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 “Nenhuma empresa é melhor do que o seu administrador permite.” 

(Peter Drucker) 

 



 

RESUMO 

Cada vez mais, faz-se necessário que as empresas conheçam e gerenciem adequadamente seus 

custos, de modo a tomar as decisões mais acertadas e assegurar a sobrevivência no mercado, 

garantindo vantagens competitivas. Em micro e pequenas empresas de administração familiar, 

é possível que inexista uma verificação adequada e aprofundada sobre seus custos. Portanto, o 

presente estudo de caso visa mensurar e analisar a composição dos custos e resultados da 

prestação de serviço de uma microempresa atuante na região nordeste do Rio Grande do Sul. 

A empresa presta serviços terceirizados de logística interna em uma indústria de laticínios. 

Em função das necessidades e características do empreendimento, o método de apuração de 

custos utilizado foi o Absorção, o qual proporciona uma maior precisão para definição do 

custo final de cada produto ou serviço. Por meio da coleta e análise de dados, foi possível 

evidenciar os custos e os resultados, visando contribuir para que o gestor possa tomar as 

medidas necessárias para a melhoria do seu negócio. Dessa forma, constatou-se que o 

resultado da empresa foi de R$ 10.888,89 equivalente a 34,03% do seu faturamento, o que 

proporcionará um retorno do investimento no negócio de 17,45 meses. Espera-se que o 

modelo de relatórios possa ser utilizado pela empresa e por outras do segmento com as 

devidas adaptações.    

 

Palavras-chave: Gestão de Custos. Prestação de Serviços. Terceirização. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento da competitividade e da exigência dos consumidores, cada vez mais, faz 

com que as empresas direcionem esforços para aperfeiçoar seus processos de gestão. Dentre 

as ferramentas disponíveis, a contabilidade de custos se destaca por fornecer informações que 

orientam o gestor na tomada de decisões e no controle financeiro. 

No entanto, é possível que, em micro e pequenas empresas de administração familiar, 

inexista uma verificação adequada sobre seus custos. Tal situação, pode decorrer por diversos 

fatores, como a falta de conhecimento na área, por julgar não possuir tempo, ou mesmo, por 

não considerar relevante, o que pode impactar diretamente na saúde do negócio, tendo em 

vista que, a falta de informações sobre custos significa o desconhecimento da própria 

lucratividade. 

Conforme o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(2014), as micro e pequenas empresas são importantes agentes na economia do país, pois, os 

pequenos empreendimentos correspondem a mais de um quarto (27%) do Produto Interno 

Bruto (PIB). Desta forma, compreende-se que é essencial haver uma gestão de custos efetiva 

em qualquer que seja o porte da organização, fator o qual, impulsiona a realização do presente 

estudo.  

A contabilidade realizada em entidades prestadoras de serviços diferencia-se daquela 

realizada nas indústrias e comércios, especialmente pela ausência de estoques e pelo seu 

consumo ocorrer quando o serviço é executado.  

Espera-se que este estudo possa ser útil para aplicações futuras em outras empresas, 

especialmente para as de prestação de serviços, já que, se percebe carência de pesquisas 

relacionadas ao tema nesse setor. Ainda, que possa contribuir para novas análises e formações 

de pontos de vista, e em especial, que possa colaborar para a empresa em evidência e para os 

proprietários que a gerenciam. 

Por meio de sua realização, foram obtidas as informações necessárias para a 

mensuração adequada dos custos e das despesas da empresa, evidenciado um resultado 

positivo da prestação de serviços.  

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

Cada vez mais, o empresário necessita de informações rápidas e precisas para tomar 

as decisões mais acertadas ao seu negócio. Diante das condições de elevada competitividade, 
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é essencial que as empresas conheçam e gerenciem adequadamente seus custos de modo a 

assegurar a sobrevivência no mercado e garantir vantagens competitivas. 

A contabilidade de custos, em todas as atividades empresariais, reflete sua utilidade 

como instrumento gerencial do planejamento e do controle, e principalmente, para tomada de 

decisão. Ela possibilita que os gestores conheçam os valores envolvidos na produção e oferta 

do produto ou serviço e o seu resultado, informações as quais, são fundamentais para uma 

gestão eficiente do negócio. 

É possível que, em microempresas de administração familiar, não seja realizada uma 

verificação adequada e aprofundada sobre seus custos. Desta forma, a presente pesquisa visa 

responder ao seguinte questionamento: qual a composição dos custos e o resultado de uma 

microempresa atuante na região nordeste do Rio Grande do Sul, prestadora de serviços 

terceirizados de logística interna em uma indústria de laticínios? 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

É muito comum que em micro e pequenas empresas do setor de serviços, não exista 

uma gestão de custos efetiva. Nesse caso, buscou-se estudar os custos e resultados de uma 

microempresa atuante na região nordeste do Rio Grande do Sul, que presta serviços 

terceirizados de logística interna em uma unidade de uma indústria de laticínios. 

Foram analisados os custos de somente uma das unidades neste estudo, devido a cada 

unidade ser gerenciada independentemente. Em função das necessidades e características do 

empreendimento, o método de apuração de custos utilizado foi o custeio por absorção.  

Os custos analisados, referem-se aos dados coletados no período de 01 de agosto a 31 

de agosto do ano de 2019. É importantíssimo ressaltar que, esta pesquisa não se utilizou de 

dados da empresa onde a unidade de estudos presta os seus serviços. 

1.3 OBJETIVOS 

Com objetivo de avaliar e aplicar um sistema de custeio foram definidos os 

objetivos, que se dividem em: geral e específicos. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Mensurar e analisar a composição dos custos e resultados da prestação de serviço de 

uma empresa prestadora de serviços terceirizados de logística interna, por meio do método de 

custeio por absorção. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a)  Identificar as atividades do processo produtivo; 

b)  Aplicar o método de custeio por absorção; 

c)  Mensurar os custos e as despesas; 

d)  Evidenciar e avaliar o resultado da prestação dos serviços. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Por meio da terceirização, a empresa prestadora do serviço passa a responsabilizar-se 

por parte das atividades que integram o setor produtivo da indústria. Levando-se em 

consideração que, normalmente, a terceirização é uma alternativa para que a contratante 

reduza seus custos, é importante que o contratado também possua conhecimento dos seus 

custos para a realização dos serviços negociados. 

Acrescente-se a isso, a gestão de custos colabora para que os gestores do negócio 

realizem uma gestão financeira adequada, administrem e controlem os custos gerados na 

produção e comercialização de serviços ou produtos. Quando utilizada corretamente, a 

organização pode vir a tomar melhores decisões, pois, a partir de um bom gerenciamento de 

custos, ela vem a ter maior controle de seus gastos, de onde pode investir, eliminar 

desperdícios, entre outras ações. 

O método de custeio a ser utilizado, denominado absorção, engloba todos os custos 

de gestão, sejam fixos ou variáveis, gerando informações relevantes para a definição com 

maior precisão do custo final de cada produto ou serviço. Pode auxiliar na identificação dos 

objetos de custos que necessitam mais investimentos, os que geram maior lucratividade, os 

que geram mais custos, entre outras análises. 

