança necessária, baseando-se em fatores confiáveis. 
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Para isso, a contabilidade gerencial também se ampara em outros campos do conhecimento 

não vinculados diretamente à área contábil, como por exemplo a administração financeira, 

estatística, análise financeira, dentre outros. Entretanto, este ramo parece ser muito utilizado e 

difundido nas grandes empresas, principalmente multinacionais, sendo que as micro e 

pequenas empresas, frequentemente, aparentam não utilizar a contabilidade gerencial, por não 

se preocupar com controles internos de suas atividades, nem com registros contábeis que 

possam vir a auxiliar na sua gestão. Com isso, tais gestores acabam tomando decisões sem 

dados para se basear e sem ter noção de como está a situação da empresa (MAGALHÃES, 

2011). 

Por meio da utilização da Contabilidade gerencial é possível intervir, por meio de 

projeções dos fatos que possam a vir ocorrer futuramente, e assumir uma posição estratégica 

adequada durante o processo decisório nas organizações. Assim, mostra-se como uma 

ferramenta indispensável para a continuidade, crescimento, manutenção e/ou aperfeiçoamento 

dos processos dentro das organizações. 

Já a contabilidade de custos é “a parte da Ciência Contábil que se dedica ao estudo 

racional dos gastos feitos, para se obter um bem de venda ou de consumo, quer seja um 

produto, uma mercadoria ou serviço” (SÁ, 1967 apud COSTA, 2005). Segundo Silva (2010) 

os usuários da informação contábil – que hoje consistem nos proprietários do patrimônio, o 

fisco, entidades de classe, credores e a própria sociedade em geral – são atendidos por meio 

das demonstrações financeiras elaboradas pela contabilidade de custos.  

Pontes et al. (2016) salientam que a contabilidade de custos é uma variável da 

contabilidade geral e iniciou-se no período da Revolução Industrial em virtude da necessidade 

de controle e atribuição dos custos para o processo de fabricação mais específica e efetiva. A 

esse respeito, Schier (2006, p. 26) afirma que a contabilidade de custos exerce principalmente 

três funções relevantes para a empresa: determinação do custo, auxílio no controle das 

operações e à tomada de decisões. 

Sá (1967 apud COSTA, 2005) indica que a contabilidade de custo apresenta a 

finalidade de informar: valor informativo; controle das despesas; base para previsões; 

determinação do preço de venda; controle da eficiência da produção e base para o 

levantamento de estatísticas. 

Desse modo, a contabilidade de custos tem como objetivo fornecer as informações dos 

custos da empresa para a contabilidade geral, de acordo com as normas contábeis. Trata, 

portanto, dos gastos provenientes da produção de bens e/ou serviços, sendo aplicada a 

qualquer tipo de empresa. Consiste em um instrumento que pode ser utilizado pelos 
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administradores para revitalizar a estrutura interna de controles da empresa e dominar os 

fatores que influenciam nas operações (SILVA, 2014). 

Leone (2002) afirma que a contabilidade de custos coleta, classifica e registra os dados 

operacionais das diversas atividades da empresa, tanto internas quanto externas, visando 

principalmente: 

a) determinar o lucro utilizando os dados dos registros convencionais da 

contabilidade; 

b) controlar as operações e estoques, estabelecer padrões e orçamentos, 

comparações entre o custo real e o custo orçado e ainda fazer previsões; 

c) tomar decisões sobre formação de preços, determinação da quantidade a ser 

produzida, escolha de qual produto deve produzir, avaliar as decisões sobre o 

corte de produtos ou decisão de comprar ou fabricar (LEONE, 2002, p. 16). 

 

Os dirigentes das empresas, sabendo da importância da contabilidade de custos para a 

organização deveriam se interessar pela aplicação de um sistema de custos nas atividades 

realizadas. Milhares são as firmas no Brasil que desconhecem o custo real de seus artigos, 

perdendo com a má contabilização e análise inadequada dos custos envolvidos na empresa 

(COSTA, 2005). 

O grande segredo da eficiência e da eficácia de uma empresa está diretamente ligado a 

análise dos custos dos produtos ou serviços oferecidos, uma vez que possibilita verificar os 

lucros que se pode obter. Assim, a empresa que se utiliza da contabilidade de custos possui 

maior chance de crescimento e sucesso, bem como possui informações uteis para contribuir 

com a tomada de decisão na organização. 