No meio acadêmico, espera-se que possa contribuir para novas pesquisas, análises e 

formações de pontos de vista, já que, é perceptível certa escassez de pesquisas relacionadas ao 

tema, nesse setor. Espera-se que o estudo possa contribuir para a utilização em outras 
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empresas, em especial, para as prestadoras de serviços, tendo em vista, a importância da 

utilização da ferramenta gestão de custos em tais negócios.  

Para o pesquisador, é importante porque, contribui para a obtenção de novos 

conhecimentos em relação às ferramentas de gestão, especialmente, por tratar-se de uma 

aplicação em uma empresa real. Da mesma forma, pode colaborar para a verificação de 

aspectos que contribuam para uma gestão mais eficiente da própria empresa unidade de 

estudo. 

Com isso, justifica-se a relevância do estudo, pois pode auxiliar o gestor da empresa 

a visualizar seus maiores custos e seu resultado, verificar e eliminar desperdícios, oportunizar 

a implantação de ações para redução dos custos, ter maior segurança para definição do preço 

da prestação de serviços, e consequentemente, propiciar a obtenção da lucratividade desejada. 

 

  



18 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico tem a função de ser instrumento para a compreensão de termos 

e conceitos utilizados no desenvolvimento do estudo. Desta forma, nesta seção serão 

apresentados conceitos ligados ao tema do estudo, que buscam facilitar a interpretação dos 

objetivos estabelecidos. 

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A contabilidade é um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus 

usuários com demonstrações e análises de natureza financeira, econômica e de produtividade, 

com relação à entidade objeto de contabilização (LIMA, 2014). 

A gestão de custos colabora para que os gestores do negócio realizem uma gestão 

financeira adequada, administrem e controlem os custos gerados na produção e 

comercialização de serviços ou produtos. Dessa forma, Leone (2010, p. 5) afirma que a gestão 

de custos e a contabilidade de custos é o “ramo da contabilidade que se destina a produzir 

informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxilio às funções de 

determinação de desempenho, de planejamento e de controle das operações e de tomada de 

decisões”.  

A contabilidade de custos, quando utilizada de forma eficiente, pode levar ao sucesso 

de um empreendimento, já que é considerada uma ferramenta de auxílio para o gestor tomar 

decisões. Segundo Atkinson (2011, p. 85), “Os custos refletem os recursos que a empresa usa 

para fornecer serviços ou produtos. [...] O custo é importante em razão do relacionamento 

entre o custo de um produto e seu preço”.  

Ela objetiva a determinação do custo dos produtos como um dos critérios da fixação 

dos preços de venda, analisar a rentabilidade das diversas atividades e produtos da empresa, 

avaliar os estoques, determinar a estrutura de custos dos produtos e compará-la com a 

concorrência, bem como alocar os recursos onde produzam melhores resultados. Através 

disso, ocorre uma melhoria na qualidade das decisões tomadas pelas empresas, o que propicia 

o aumento da competitividade (CALLADO, 2005). 

Conforme Santos (2012), é necessário compreender que o objetivo de um sistema de 

contabilidade de custos, é o de acumular todos os custos relacionados aos produtos, às 

mercadorias ou serviços prestados, possibilitando analisar e avaliar desempenhos, visando 

proporcionar a melhor tomada de decisão. 
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Lima (2014) complementa que, em todas as atividades empresariais, a contabilidade 

de custos reflete sua utilidade como instrumento gerencial do planejamento e do controle, e 

principalmente, na tomada de decisão. Assim, é possível afirmar que a contabilidade de custos 

mensura e relata informações financeiras e não financeiras relacionadas à aquisição e ao 

consumo de recursos pela organização. 

Crepaldi (2012), afirma que a função inicial da contabilidade de custos era de 

fornecer elementos para avaliação dos estoques e apuração do resultado, porém, nas últimas 

décadas, passou a prestar duas funções muito importantes na contabilidade gerencial: a 

utilização dos dados de custos para auxílio ao controle e para a tomada de decisões. 

Referente ao relacionamento da contabilidade de custos com a contabilidade 

financeira e a contabilidade gerencial, pode-se destacar que: 

 

“a contabilidade de custos fornece informação tanto para a contabilidade financeira 

quanto para a contabilidade gerencial. Quando mensura e avalia custos de acordo 

com as Normas de Contabilidade, a contabilidade de custos é usada para cumprir 

com um objetivo da contabilidade financeira, entretanto quando usada internamente 

por meio do fornecimento de informações de custos sobre produtos, clientes, 

serviços, projetos, processos, atividades e outros, satisfaz os objetivos de custeio 

para a contabilidade gerencial, exercendo papel preponderante no processo de 

tomada de decisão. A gestão de custos identifica, mensura, coleta, classifica e 

fornece informações que são úteis ao planejamento e processo decisório” (SANTOS, 

2018, p. 17).  

 

 

A contabilidade de custos fornece importantes informações para a contabilidade 

financeira e gerencial, respectivamente, para atender a uma demanda da contabilidade 

financeira, quanto no auxílio a tomada de decisão. A inexistência da contabilidade de custos 

em uma entidade, conforme Callado (2005), não é apenas um problema contábil, e sim um 

problema administrativo, pois, sem este controle adequado, os resultados podem ser 

desastrosos, uma vez que políticas de preço ou avaliação de projetos desprovidas de tais 

informações podem comprometer seu desempenho financeiro. 

 Em relação a função administrativa de controle, Crepaldi (2012) afirma que a função 

da contabilidade de custos é fornecer informações para o que sejam estabelecidos padrões, 

orçamentos ou previsões, e após acompanhar o efetivamente acontecido os valores previstos. 

A contabilidade de custos é uma ferramenta de gestão de grande relevância para as 

empresas, pois, possibilita aos gestores identificar oportunidades de investimento, tomar 

decisões estratégicas, manter a sobrevivência no mercado e obter maior lucratividade. 
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2.2 CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O serviço pode ser definido como produto da atividade humana que, sem assumir a 

forma de um bem físico, satisfaz às necessidades dos consumidores, diferenciando-se assim, 

das organizações industriais. Conforme Atkinson (2011), os principais desafios que as 

empresas manufatureiras têm enfrentado nos últimos anos, também vem ocorrendo em quase 

todos os tipos de organizações de serviços.  

Para a compreensão da importância das empresas prestadoras de serviços e 

visualização do destaque na economia mundial, Morgan e Rosa (2006) afirmam que a 

prestação de um serviço pode ser vista como modo de viabilizar as atividades de outros 

setores. Desta forma, o setor de serviços se destaca mesmo dentro da indústria, onde pode 

atuar como peça-chave para a realização das atividades principais. 

Ao mencionar contabilidade de custos, é muito comum que ocorra uma forte 

associação a sua utilização em indústrias, entretanto, segundo Martins (2010, p.27), “em 

inúmeras empresas de serviços, todavia, passou-se a utilizar seus princípios e suas técnicas de 

maneira apropriada em função da absoluta similaridade de situação, principalmente em 

entidades que trabalham por projeto”.  