2.2 TERMINOLOGIAS DE CUSTOS 

A contabilidade de custos consiste em uma área bastante abrangente, e diretamente 

ligada ao processo decisório. Por essa razão, é necessário se ambientar com as diversas 

terminologias existentes, considerando que as mesmas podem variar de uma empresa para 

outra, principalmente dependendo de seu ramo de atividade. De acordo com Fontoura (2013) 

os principais termos encontrados na literatura são: gastos ou dispêndios, desembolsos, 

investimentos, custos, despesas, perdas e desperdício. Tais termos são explicados por Martins 

(2003, p. 24) como: 

Gasto: compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 

financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício este representado por 

entrega ou promessa de ativos (normalmente dinheiro); 

Desembolso: pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço; 
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Investimento: gasto ativo em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuro (s) período (s); 

Custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e 

serviços (o custo é também um gasto); 

Despesa: bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção 

de receitas; 

Perda: bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. 

 

Cabe salientar que além de conhecer e aplicar os referidos termos é necessário 

observar os princípios contábeis aplicados aos custos, indicados por Martins (2003) como: o 

princípio da realização da receita; o princípio da competência ou confrontação entre receitas e 

despesas; o princípio do custo histórico como base de valor. A separação entre custos e 

despesas nem sempre é fácil de ser realizada na prática em virtude da não priorização da 

contabilidade para o acompanhamento da empresa. Por isso, é preciso compreender os termos, 

os princípios e processos para a aplicação da contabilidade de custos, sendo necessário a 

existência de um profissional capacitado para essa função na empresa. 

Conhecer e dominar a terminologia de custos é o caminho para que os profissionais 

consigam mensurar de forma eficaz os elementos contábeis nos relatórios. Dessa forma, 

conseguem contribuir com melhorias nos processos de registro e, principalmente, na gestão. A 

partir disso, uma análise irá definir se vale ou não a pena produzir determinado produto, ou se 

um modelo de negócio funcionará e ainda o que precisa ser melhorado (quais itens) para que a 

empresa se torne mais eficiente. 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

De acordo com Cunha (2007) o principal objetivo da análise de custos das empresas 

consiste em servir de suporte e ferramenta a ser utilizada no processo de gestão, voltado ao 

planejamento, controle e informação. Por essa razão, é comum que os custos sejam 

classificados de acordo com sua função, sendo estes definidos como: custos diretos e indiretos 

em relação ao produto; custos fixos e variáveis em relação ao volume (GIRARDI, 2015), 

conforme podem ser observados na sequência do trabalho. 

2.3.1 Custos diretos 

Os custos diretos estão relacionados aos materiais diretamente utilizados no produto 

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

Conforme Oliveira, Perez Jr. e Silva (2009, p. 70) os custos diretos “podem ser quantificados 
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e identificados nos produtos ou serviços e valorizados com relativa facilidade”, ou seja, são 

todos os materiais necessários à produção, acabamento e à apresentação do produto final 

acabado. 

Para Silva (2014) os custos diretos podem ser identificados como os bens produzidos 

ou serviços prestados, como por exemplo: matérias-primas; materiais diretos ou mão-de-obra 

direta. Os materiais diretos consistem, basicamente, na matéria-prima, embalagens, 

ferramentas utilizadas no processo de produção, transformação ou integração ao produto final. 

A mão-de-obra é o trabalho aplicado direto no processo de produção do produto ou na 

prestação de serviços. 

2.3.2 Custos indiretos 

Os custos indiretos estão incluídos em todo o processo de fabricação de bens ou de 

prestação de serviços, não sendo possível sua identificação diretamente, sendo necessário um 

critério de rateio para serem identificados e debitados em um produto ou serviço. Como 

exemplo é possível citar a depreciação, aluguel e alguns serviços terceirizados, que não 

permitem a alocação adequada a cada produto e, por isso, são classificados como custo 

indireto (SILVA, 2014). 

Segundo Costa (2009) os custos indiretos não podem ser medidos objetivamente e por 

isso sua alocação aos produtos ou serviços deve ser feita de maneira estimada ou arbitrária. 

Assim, é preciso estabelecer bases de rateio, ou seja, como distribuir esses custos de forma 

mais correta possível. Geralmente, os custos indiretos são distribuídos de forma proporcional 

aos valores de mão-de-obra direta e proporcional aos valores de material direto, de acordo 

com o tempo, unidades produzidas ou área utilizada. 

2.3.3 Custos fixos 

São os custos que, independentemente do volume da produção, mantém-se fixos, ou 

seja, não sofrem alteração de valor em caso de aumento ou diminuição da produção. Para 

Greco, Gartner e Arend (2009, p. 62): 

Por custos fixos entende-se os gastos incorridos no exercício, indispensáveis 

ao funcionamento da empresa, sem qualquer dependência ou relação direta 

com o volume da produção. Os custos são constantes e inalterados, 

independentemente do maior ou menor volume de produção ou vendas. 
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Os custos fixos podem ser definidos como custos de estrutura e, como exemplos, é 

possível citar: gastos com limpeza e conservação, alugueis de equipamentos e instalações, 

salários da administração, segurança, entre outros. A variação nesses custos é mínima, e 

ocorre somente de tempos em tempos, devido a reajustes necessários. 

2.3.4 Custos variáveis 

São os custos que aumentam ou diminuem de valor, de acordo com os volumes da 

produção ou com a quantidade de serviços prestados, estando ligado diretamente com essas 

variações (SILVA, 2014). Entretanto, Costa (2009) destaca que, no caso das empresas 

prestadoras de serviços, é difícil mensurar o volume dos custos e, por essa razão, a grande 

maioria dos custos dessas empresas são fixos. 

2.4 CUSTOS NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

De acordo com Costa (2009), no mercado são oferecidos diversos tipos de serviços 

como vigilância, manutenção, transporte de mercadorias, transporte de pessoas, entre outros. 

Apesar das particularidades de cada atividade, a apuração dos custos desse tipo de empresa é 

semelhante à apuração realizada em empresas industriais. Considera-se como parte integrante 

do setor de serviços todas as empresas que possuem atividades econômicas não voltadas para 

um produto físico. Para Costa (2009), serviço é alguma atividade ou benefício que se pode 

oferecer de forma essencialmente intangível e sua produção pode ou não estar ligada a um 

produto físico. 

Desse modo, gerir serviços é algo bem diferente de gerir uma produção de bens, uma 

vez que serviços, de uma forma genérica, são abstratos, enquanto que produtos são objetos 

concretos (MORGAN; ROSA, 2006). Por essa razão, serviços são mais difíceis de serem 

padronizados, dificultando também a sua gestão e estabelecimento de custos. A esse respeito, 

Anthony e Govindarajan (2001 apud GARCIA, 2005, p. 36), afirmam que: 

As empresas prestadoras de serviços apresentam características peculiares como (a) 

a ausência de estoques regulares, pois os serviços não podem ser estocados; (b) a 

dificuldades de controle de qualidade, pelo fato de que as empresas prestadoras de 

serviços não podem avaliar a qualidade de seus serviços até o momento em que são 

prestados, e mesmo assim, as avaliações geralmente são subjetivas; (c) mão-de-obra 

intensa, devido às empresas prestadoras de serviços não poderem substituir a mão-

de-obra por equipamentos na maioria dos seus serviços, para consequente redução 

dos custos; e (d) múltiplas unidades, entre outras características. 
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Por essa razão, frequentemente, nesse tipo de empresa a mão-de-obra é o recurso 

determinante para a eficácia da organização, bem como para produção e consumo simultâneos 

dos serviços: os serviços são criados e consumidos ao mesmo tempo, não podendo ser 

estocados, sendo que se a capacidade produtiva não for utilizada será desperdiçada 

(MORGAN; ROSA, 2006). Costa (2009) classifica a mão de obra como sendo: a) direta: os 

funcionários que atuam diretamente na execução do serviço; b) indireta: está envolvida com a 

prestação do serviço, porém não o executa. Segundo Girardi (2015) a maioria dos gastos 

incorridos no processo de prestação de serviços são classificados como custos. Em relação ao 

setor de transporte rodoviário, também é possível separar custos fixos de variáveis, sendo os 

principais apresentados na Tabela 01, a seguir. 

 

Tabela 1 - Principais custos do setor de transporte rodoviário 

Fixos Variáveis 

Salários e encargos dos motoristas Peças e material de manutenção 

Manutenção e depreciação dos veículos Combustível 

Impostos e tributos do veículo Óleos e lubrificantes 

Seguro dos veículos Pedágios 

Equipamentos Lavagens 

Custo de oportunidade Pneus 
Fonte: Adaptado de Girardi (2015). 

 

Os custos indiretos são considerados os materiais indiretos, mão-de-obra indireta e 

outros custos indiretos como aluguel de equipamentos, depreciação e manutenção. Esses 

custos podem ser apropriados em auxiliares e produtivos, por meio da divisão de 

departamentos (COSTA, 2009).  

Devido a quantidade alta de custos indiretos envolvidos na prestação de serviços, 

geralmente, o método de custeio aplicado nas empresas prestadoras de serviços está voltado, 

principalmente, ao método de Custeio Baseado em Atividades, uma vez que esse método 

procura diminuir a distorção e arbitrariedade dos rateios de custos indiretos causada por 

métodos de custeios tradicionais (GARCIA, 2005). Além disso, sua utilização não se limita 

apenas ao custeio de produtos, pois, considera atividades individuais como objetos de custo 

fundamentais. Esse sistema calcula os custos das atividades e atribui custos para os objetos de 

custo, como produtos ou serviços, com base em atividades necessárias para produzir cada 

produto ou serviço (MORGAN; ROSA, 2006). 
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2.5 MÉTODOS DE CUSTEIO 

Segundo Crepaldi (2002), os métodos de custeio são utilizados para a apropriação dos 

custos. Tem como objetivo principal apurar o custo de uma unidade do produto fabricado, ou 

seja, determinar o custo unitário do produto. 