Peter et. al (2002), também afirma que os métodos tradicionais de custeio foram 

planejados, essencialmente, para controle de custos de empresas industriais, dificultando a 

obtenção das informações em organizações de serviços.  

Tendo em vista que, a contabilidade aplicada em empresas prestadoras de serviços 

diferencia-se da que é realizada nas indústrias e comércio, Varderbeck (1998) afirma que o 

principal ponto em que divergem é que os serviços são considerados intangíveis, não tendo 

propriedades físicas e seu consumo acontece no momento de sua execução, portanto, não é 

possível colocá-lo em estoque. 

Segundo Morgan e Rosa (2006), normalmente, em empresas desse segmento, a mão-

de-obra é o recurso determinante para a eficácia da organização e produção e consumo 

simultâneo dos serviços, pois os serviços são criados e consumidos ao mesmo tempo, não 

sendo possível serem estocados. Por isso, a capacidade produtiva que for colocada disponível 

e não for utilizada será desperdiçada.   
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2.2.1 Serviços Terceirizados 

A terceirização ou outsourcing, é uma forma de organização estrutural que 

possibilita às empresas a transferência de suas atividades e dos seus meios de produção para 

outra empresa. Até a reforma trabalhista, pela legalidade, somente era permitida a 

terceirização das atividades-meio, pelas empresas. Entretanto, com o estabelecimento da nova 

lei, que vigora desde 2017, considera-se que a prestação de serviços terceirizados se 

caracteriza pela transferência de quaisquer de suas atividades, inclusive de sua atividade 

principal, denominada atividade-fim. 

 

“Com o advento das leis 13.429/17 e 13.467/17, que alteraram significativamente a 

lei de trabalho temporário – Lei 6.019/74 – houve um regramento detalhado sobre a 

terceirização de serviços, trazendo inclusive o seguinte conceito de terceirização no 

artigo 4º-A: Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela 

contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 

principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua 

capacidade econômica compatível com a sua execução” (MARIANO, 2019, p. 1). 

 

 

A terceirização baseia-se na transferência de determinadas atividades para outra 

empresa prestadora de serviços, proporcionando assim, diversos benefícios às organizações 

contratantes, e, às contratadas. Mariano (2019) afirma que, a redução dos custos é a principal 

vantagem da terceirização de serviços, ocasionando uma redução significativa na folha de 

pagamento das empresas. Outras duas vantagens que devem ser destacadas, é a dedicação 

exclusiva da empresa ao seu núcleo do negócio e a delegação dos serviços terceirizados a 

empresas especializadas na área.  

Ainda conforme Mariano (2019) a terceirização de atividades, possibilita um foco 

maior da empresa em seu negócio central, em pontos estratégicos do ramo empresarial. Além 

de haver dedicação exclusiva aos pontos cruciais do empreendimento, as demais atividades 

que serão terceirizadas estarão a cargo de uma empresa prestadora do serviço específico, ou 

seja, a atividade terceirizada poderá ser melhor executada tendo em vista a competência do 

prestador de serviço. 

2.3 TERMINOLOGIAS EM CUSTOS 

A contabilidade de custos utiliza-se de diversas terminologias, tais como 

investimentos, desembolsos, gastos, perdas, desperdícios, custos, sendo indispensável a 
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compreensão deles para se fazer a mensuração do custo dos produtos ou serviços e dos 

resultados. 

Para Martins (2006) a contabilidade de custos tem duas funções básicas: a primeira é 

auxiliar no controle e a segunda auxiliar na tomada de decisões. Quando no auxílio ao 

controle, ela fornece dados para orçamentos, previsões entre outros. Para a tomada de 

decisões ela fornece informações sobre valores relevantes a curto e longo prazo sobre preços 

de venda, corte ou inclusão de novos produtos, prioridade de produção e vendas etc.  

No quadro 1 estão expostas as principais terminologias de custos:  

 
Quadro 1 - Nomenclatura e Definição/Conceito das principais terminologias de custos 

TERMINOLOGIAS 

Gastos 
Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício para entidade em 

forma de entrega ou promessa de entrega de ativos.  

Desembolso Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço.  

Investimento 
Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro 

período.  

Custo 
Gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou 

serviços.  

Despesa  Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas.  

Perda Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.  

Fonte: Adaptado de Martins (2006 p. 24-26). 

 

 

Gastos: Para Padoveze (2010 p. 319), “são todas as ocorrências de pagamentos ou 

recebimentos de ativos, custos ou despesas”. Significa receber os serviços e produtos para 

consumo para todo o processo operacional, bem como os pagamentos efetuados e 

recebimento de ativos. Assim, conforme Martins (2010), gastos são todos os sacrifícios 

financeiros com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço e é 

estabelecido quando há necessidade de produzir algum bem, ou seja, quando uma dívida e 

assumida e com isso há a redução do ativo dado em pagamento e são divididos em 

investimentos, podemos notar que surgirá a despesa e custo desse determinado produto a qual 

o gestor esteja disposto a produzir.  

Quando se fala em gastos é preciso observar que todo sistema de produção está 

sujeito a esse risco, e relevante que os gestores possa identificar esses gastos com 

antecedência, nesse sentido, alguns métodos de custeios fazem essa análise sobre os custos de 

forma mais detalhada e eficiente, onde mostra aos diretores possíveis erros durante a 

fabricação de um produto ou serviço, fazendo com que os gestores possam corrigir futuros 

gastos que não estão previstos no planejamento da empresa (DUBOIS, 2006). 
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Desembolso: de acordo com Lima (2014, p. 5), “é o pagamento resultante da 

aquisição de bens ou serviços e pode ocorrer antes, durante ou depois da entrega dos bens ou 

serviços comprados, portanto, pode haver ou não defasagem em relação ao momento do 

gasto”. 

Investimentos: são gastos destinados à obtenção de bens, direitos ou serviços que 

serão ativados em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis à períodos futuros 

(LIMA, 2014). Conforme Padoveze (2010), os investimentos são gastos efetuados em ativo 

ou despesas e custos que serão imobilizados ou diferidos. São gastos feitos visando sua vida 

útil ou benefícios futuros.  

Custos: Lima (2014, p. 5) afirma que custos se referem a “todo dispêndio efetuado 

(ou ainda devido) pela empresa, que esteja diretamente relacionado ao processo de 

industrialização, comercialização ou de prestação de serviços”. Padoveze (2010), segue na 

mesma linha de pensamento, definindo que custos são os gastos, não investimentos, 

necessários para fabricar o produto. De maneira geral, são os gastos que estão diretamente 

ligados a produção da empresa. 

Koliver (2009, p. 31) define que “os custos correspondem ao Valor de mutação 

patrimonial qualitativa, ocorrida no ciclo operacional interno de uma entidade”. Ou seja, as 

mudanças ocorridas no patrimônio são devido a transformações de ativos em outros ativos, 

como por exemplo, matéria-prima que se tornará um produto acabado.  