De acordo com Martins (2003), existem vários tipos de custeio: por absorção, custeio 

variável, Reichskuratorium Fur Wirtschaftlichtkeit (RKW) e Activity Based Costing (ABC). 

Para escolher o melhor método de custeio é preciso levar em consideração, quais os objetivos 

que se pretende alcançar e se a utilização de determinado método é relevante para a 

administração da empresa. 

2.5.1 Custeio por Absorção 

O método de custeio por absorção é o mais aplicado nas empresas prestadoras de 

serviços em virtude da dificuldade na separação dos custos fixos dos custos variáveis, além de 

ser o método adotado pela legislação comercial e fiscal do Brasil (COSTA, 2009). Segundo 

Girardi (2015) o objetivo do custeio por absorção é ratear todos os elementos (fixos e 

variáveis) em cada fase da produção. Assim, no método de custeio por absorção, todos os 

gastos relativos à produção são distribuídos para todos os produtos e serviços realizados 

(MARTINS, 2003). 

2.5.2 Custeio Variável 

Consiste em um processo de apuração dos custos que exclui todos os custos fixos. 

Nesse método, só são alocados os custos variáveis nos produtos, enquanto os custos fixos são 

separados e considerados como despesas do período, sendo então computados diretamente na 

apuração dos resultados, juntamente com as despesas, pois ocorrem independentes do volume 

de produção (SILVA, 2014). 

Esse método, embora não seja aceito pelo fisco, pode ser utilizado pelas empresas com 

a finalidade de analisar e gerenciar as operações, pois os dados obtidos com essa ferramenta 

ajudam a estimar a lucratividade dos produtos e serviços. 
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2.5.3 Custeio ABC 

O método de custeio ABC (Custeio Baseado em Atividades - Activity Based Costing) 

é a forma de custeio mais complexa, porém mais utilizada na formação de custos. Busca 

identificar os custos da empresa e compreender seu comportamento, encontrando bases que 

representem a relação entre os produtos e as atividades (GIRARDI, 2015). Assim, procura 

reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos, também podendo 

ser utilizado nos custos diretos, como por exemplo, a mão-de-obra (MARTINS, 2003).  

2.5.4 Custeio RKW 

Nesse tipo de custeio, os custos fixos, variáveis e despesas são alocados em centros de 

custos por meio de bases de distribuição, sendo então alocados aos produtos por meio de 

critérios de utilização desses recursos. Esse método é apropriado apenas para custos indiretos 

ou custos de transformação, não sendo apropriado para custos diretos como, por exemplo, 

custos com matéria prima (BORNIA, 2002). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Para o tratamento dos dados da presente pesquisa foi adotada uma abordagem 

qualitativa de investigação, a qual possibilita uma aproximação e entendimento da realidade 

investigada (MINAYO, 2010) sobre a utilização da contabilidade de custos como ferramenta 

de suporte para a tomada de decisão em uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, 

viagens e turismo. 

Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois permite a análise, 

registro, classificação e interpretação dos fatos observados, possibilitando maior 

conhecimento das necessidades da empresa em estudo (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa de caráter teórico-prática pois objetiva gerar 

conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos 

(LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 

auxiliar no desenvolvimento do referencial teórico e fundamentação sobre o tema, utilizando-

se de livros e artigos científicos publicados em bases de dados on-line. Além disso, será 

realizada uma pesquisa documental, a fim de observar, com base em dados históricos, o 

comportamento dos custos da empresa estudada e sua influência na situação econômica da 

mesma. Para Lakatos e Marconi (2001), esse tipo de pesquisa possibilita a coleta de dados em 

fontes primárias, como documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos públicos, 

arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas. 

Como o delineamento metodológico também optou-se pela realização de um estudo de 

caso. Para Yin (2005), o estudo de caso permite desenvolver um estudo com maior 

profundidade analítica. Em função disso, estudos deste tipo focalizam especificamente uma 

unidade, como por exemplo, um indivíduo, um pequeno grupo ou uma instituição, sendo 

frequentemente utilizado em pesquisas realizadas no âmbito organizacional. 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A unidade de estudo selecionada para realização da presente pesquisa foi uma empresa 

de transporte rodoviário de passageiros, viagens e turismo, localizada na cidade de Tapejara 

(RS). Dita empresa, possui 02 veículos próprios, do tipo van de passageiros, sendo que, tanto 
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o trabalho administrativo como a prestação de serviços, são realizados pelos próprios sócios 

da empresa, que são duas pessoas, não possuindo outros funcionários. A empresa realiza, 

diariamente, transporte universitário, tendo como destino as cidades de Passo Fundo (RS) e 

Getúlio Vargas (RS); ainda, atua no segmento de fretamento de vans, micro-ônibus e ônibus, 

para viagens intermunicipais e interestaduais, utilizando os próprios veículos ou terceirizados 

de outras empresas parceiras. 

3.3 COLETA DE DADOS 

Para essa etapa, em um primeiro momento, foram realizadas entrevistas com os 

gestores da empresa para coleta dos dados, informações e documentos necessários para 

elaboração do estudo proposto. Além disso, foram solicitados alguns documentos, junto à 

empresa pesquisada, sendo estes: tabelas, notas fiscais de saída e entrada, folha de pagamento 

e demais controles internos da empresa, referentes ao mês de setembro do ano de 2019, 

pertinentes ao propósito da pesquisa. 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

De posse dos dados e documentos, foi realizada a organização dos dados em tabelas, 

as quais são de suma importância para a organização e classificação das informações, a fim de 

proporcionar uma melhor visualização e identificação dos números. Com os dados 

organizados pretende-se estabelecer relações entre os materiais coletados e o referencial 

teórico adotado, a fim de verificar a relevância da utilização da contabilidade de custos como 

ferramenta de suporte para a tomada de decisão em uma empresa de transporte rodoviário de 

passageiros, viagens e turismo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 UNIDADE DE ESTUDO 

A empresa objeto do estudo situa-se no Município de Tapejara (RS), sob o nome 

fantasia de Lucastur Turismo. A empresa é familiar, composta por 2 (dois) sócios: pai e filho. 

Fundada em 1994, atua no ramo de transporte rodoviário de passageiros, viagens e turismo. 

Nos primeiros anos, atuava apenas como agência de viagens, organizando excursões 

na cidade de Tapejara e fretando veículos terceirizados, de empresas parceiras, para efetuar o 

serviço, fomentando receitas através de comissões. Com o passar do tempo, a mesma, optou 

pela aquisição de veículos próprios, iniciando com uma van, posteriormente com um micro-

ônibus e também um ônibus, chegando a ter 4 (quatro) veículos em sua frota. 

Assim, a mesma começou a atuar também no ramo de transporte universitário, para 

cidades vizinhas. Atualmente, presta serviço de transporte universitário, através de contrato 

por processo licitatório, para a Prefeitura Municipal de Tapejara, para as cidades de Passo 

Fundo e Getúlio Vargas, no turno da noite, e para Erechim, aos sábados pela manhã, 

realizando uma média de 44 viagens mensais e transportando em torno de 33 alunos 

diariamente. Aos finais de semana, atua também no ramo de fretamento e turismo, 

disponibilizando as respectivas vans para locação e viagens em todo o território nacional. 

 Quanto à frota, que anteriormente já fora de 4 (quatro) veículos, incluindo ônibus e 

micro-ônibus, atualmente é composta apenas por 2 (duas) vans (Figura 1). 

 

Figura 1: Vans da empresa Lucastur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Essa redução foi estratégica, pois segundo análise de mercado realizada pelos sócios, 

coube a decisão de investir em veículos menores, para adaptar-se a demanda local. 

Desta forma, optou-se por atuar no mercado apenas com veículos de pequeno porte, do 

tipo van, de 15 (quinze) e 18 (dezoito) lugares, respectivamente, que atendem o segmento de 

transporte universitário e, ao mesmo tempo, viagens para pequenos grupos de pessoas. 

Quanto às viagens para grandes grupos, a empresa voltou a atuar como nos seus primeiros 

anos de existência, ou seja, agenciando as respectivas viagens e terceirizando para empresas 

parceiras, com ganho de comissão. 

4.2 RECEITA POR TIPO DE ROTA 

 Para evidenciar o valor das receitas por veículo e por segmento (viagens e transporte 

universitário), utilizou-se o período do mês de setembro de 2019, disposto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Receita por Rota / Setembro 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Analisando-se a Tabela 2, pode-se observar que a empresa obteve, no mês de setembro 

do ano de 2019, um faturamento total de R$ 19.540,04, englobando viagens de turismo e 

fretamento, bem como o transporte universitário. Também foi feito o levantamento da 

porcentagem correspondente ao que cada um dos 2 (dois) veículos da empresa representou em 

ganho de receita em relação ao faturamento total, sendo o veículo de placa IUV-2039, com 

capacidade para 18 (dezoito) passageiros, responsável por 56,64% das receitas e o veículo de 

placa MPL-9624, com capacidade para 15 (quinze) passageiros, responsável por 43,36% das 

receitas. 

4.3 DESPESAS DIRETAS E A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 Para apuração dos gastos utilizou-se o método de custeio direto, que evidencia a 

margem de contribuição dos produtos e serviços de uma empresa em determinado período. 