Despesas: Padoveze (2010) afirma que, as despesas de modo geral, são todos os 

gastos que estão ligados às áreas administrativas e comerciais. Conforme Berti (2006, p. 20) 

despesa é o “gasto que provoca redução do patrimônio [...]”. A busca incessante de atingir os 

objetivos faz com que os gestores tenham uma preocupação com os gastos envolvidos na 

produção, sendo que a despesa está ligada aos gastos, mas podemos perceber que não está 

diretamente vinculada ao processo de produção. 

Perdas: conforme Padoveze (2010 p. 320), “perdas são fatos ocorridos em situações 

excepcionais que fogem à normalidade das operações da empresa. As perdas são consideradas 

não operacionais e não fazem parte dos custos de produção dos produtos”. Pode-se dizer que 

as perdas são danos de causa natural como terremotos, alagamentos, tsunamis e tornados, 

além de danos causados por outras questões como roubo, incêndios, greves e obsolescências, 

valendo destacar que todos gastos com esses fatos citados são inesperados e prejudiciais ao 

patrimônio de empresas afetadas com tais sacrifícios. Como são involuntárias e 
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desconhecidas, as perdas fogem do controle das empresas, dificultando assim sua análise e 

influência perante as outras formas de gastos. 

Ainda segundo Padoveze (2010 p. 320), “prejuízos é a resultante negativa da soma 

das receitas menos as despesas de um período. Decorre da apuração do resultado de um 

período, onde as despesas suplantam as receitas desse período”. 

Faz-se necessário diferenciar os diversos tipos de gastos, para que se obtenha uma 

maior compreensão sobre custos. A terminologia exige cuidado e atenção, pois, muitos 

elementos mudam de definição conforme o processo.  

2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

Os custos são todos os gastos relacionados especificamente à produção da 

mercadoria ou prestação do serviço, e podem ser classificados de diversas maneiras, de 

acordo com sua finalidade.   

2.4.1 Custos diretos 

Segundo o pensamento de Leone (2010, p. 35), os custos diretos “são aqueles custos 

(ou despesas) que podem ser facilmente identificados como o objeto de custeio. São os custos 

diretamente identificados a seus portadores. Para que seja feita a identificação, não há 

necessidade de rateio”. 

Conforme Lima (2014, p.7), “são os custos que estão relacionados a um determinado 

objeto de custo e que podem ser identificados com este de maneira economicamente viável 

(custo efetivo)”. Ainda para autora, é possível relacionar alguns exemplos, tais como matéria-

prima, mão de obra dos operários, energia elétrica (quando se possui condições objetivas de 

medir o consumo efetivo). 

2.4.2 Custos indiretos 

De acordo com Leone (2010, p. 35), os custos indiretos “são aqueles custos que não 

são facilmente identificados com o objeto do custeio. Às vezes, por causa de sua não 

relevância, alguns custos são alocados aos objetos do custeio através de rateios. Neste caso, 

adotando o rateio, os custos serão considerados indiretos”. 
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Para Lima (2014, p.7), “estão relacionados a um determinado objeto de custo, mas 

não podem ser identificados com este de maneira economicamente viável (custo efetivo). Os 

custos indiretos são alocados ao objeto de custo através de um método de alocação de custo 

denominado rateio”. Ainda, referente a compreensão de custos indiretos da autora, pode-se 

mencionar alguns exemplos, como o aluguel da fábrica, depreciação (método linear), 

manutenção, seguro. 

2.4.3 Custos fixos e variáveis 

Segundo Atkinson (2011) “Os custos fixos não mudam com alterações no nível de 

produção (ou de vendas) em curtos períodos. Por exemplo, o aluguel e o seguro de uma 

fábrica não mudarão, mesmo se a produção cair em 5 a 10%”. Crepaldi (2012), também 

afirma que os custos fixos, são aqueles que não variam diretamente com o volume de 

produção, e possuem as seguintes características: o volume total é fixo dentro de determinado 

intervalo de produção, diminuem, unitariamente, à medida que o volume de produção 

aumenta, e, o controle depende de níveis superiores da administração. 

Já os custos variáveis, para Crepaldi (2012), variam diretamente com a produção. Por 

exemplo, mão de obra direta, matéria-prima e comissão sobre vendas. Martins (2010), 

menciona que o valor global de consumo dos materiais diretos por mês depende diretamente 

do volume de produção. Então, quanto maior a produção, maior será seu consumo, e sendo 

assim, dentro de uma unidade de tempo, o valor do custo com tais materiais se altera de 

acordo com o volume produzido. Enfatiza que materiais diretos são custos variáveis. 

2.4.4 Esquema básico da contabilidade de custos 

O esquema básico da contabilidade de custos, consiste na separação entre os custos e 

as despesas, seguido da apropriação dos custos diretos diretamente aos produtos ou serviços, e 

após, rateio dos custos indiretos (MARTINS, 2010).  
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Figura 1 – Esquema básico da contabilidade de custos 

 

 

Fonte: Martins (2010, p. 57) 

 

Na figura 1, o autor demonstra o funcionamento do Custeio por Absorção, no qual os 

custos incorridos num período só irão integralmente para o resultado desse mesmo período 

caso toda a produção elaborada seja vendida, não havendo, desta forma, a existência de 

estoques finais. Já as despesas, que podem ser de administração, de vendas, financeiras, entre 

outras, sempre são debitadas ao resultado do período em que são incorridas (MARTINS, 

2010).  

2.5 MÉTODOS DE CUSTEIO 

Existem diversos métodos de custeio, que podem ser aplicados conforme as 

características das entidades, como porte, ramo de atividade, grau de detalhamento desejado 

dos valores de custos, objetivos gerenciais, entre outros aspectos. Dessa forma, ao escolher 
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um sistema de custeio, o analista deve atentar-se para que seja implantado o mais adequado à 

entidade. 

Kaplan e Cooper (1998) desenvolveram os métodos de custeios com a proposta de 

reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos, provocado pelos 

métodos de custeios conhecidos como tradicionais. Métodos de custeio são ferramentas onde 

os gestores poderão ter uma visão ampla de todo processo de fabricação, detectando 

determinadas falhas no processo e ao mesmo tempo podendo corrigir no andamento da 

produção para que possa obter um resultado satisfatório (HORNGREN; DATAR; RAJAN, 

2011). 

Para responder às diferentes demandas de informações de custos frente aos diversos 

propósitos, a Contabilidade de Custos mensura custos por meio de métodos de custeio, aos 

quais cabe definir que elementos de custos devem ser considerados, incluídos como custos 

dos objetos de custeio (MARTINS; ROCHA, 2010; FREZATTI et al., 2001).  

Assim, “o tipo de método de custeio a se utilizar depende do tipo de informação que 

se deseja para atender às necessidades informativas dos usuários internos e externos” 

(GUERREIRO, 2010, p. 4). 

Os métodos de custeio tratam de alocar os custos de maneira mais aproximada 

possível da exatidão. “Desta forma, no que se refere aos elementos de custos, os métodos de 

custeio são diferentes entre si em relação ao que é considerado custo de produto em 

contraposição ao que é tratado como encargo de período” (MARTINS; ROCHA, 2010, p. 45). 