 

RECEITAS VIAGENS TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO TOTAL %

VEÍCULO 6.700,00R$     R$ 12.840,04 19.540,04R$  100,00%

IUV-2039 4.550,00R$     R$ 6.518,04 11.068,04R$     56,64%

MPL-9624 2.150,00R$     R$ 6.322,00 8.472,00R$       43,36%
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Tabela 3 – Despesas Diretas / Setembro 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Na Tabela 3, foram demonstradas todas as despesas diretas referentes ao mês de 

setembro do ano de 2019. Primeiramente, os tributos incidentes sobre as vendas totais, 

separados também por viagens e transporte universitário, bem como, as despesas de 

combustível, pedágio, alimentação dos motoristas e motoristas terceirizados, alocadas a cada 

um dos veículos utilizados pela empresa para a prestação dos seus serviços. As despesas de 

alimentação dos motoristas e motoristas terceirizados foram contabilizadas como despesas 

diretas em virtude de os valores serem pagos por viagem realizada, desta forma, pode-se 

calcular o que é gasto em cada viagem, separadamente. 

Os valores foram separados também em referência às viagens e ao transporte 

universitário, facilitando o entendimento do que cada veículo e cada tipo de serviço representa 

para a empresa em relação às despesas diretas. 

 O percentual representado nesta tabela se refere ao que cada valor total de despesas 

diretas correspondeu ao faturamento total da empresa no mês de setembro de 2019, sendo que 

o percentual total das mesmas foi de 28,10% em relação às receitas. 

DESPESAS DIRETAS VIAGENS TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO TOTAL %

TOTAL R$ 1.772,42 R$ 3.918,20 R$ 5.490,62 28,10%

SIMPLES NACIONAL R$ 402,00 R$ 770,40 R$ 1.172,40 6,00%

VEÍCULO IUV-2039 R$ 1.024,50 R$ 1.702,80 R$ 2.727,30 13,96%

COMBUSTÍVEL R$ 855,90 R$ 1.258,80 R$ 2.114,70 10,82%

PEDÁGIO R$ 18,60 R$ 124,00 R$ 142,60 0,73%

ALIMENTAÇÃO R$ 220,00 R$ 220,00 1,13%

MOTORISTA TERC. R$ 150,00 R$ 100,00 R$ 250,00 1,28%

VEÍCULO MPL-9624 R$ 345,92 R$ 1.445,00 R$ 1.590,92 8,14%

COMBUSTÍVEL R$ 336,12 R$ 1.245,00 R$ 1.581,12 8,09%

PEDÁGIO MPL-9624 R$ 9,80 R$ 9,80 0,05%

ALIMENTAÇÃO R$ 200,00 R$ 200,00 1,02%

MARGEM BRUTA 4.927,58R$  R$ 8.921,84 14.049,42R$  71,90%

VEÍCULO IUV-2039 R$ 7.938,74 VEÍCULO MPL-9624

% 56,51% %

MARGEM BRUTA POR VEÍCULO

R$ 6.110,68

43,49%
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Conforme se vê na Tabela 3, obteve-se também a margem bruta, ou margem direta, no 

mês de setembro de 2019, de R$ 14.049,42, correspondente à 71,90% do faturamento total da 

empresa, ou seja, descontadas as despesas diretas, restou o saldo referido para cobrir todas os 

custos fixos da empresa objeto do estudo. 

Ainda, foi calculada a margem bruta separada por cada veículo, sendo que o veículo 

IUV-2039 contribuiu com o valor de R$ 7.938,74, o que corresponde a 56,51% da margem 

bruta total da empresa, enquanto o veículo MPL-9624 contribuiu com o valor de R$ 6.110,68, 

correspondente a 43,49% da margem bruta total, números estes, em percentual, muito 

parecidos com o que cada veículo obtém de receita para a empresa, como evidenciado na 

Tabela 2. 

4.4 GASTOS FIXOS E O RESULTADO 

 Os gastos fixos da empresa foram coletados de notas fiscais, recibos e demais 

demonstrativos utilizados pela mesma. A Tabela 4 evidencia o valor e a representatividade de 

cada um no período estudado. 
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Tabela 4 – Gastos Fixos / Setembro 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 A Tabela 4, de gastos fixos, expõe todos os gastos que a empresa obteve no mês de 

setembro do ano de 2019, que foram pagos independentemente do valor das receitas. 

Existem os gastos para manter a estrutura de funcionamento da empresa analisada, 

como água, luz, telefone, internet, licenciamento de software referente à emissão de nota 

fiscal eletrônica, Previdência Social (INSS), despesas financeiras, como juros de 

financiamentos e tarifas bancárias, bem como os salários dos sócios. Também foram 

mencionados, separadamente, por veículo, os gastos com seguro, manutenção, IPVA e 

depreciação dos mesmos. 