Guerreiro (2010) aponta os métodos de custeio de produtos que são representados 

pelo Custeio por Absorção, Pleno, Variável, ou o Custeio Baseado em Atividades, o qual 

considera conceitualmente como o Custeio Pleno, porém adotando entidades e procedimentos 

analíticos próprios. Neste estudo, o método utilizado será o Método de Custeio por Absorção. 

O Custeio por Absorção, conforme Martins (2010, p.37), “consiste na apropriação de 

todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos 

relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos”. 

Segundo a definição de Crepaldi (2012), o Custeio por Absorção ou Custeio Pleno, é baseado 

na apropriação de todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, à produção de produtos e/ou 

serviços de determinado período. Deriva da aplicação dos princípios fundamentais da 

contabilidade, e no Brasil, é adotado tanto pela legislação comercial, quanto pela legislação 

fiscal.  
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O Custeio Variável, também conhecido como Custeio Direto, é um tipo de 

custeamento que consiste em considerar como custo de produção do período somente os 

custos variáveis incorridos. Esse sistema de custo, está fundamentado na separação dos gastos 

em variáveis e fixos, ou seja, em gastos que variam proporcionalmente ao volume da 

produção/venda e gastos, que se mantêm estáveis diante dos volumes de produção/venda 

oscilantes dentro de determinados limites (CREPALDI, 2012).   

O método Custeio Baseado em Atividades (ABC – Activity Based Costing), pode ser 

visto como uma ferramenta de análise dos fluxos de custos. Perante a isso, Martins (2010) 

conceitua como um método de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções 

provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Acrescenta que, é aplicável também aos 

custos diretos, especialmente a mão de obra direta, porém, não haverá grandes diferenças em 

relação aos “sistemas tradicionais”. 

Os métodos de custeio são ferramentas que servem para a identificação dos gastos 

que envolvem os processos do negócio, e cada um, possui suas vantagens e desvantagens.  

Como existem diferentes tipos, é muito importante que a empresa avalie suas principais 

características e escolha o que melhor se adapta no seu ambiente. 

2.5.1 Método de Custeio por Absorção 

 O método de custeio por Absorção, também conhecido como “custeio integral”. Este 

modelo é utilizado pelas empresas de forma a considerar todos os custos de produção. Além 

disso, considera os custos fixos, o que possibilita a realização de rateio. 

Pode-se definir custeio como um método de aprimoração de custos, e absorção como 

identificação desses custos, desta forma, o custeio por absorção consiste na apropriação de 

todos os custos de produção aos bens produzidos. Este sistema de apuração de custos surgiu 

por volta de 1920, seguindo o mérito derivado da aplicação dos princípios contábeis 

geralmente aceitos (AZEVEDO; GOUVÊA; OLIVEIRA, 2006). 

Conforme Crepaldi (2010) o método de Custeio por Absorção é derivado da 

aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade, sendo adotado no Brasil, pela 

legislação comercial e pela legislação fiscal.  

Martins (2010, pg. 37) afirma que o Custeio por Absorção “consiste na apropriação 

de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos 

relativos ao esforço de todos os ou serviços feitos”. O autor complementa que, no Brasil, este 
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modelo de custeio está contemplado no Pronunciamento Ténico CPC 16, do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), que trata da valoração de estoques. 

Tendo em vista que este estudo aborda uma empresa de serviços, na figura 2, está 

representada a metodologia do custeio por absorção, para empresas prestadoras de serviços, 

conforme Martins (2010). 

 

Figura 2 – Custeio por absorção em empresas prestadoras de serviços 

Custeio por Absorção 

Empresas Prestadoras de Serviços 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Martins (2010, p. 38) 

 

Conforme o autor, é uma metodologia decorrente dos princípios da contabilidade, 

que surgiu com a Contabilidade de Custos. Afirma que este critério “é ainda o adotado pela 

Contabilidade Financeira, portanto, válido para fins de Balanço Patrimonial e Demonstração 

de Resultados como também na maioria dos países, para Balanço e Lucros Fiscais” 

(MARTINS, 2010, p. 38).   

Para Crepaldi (2010), todos os custos de produção são apropriados aos produtos do 

período. Os custos referentes a produção podem ser apropriados diretamente, como o material 

direto e mão de obra direta, ou indiretamente, como os custos indiretos de fabricação. 

Acrescenta que, os gastos que não pertencem ao processo produtivo, como as despesas, 

devem ser excluídos.  
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Na figura 3, está esquematizado o fluxo global de custos e despesas para apuração de 

resultados no custeio por absorção. 

  

Figura 3 – Esquema do fluxo global de custos e despesas para apuração de resultados  

Fonte: Crepaldi (2010 p. 230) 

 

É possível visualizar que todas as despesas vão para o resultado do período, enquanto 

os custos somente são lançados ao resultado na parte correspondente aos produtos vendidos, 

ficando o restante como estoque (CREPALDI, 2010). 

Conforme Bornia (2002), existem duas classificações para o custeamento por 

absorção, custeio por absorção integral e custeio por absorção ideal. No caso do custeio por 

absorção integral, a totalidade dos custos (fixos e variáveis) são alocados aos produtos. 
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Afirma que este sistema se relaciona com a avaliação de estoques, ou seja, pode-se identificar 

esse princípio com o atendimento das exigências da contabilidade financeira para a avaliação 

de estoques, além de ser utilizado para fins gerenciais.  

Já no caso do custeio por absorção ideal, Bornia (2002) afirma que todos os custos 

também são computados como custos dos produtos. Entretanto, os custos relacionados com 

insumos usados de forma não-eficiente (desperdícios) não são alocados aos produtos. Este 

modelo de custeio colabora para o controle de custos e ao apoio ao processo de melhoria 

contínua da empresa. 

O sistema de custeio por absorção, possui vantagens e desvantagens. Serve para 

avaliar os estoques das empresas e ajudar nas decisões de preço para os produtos e serviços, 

podendo auxiliar empresas que conseguem facilmente alocar os custos aos produtos, devido a 

uma pequena parcela para rateio. No entanto, para a tomada de decisão de nível gerencial, 

necessita de informações complementares, que podem ser encontradas no custeio baseado em 

atividades ABC, de acordo com cada ramo de atividade empresarial (AZEVEDO; GOUVÊA; 

OLIVEIRA, 2006).  

Nesse contexto, pode-se dizer que a apuração por meio do custeio por absorção se 

apresenta como uma ferramenta que possibilita maior controle sobre as receitas, custos e 

despesas e maior precisão na definição do custo final de produtos ou serviços, podendo gerar 

informações relevantes para realização de um planejamento de longo prazo. 
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3 METODOLOGIA 

A seleção dos métodos e técnicas metodológicos, estão diretamente ligados ao 

problema a ser estudado. Por isso, conforme Marconi; Lakatos (2013, p. 17), “a escolha 

dependerá dos vários fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a natureza dos fenômenos, 

o objeto da pesquisa, os recursos financeiros, a equipe humana, e outros elementos que 

possam surgir no campo da investigação”.    

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com os objetivos da pesquisa, caracteriza-se como exploratória, pois, 

como não existiam muitas informações sobre o objeto do estudo, buscou-se investigar a 

composição dos custos e dos resultados da prestação de serviços da entidade.  Cervo e 

Bervian (2002, p. 69) definem que a pesquisa exploratória “realiza descrições precisas da 

situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos componentes da mesma”. 

 A natureza da pesquisa é teórica e empírica, pois buscou interpretar a literatura, para 

que posteriormente fosse aplicado o método de custeio, atuando assim, em 

complementaridade. Gil (2010, p. 26) define que a pesquisa teórica “reúne estudos que tem 

como propósito preencher uma lacuna no conhecimento”, já na pesquisa empírica, o autor 

afirma que possui a “finalidade de resolver problemas identificados no âmbito das sociedades 

em que os pesquisadores vivem”. 

  O tratamento de dados se classifica como qualitativo. Prioriza a qualidade das 

informações obtidas, para que possa contribuir com a empresa em estudo. Conforme Fachin 

(2006, p. 81), a “variável qualitativa é caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos 

não somente mensuráveis, mas também definidos descritivamente”. 

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso. Fachin (2006), 

define que o método do estudo de caso é caracterizado por ser um estudo intensivo, que leva 

em consideração, a compreensão do assunto investigado, possibilitando a aparição de relações 

que, de outra forma, não seriam descobertas. Nesta pesquisa, o embasamento teórico foi 

construído a partir de diversos autores, e posteriormente aplicada em uma empresa prestadora 

de serviços terceirizados de logística interna, objeto deste estudo.  
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3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada em uma microempresa familiar, prestadora de serviços 

terceirizados de logística interna em uma indústria de laticínios. Nessa prestação, estão 

inclusos os serviços de descarregamento de madeira de caminhões, abastecimento da linha 

produtiva e fornecimento de infraestrutura e mão-de-obra para operação.  

Iniciou suas atividades no ano de 2016, atuando na região nordeste do estado do Rio 

Grande do Sul. No período de realização do estudo, a empresa presta seus serviços em duas 

unidades produtivas de uma indústria de laticínios, que funciona 24 horas por dia, cujo quadro 

de colaboradores total é composto por oito funcionários. 

Cada unidade é controlada por um gestor, sendo eles pai e filho, que tomam as 

decisões sobre o negócio, gerenciam a equipe, controlam as operações da empresa e atuam na 

produção nos dias de folgas dos funcionários. Portanto, este estudo abordará somente os 

serviços prestados em uma das unidades produtivas, a qual dispõe de uma equipe de trabalho 

composta por três operadores de guindaste móvel e um gestor. Os operadores trabalham em 

escalas de revezamento 5x1, ou seja, a cada cinco dias trabalhados obtém um dia de folga.  

O faturamento anual obtido na unidade de estudos, é de aproximadamente 

R$380.000,00, o que reafirma a importância de uma aplicação adequada da gestão de custos, 

para que se alcance maior controle dos custos da prestação dos serviços, e a possibilidade de 

maior lucratividade. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

O estudo foi desenvolvido a partir da coleta de dados, obtidos através de pesquisas 

bibliográficas, que são essenciais para o entendimento e esclarecimento dos conceitos 

relacionados ao tema gestão de custos.  

Posteriormente, foram coletados dados com o gestor da unidade de estudos, 

referentes ao período de 01 de agosto a 31 de agosto de 2019, por meio de documentos, como 

folhas de pagamento, notas fiscais e por meio de controles realizados em planilhas eletrônicas. 
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3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados obtidos através da pesquisa foram analisados através de tabelas e gráficos. 

Conforme Fachin (2013), tabela é uma forma de disposição gráfica das séries, de acordo com 

determinada ordem de classificação, que possui o objetivo de sintetizar os dados de 

observação, tornando-os mais compreensivos. Quanto a utilização de gráficos, a autora afirma 

que, a representação dos dados por meio de elementos geométricos permite uma descrição 

imediata do fenômeno. Apresenta uma forma atrativa e expressiva, visto que facilita a visão 

do conjunto com apenas uma olhada, e possibilita a visualização do abstrato com facilidade.
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4 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa foi fundada no ano de 2016, atuando na região nordeste do estado do Rio 

Grande do Sul como prestadora de serviços terceirizados de logística interna em uma indústria 

de laticínios.  Posteriormente, expandiu sua atuação para outra filial da indústria, passando a 

serem administradas individualmente por dois gestores, sendo eles pai e filho.  

Desta forma, optou-se pela realização do estudo nos serviços fornecidos em somente 

uma das filiais, na qual, a prestação de serviços acordada em contrato é composta pelo 

descarregamento de madeira de caminhões, abastecimento da linha produtiva e fornecimento 

de infraestrutura e mão-de-obra para operação.  

Como a produção da indústria funciona 24 horas por dia, são realizados três turnos 

diários. Por isso, seu quadro de colaboradores é constituído por quatro funcionários: três 

operadores de guindaste móvel e um gestor.  

Os operadores desempenham suas atividades em escalas de revezamento 5x1, ou 

seja, a cada cinco dias trabalhados é concedido um dia de folga. São responsáveis pelo 

descarregamento e organização de madeira no estoque, transporte, abastecimento das esteiras 

da linha produtiva e limpeza das máquinas. O gestor toma as principais decisões sobre o 

negócio, controla as operações, coordena a equipe e atua na produção nos dias de folgas dos 

funcionários.  

Quanto a infraestrutura, utiliza-se de maquinário próprio, sendo um trator equipado 

com uma grua florestal, que funciona a partir da energia gerada por um motor elétrico. Para a 

realização de eventuais reparos nas máquinas, dispõe de um trator equipado com grua 

florestal movida a combustível, que fica a disposição para substituição no período necessário.  

Conta com o auxílio de um escritório contábil para manter o registro da empresa de 

acordo com as exigências dos órgãos governamentais, garantir que esteja em conformidade 

com a legislação tributária e fiscal, além de auxiliar com as folhas de pagamento, assegurando 

que os salários sejam tributados corretamente. 

Nesse contexto, o faturamento total anual é de aproximadamente R$380.000,00, o 

que reafirma a importância de uma aplicação adequada da gestão de custos, para que se 

obtenha maior controle dos custos da prestação dos serviços, possibilidade de redução dos 

custos e maior lucratividade. 
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Na figura 4, é possível visualizar o carregamento de madeira no reboque de 

transporte: 

Figura 4 - Carregamento de reboque 

 
Fonte: A autora (2019) 

 

Na prestação de serviços, primeiramente é realizado o descarregamento de madeira 

dos caminhões e organização do estoque. Normalmente estas atividades são realizadas pelo 

operador do turno A. Já no turno B, o operador se dirige até o estoque para realização do 

carregamento de madeira no reboque, conforme ilustrado na figura 4.  

O maquinário em questão é o que fica como reserva, para eventuais reparos. 