Em relação ao faturamento total do mês de setembro de 2019, os gastos fixos 

representaram um percentual de 43,24%, totalizando o valor de R$ 8.448,71. 

 O resultado da empresa estudada, no mês de setembro do ano de 2019, subtraídas as 

despesas diretas e os custos fixos, foi de R$ 5.600,71, o que corresponde a 28,66% do valor 

total das receitas no período citado. 

A empresa, no mês, percorreu, com seus veículos, 8.226 quilômetros, obtendo uma 

média de faturamento de R$ 2,38 por quilômetro rodado. Em viagens de turismo e fretamento, 

R$ 8.448,71 43,24%

R$ 33,00 0,17%

R$ 50,00 0,26%

R$ 160,00 0,82%

R$ 79,00 0,40%

R$ 90,00 0,46%

R$ 109,78 0,56%

R$ 289,79 1,48%

R$ 315,00 1,61%

R$ 4.000,00 20,47%

R$ 1.910,65 9,78%

R$ 263,28 1,35%

R$ 250,79 1,28%

R$ 96,58 0,49%

R$ 1.300,00 6,65%

R$ 1.411,49 7,22%

R$ 146,08 0,75%

R$ 51,41 0,26%

R$ 714,00 3,65%

R$ 500,00 2,56%

R$ 5.600,71 28,66%
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foram percorridos 2.710 quilômetros, correspondentes a 10 (dez) viagens, sendo 4 (quatro) 

delas com o veículo de placa IUV-2039 e 6 (seis) com o veículo de placa MPL-9624, com 

uma receita total de R$ 6.700,00, o que resulta em uma média de R$ 2,47 por quilômetro 

rodado, enquanto no transporte universitário, a quilometragem mensal de setembro de 2019 

foi de 5.516, com um total de 42 (quarenta e duas) viagens realizadas, sendo 20 (vinte) 

viagens para Passo Fundo, 20 (vinte) para Getúlio Vargas e 2 (duas) para Erechim, faturando 

R$ 12.840,04, obtendo uma receita de R$ 2,33 por quilômetro rodado. 

Analisando os resultados por veículo, no transporte universitário, os números obtidos 

são semelhantes entre as 2 (duas) vans que compõe a frota da empresa, enquanto no segmento 

de viagens e fretamento, o veículo de placa IUV-2039, com capacidade para 18 (dezoito) 

passageiros, por ser uma van mais moderna, mais confortável e de maior valor de mercado, é 

utilizada para rotas de média e longa distância, já a van de placa MPL-9624, com capacidade 

para 15 (quinze) passageiros, é utilizada para curtas distâncias. 

Na Tabela 5, pode-se observar o demonstrativo das receitas obtidas pela empresa no 

período estudado, contendo os valores, quilometragem percorrida e média do valor de receita 

por quilômetro rodado, separados por cada um dos veículos utilizados para a prestação dos 

serviços. Fica bem evidente, nas viagens, que a média de receita por quilômetro rodado do 

veículo MPL-9624 (R$ 3,21) é maior do que do veículo IUV-2039 (R$ 2,23), bem como da 

média geral dos dois veículos, considerando as viagens e também o transporte universitário, 

que é de R$ 2,38 por quilômetro rodado. Isso acontece pelo fato de que o veículo MPL-9624 é 

mais utilizado em viagens curtas, sendo que, desta forma, o preço da prestação do serviço não 

se baseia apenas na quilometragem percorrida, mas também no período em que o veículo 

ficará à disposição do cliente. 
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Tabela 5 – Demonstrativo das Receitas / Setembro 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