Salienta-se que a grua florestal acoplada neste trator é movida a combustível. 
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Figura 5 - Transporte de madeira 

 
Fonte: A autora (2019) 

 

Na figura 5, está demonstrado o transporte de madeira até a linha produtiva. 

Normalmente esta atividade é realizada pelos operadores dos turnos B e C. São transportadas 

aproximadamente 7 cargas por dia, ou 210 por mês. A madeira é adquirida pela indústria, 

geralmente, é fornecida por produtores rurais.  
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Figura 6 - Trator atual 

 
     Fonte: A autora (2019) 

 

Na figura 6, está exposto o máquinário atual, composto por um trator e uma grua 

florestal equipada com motor elétrico. A máquina destacada acima é utilizada diariamente 

pelos turnos A, B e C para a realização dos atividades que englobam a prestação dos serviços. 

 

4.2 ATIVIDADES OPERACIONAIS 

A empresa presta serviços terceirizados de logística interna à indústria de laticínios 

24 horas por dia, para atender às suas necessidades disponibiliza operadores em três turnos. O 

turno A inicia às 06:40 horas e termina às 15:00 horas. O turno B inicia às 15:00 e termina às 

23:20 horas, enquanto o turno C inicia às 23:00 horas e termina às 07:00 horas. 
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Na figura 7, tem-se o fluxograma, onde estão expostas as atividades realizadas pelos 

colaboradores, ao longo de um dia de trabalho, para possibilitar melhor entendimento do 

processo. 

 

Figura 7: Fluxograma de atividades produtivas 

 

 

 

 

 

       

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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O operador do turno A é responsável pelo descarregamento de madeira e pela 

organização do estoque, de segunda-feira a sexta-feira. O tempo para descarregamento de 

madeira de um caminhão é de aproximadamente 50 minutos. É importante ressaltar que em 

média, a cada uma hora é necessário que este colaborador retorne à linha produtiva para 

abastecê-la.  

Em seguida, volta ao estoque para descarregamento de outro caminhão. Conforme 

informado pelo gestor, são descarregadas 6 a 7 caminhões de madeira em um dia de trabalho, 

cada carga comporta em torno de 36 metros, ou seja, são descarregados aproximadamente 234 

metros de madeira ao dia. Aos sábados e domingos este operador realiza somente o transporte 

e abastecimento da linha produtiva. 

A primeira tarefa do operador do turno B é engatar o reboque, em seguida, se dirigir 

até o estoque, fazer o carregamento, transportar até a linha produtiva e executar o 

abastecimento da esteira. Este processo é repetido até o final do seu turno, sendo que, sua 

última atividade é limpar a máquina, deixando em condições para que o turno C inicie suas 

atividades. 

Os turnos B e C realizam atividades em comum. O operador do turno C já encontra o 

reboque engatado ao trator, desta forma, suas atividades são: fazer o carregamento, transportar 

até a linha produtiva e executar o abastecimento da esteira. Da mesma forma que acontece no 

turno B, o processo é repetido até o final do seu turno, sendo a realização da limpeza da 

máquina sua última atividade. 

Salienta-se que a linha produtiva consome em média 370 metros de madeira ao dia, o 

que representa 11.100 metros no mês. Como os operadores trabalham em escalas de 

revezamento 5x1 (a cada cinco dias trabalhados obtém um dia de folga), o responsável pelas 

operações é próprio gestor. 

4.3 APURAÇÃO DOS CUSTOS E RESULTADOS 

4.3.1 Custos com pessoal 

A prestação dos serviços é realizada por quatro colaboradores, sendo três operadores 

e um gestor. Os operadores desempenham suas atividades em três turnos por dia, 

denominados A, B e C, devido às necessidades da produção da indústria, que opera 24 horas 

por dia. Na tabela 1, estão expostos os custos com pessoal. 
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Tabela 1 - Custos com pessoal 

Salário Outros BASE FGTS 
13º 

Sal. 
Férias 

FGTS s/ 

13º e 

férias 

CUSTO 

MENSAL 

Nº  

Func. 
Funções 

1.638,92 1.170,00 2.808,92 131,11 136,58 45,52 14,57 3.136,70 1 Operador A 

1.555,12 1.048,00 2.603,12 124,41 129,59 43,19 13,82 2.914,14 1 Operador B 

1.716,35 1.398,00 3.114,35 137,31 143,03 47,67 15,26 3.457,61 1 Operador C 

1.480,29 2.650,00 4.130,29 118,42 123,36 41,12 13,16 4.426,34 1 Gestor 

Total             13.934,80 4   

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Foram incluídos os custos com salário, benefícios e encargos referentes a cada 

colaborador. Conforme é possível observar, a empresa obteve custo com pessoal no valor de 

R$13.934,80 no mês de realização da pesquisa. Para que o gestor conheça o custo com 

pessoal por hora, é necessário dividir pelas horas trabalhadas, neste caso utiliza-se 220. Desta 

forma, verifica-se que o custo por hora dos operadores dos turnos A, B e C, são 

respectivamente, R$14,25, R$13,24 e R$15,71. O custo total com pessoal por hora é R$63,34. 

4.3.2 Imobilizado e a depreciação 

Na tabela 2, estão expostos os bens que compõem o imobilizado da empresa: um 

trator, uma grua florestal, um motor elétrico e um reboque para a realização do transporte de 

madeira.  

 

Tabela 2 – Imobilizado  

BEM Valor Qtd Total 
Vida 

útil 
Residual Base Depreciação 

Trator Valtra, 2001   55.000,00 1 55.000,00 120 22.000,00 33.000,00 275,00 

Grua Florestal, 2012  90.000,00 1 90.000,00 120 36.000,00 54.000,00 450,00 

Motor Elétrico, 2012 30.000,00 1 30.000,00 120 12.000,00 18.000,00 150,00 

Reboque p/ transporte 15.000,00 1 15.000,00 120 6.000,00 9.000,00 75,00 

TOTAL     190.000,00   76.000,00   950,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Observa-se que o valor de mercado dos bens totalizou R$190.000,00. Considerando-

se 120 meses para depreciação de máquinas e equipamentos, no final do período, o valor 

residual dos bens referidos na tabela será R$76.000,00. Nesse contexto, constata-se que o 

imobilizado da empresa deprecia R$950,00 ao mês. 
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4.3.3 Mensuração e análise dos resultados 

A empresa possui contrato mensal para a prestação do serviço, fornecendo nota fiscal 

ao contratante, de janeiro a dezembro de cada ano. 

Os dados utilizados como base nesta pesquisa referem-se ao mês de agosto de 2019, 

sendo que, a mensuração e análise da composição dos custos e resultados da prestação de 

serviços da empresa foi realizada por meio do método de custeio por absorção.  

Os dados obtidos foram alocados na tabela 3, denominada Demonstração de 

Resultado do Exercício (DRE), a fim de possibilitar a análise dos custos e despesas fixas e 

variáveis, bem como o resultado da prestação de serviços. 