VEÍCULO IUV-2039 ORIGEM DESTINO VALOR KM PERCORRIDA MÉDIA POR KM

1 Sananduva-RS São Jerônimo-RS R$ 1.600,00 640 R$ 2,50

2 Tapejara-RS Porto Alegre-RS R$ 1.400,00 670 R$ 2,09

3 Charrua-RS Herveiras-RS R$ 1.000,00 500 R$ 2,00

4 Tapejara-RS Piratuba-SC R$ 550,00 230 R$ 2,39

R$ 4.550,00 2.040 R$ 2,23

VEÍCULO MPL-9624 ORIGEM DESTINO VALOR KM PERCORRIDA MÉDIA POR KM

1 Tapejara-RS São João da Urtiga-RS R$ 350,00 110 R$ 3,18

2 Tapejara-RS São João da Urtiga-RS R$ 350,00 110 R$ 3,18

3 Tapejara-RS São João da Urtiga-RS R$ 350,00 110 R$ 3,18

4 Tapejara-RS São João da Urtiga-RS R$ 350,00 110 R$ 3,18

5 Tapejara-RS Passo Fundo-RS R$ 350,00 110 R$ 3,18

6 Tapejara-RS Passo Fundo-RS R$ 400,00 120 R$ 3,33

R$ 2.150,00 670 R$ 3,21

KM PERCORRIDA MÉDIA POR KM

2.710 R$ 2,47

VEÍCULO IUV-2039 ORIGEM DESTINO VALOR KM PERCORRIDA MÉDIA POR KM

20 viagens Tapejara-RS Passo Fundo-RS R$ 271,41 109 R$ 2,49

2 viagens Tapejara-RS Erechim-RS R$ 544,92 218 R$ 2,50

Passo Fundo R$ 5.428,20 Passo Fundo 2.180

Erechim R$ 1.089,84 Erechim 436

Total R$ 6.518,04 Total 2.616

VEÍCULO MPL-9624 ORIGEM DESTINO VALOR KM PERCORRIDA MÉDIA POR KM

20 viagens Tapejara-RS Getúlio Vargas R$ 316,10 145 R$ 2,18

Getúlio Vargas R$ 6.322,00 Getúlio Vargas 2.900

KM PERCORRIDA MÉDIA POR KM

5.516 R$ 2,33

TOTAL

TOTAL

TOTAL DE VIAGENS VALOR TOTAL

42 R$ 12.840,04

TOTAL KM PERCORRIDA

TOTAL

RECEITA TOTAL (EMPRESA) MÉDIA POR KM (EMPRESA)KM PERCORRIDA (EMPRESA)

R$ 19.540,04 8.226 R$ 2,38

KM PERCORRIDA

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

TOTAL DE VIAGENS

10

VALOR TOTAL

R$ 6.700,00

VIAGENS (FRETAMENTO)

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

VIAGENS (FRETAMENTO)
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5 CONCLUSÃO  

 

O presente estudo visou analisar a utilização da contabilidade de custos como 

ferramenta de suporte para a tomada de decisão em uma empresa de transporte rodoviário de 

passageiros, viagens e turismo, considerando todos os componentes que participaram da 

formação dos custos da empresa. 

Através das análises feitas na empresa, pode-se destacar como principais resultados o 

levantamento da margem bruta, que foi de R$ 14.049,72, correspondente a 71,90% das 

receitas que a empresa obteve no período estudado. Observou-se também que, os gastos fixos, 

no valor de R$ 8.448,71, correspondem a 43,24% do faturamento da empresa em questão, 

enquanto as despesas diretas, que foram R$ 5.490,62, comprometeram 28,10% do 

faturamento do mês de setembro de 2019. 

O resultado no período estudado, somadas as receitas e subtraídas as despesas diretas e 

os gastos fixos, foi de R$ 5.600,71, correspondente a 28,66% das receitas totais, que foram de 

R$ 19.540,04. Este dado mostra que a empresa é viável, pois obteve uma porcentagem 

relevante de resultado, que se aproximou de um terço das receitas obtidas. 

Pôde-se também fazer o levantamento das receitas e dos custos separadamente entre 

cada um dos veículos utilizados pela empresa, sendo que o veículo IUV-2039, avaliado em 

R$ 130.000,00, obteve 56,64% das receitas totais e participou em 56,51% da margem bruta, e 

o veículo MPL-9624, avaliado em R$ 50.000,00, obteve 43,36% das receitas totais e 

contribuiu com 43,49% para a margem bruta. Analisando estes dados, chama atenção a 

pequena diferença na proporção de receita entre os dois veículos, considerando a grande 

diferença de valor de mercado entre os mesmos. Mas cabe ressaltar que o veículo IUV-2039 

obteve mais do que o dobro de faturamento do veículo MPL-9624 em viagens de fretamento, 

por ser mais moderno e confortável, sendo assim, mais cobiçado pelos clientes. 

A gestão dos custos pela empresa se demonstrou básica e pouco formal, tendo em 

vista se tratar de empresa familiar e com pouca movimentação financeira. Evidenciou-se 

então, a necessidade de melhor compreensão dos fatos geradores dos custos e consequente 

gerenciamento, tanto em busca de racionalização e redução, bem como busca por aumento de 

receitas. Considera-se, também, que um sistema de custos pode fornecer resultados para que 

os gestores possam tomar decisões mais racionais no momento de fornecer orçamento para 

prestação dos serviços e também para analisar a renovação ou aumento da frota de veículos. 

Fica como sugestão para a empresa, que ela passe a gerar informações que facilitem o 

levantamento dos custos de forma mais detalhada, para que tenha resultados cada vez mais 
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precisos. O estudo também pode ser aplicado a outras empresas do mesmo segmento ou de 

segmentos similares, de prestação de serviços. 
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