 

Tabela 3 – Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) 

RECEITAS COM SERVIÇOS 32.000,00 100,00% 

          Prestação de serviços 32.000,00 100,00% 

          Outras Vendas 0,00 0,00% 

(-) CUSTOS VARIÁVEIS 1.534,92 4,80% 

          Energia elétrica máquinas 766,92 2,40% 

          Combustível 768,00 2,40% 

(-) DESPESAS VARIÁVEIS 2.944,00 9,20% 

          Imposto (SIMPLES) 2.304,00 7,20% 

          ISS 640,00 2,00% 

(-) CUSTOS FIXOS 11.158,45 34,87% 

          Manutenção das máquinas 700,00 2,19% 

          Custo com pessoal 9.508,45 29,71% 

          Depreciação 950,00 2,97% 

(=) LUCRO BRUTO 16.362,63 51,13% 

(-) DESPESAS FIXAS MENSAIS 5.473,74 17,11% 

          Gerente administrativo 4.426,34 13,83% 

          Despesas com escritório contábil 250,00 0,78% 

          Despesas com pedágios 29,40 0,09% 

          Despesas com combustíveis   768,00 2,40% 

(=) RESULTADO DO MÊS 10.888,89 34,03% 

                     Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A receita com os serviços o mês de agosto de 2019 foi de R$32.000,00. As maiores 

representatividades são observadas nos custos fixos, que totalizaram R$11.158,45, o 

equivalente a 34,87% sobre o faturamento, seguida pelas despesas fixas, as quais totalizaram 

R$5.473,74, equivalente a 17,11%. Conforme relatado pelo gestor, o custo com manutenção 

de máquinas é o que mais costuma oscilar. 
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Outro ponto a ser observado são as despesas variáveis, neste caso, são referentes aos 

impostos do Simples Nacional e ISS (Imposto sobre Serviços), que representam 9,20%. 

O lucro bruto foi R$16.362,63 (51,13%). Subtraindo-se as despesas fixas, obteve-se 

o resultado da empresa no mês R$10.888,89 o que representa 34,03% sobre o faturamento 

mensal. Nesse contexto, verifica-se que o resultado obtido pela prestadora de serviços no 

período da pesquisa é bastante satisfatório para o segmento que atua.    

4.3.4 Indicadores de gestão e o retorno do investimento 

Os indicadores são instrumentos de gestão que auxiliam a verificação dos resultados 

obtidos pela empresa. Para uma gestão adequada é de vital importância a mensuração e 

acompanhamento de alguns indicadores. No estudo serão calculados e destacados o lucro 

líquido e o retorno do investimento.   

  

Gráfico 1 – Comparativo entre receita e resultado mês de agosto 

 

         Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

O gráfico 1 permite analisar com mais clareza a diferença entre o faturamento total 

da empresa R$32.000,00 e o resultado obtido R$10.888,89, o equivalente a 34,03% sobre o 

faturamento total do mês, percentual considerado satisfatório para empresas do segmento de 

serviços. 
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O demonstrativo e o gráfico são instrumentos que facilitam ao gestor a comparação 

dos números realizados no mês e o acumulado do ano. 

Já com relação ao cálculo do retorno do investimento (RI) tem-se a explanação na 

tabela 4. 

 

     Tabela 4 – Retorno do Investimento 

RETORNO DO INVESTIMENTO EM MESES 

RI = INVESTIMENTO = 17,45 

  LUCRO   
    Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Para o cálculo, foi considerado o valor do investimento em imobilizado 

R$190.000,00, após, dividido pelo lucro do mês. Com isso, constatou-se que o retorno de 

investimento ocorre em 17,45 meses, ou seja, em aproximadamente 01 ano e 06 meses o 

empreendedor que investiu no negócio terá o seu retorno. Assim, pode-se afirmar que é um 

período aceitável para que se obtenha o retorno do investimento. 

4.3.5 Projeção do resultado anual 

Para que exista uma gestão de custos efetiva, é essencial que o modelo seja aplicado 

e realizado em todos os meses do ano, desta forma, será possível mensurar e analisar os custos 

do período, bem como, o resultado alcançado. Além do mais, torna possível a realização da 

projeção do período futuro, a qual facilita que o gestor planeje seu negócio da melhor forma, a 

partir de bases confiáveis. 

Na tabela 5, está exposta a projeção para 12 meses, levando-se em consideração os 

dados obtidos com a pesquisa no mês de agosto de 2019. Desta forma, apenas foi acrescido 

10% sobre a manutenção de máquinas, pois, conforme relatado pelo gestor, é a que mais 

costuma oscilar. Não foi considerada a possibilidade de reajuste do valor da prestação de 

serviços. 
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Tabela 5 – Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)/ Projeção anual 

RECEITAS COM SERVIÇOS 384.000,00 100,00% 

          Prestação de serviços 384.000,00 100,00% 

          Outras Vendas 0,00 0,00% 

(-) CUSTOS VARIÁVEIS 18.419,04 4,80% 

          Energia elétrica máquinas 9.203,04 2,40% 

          Combustível 9.216,00 2,40% 

(-) DESPESAS VARIÁVEIS 35.328,00 9,20% 

          Imposto (SIMPLES) 27.648,00 7,20% 

          ISS 7.680,00 2,00% 

(-) CUSTOS FIXOS 134.741,40 35,09% 

          Manutenção das máquinas 9.240,00 2,41% 

          Custo com pessoal 114.101,40 29,71% 

          Depreciação 11.400,00 2,97% 

(=) LUCRO BRUTO 195.511,56 50,91% 

(-) DESPESAS FIXAS ANUAIS 65.684,88 17,11% 

          Gerente administrativo 53.116,08 13,83% 

          Despesas com escritório contábil 3.000,00 0,78% 

          Despesas com pedágios 352,80 0,09% 

          Despesas com combustíveis   9.216,00 2,40% 

(=) RESULTADO DO ANO 129.826,68 33,81% 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Conforme a tabela 5, verifica-se que o faturamento anual é R$384.000,00. Os custos 

fixos totalizaram R$134.741,40, o equivalente a 35,09% sobre o faturamento, seguida pelas 

despesas fixas, as quais totalizaram R$65.684,88, equivalente a 17,11%.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que o lucro bruto da empresa no período de 12 

meses é R$195.511,56, e que, subtraindo-se as despesas fixas, o resultado do ano é 

R$129.826,68, o equivalente a 33,81% sobre o faturamento. 

Nesta projeção, margem de lucro diminuiu em função da consideração do aumento 

com manutenções das máquinas, no entanto, a empresa apresentou um resultado bastante 

satisfatório para o segmento em que atua. 

Além da utilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), é 

interessante que se utilize gráficos, ferramenta que permite melhor visualização dos resultados 

obtidos, conforme gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Comparativo entre receita e resultado anual 

 

         Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico 2 possibilita analisar com mais clareza a diferença entre o faturamento total 

do ano R$384.000,00 e o resultado obtido R$129.826,68, o equivalente a 33,81% sobre o 

faturamento anual, demonstrando-se um percentual bastante satisfatório para empresas do 

segmento de serviços. 

Sugere-se que o modelo aplicado neste estudo, seja realizado na empresa de forma 

efetiva, para que proporcione maior controle e maior precisão o custo final dos serviços 

prestados e que gere informações que possibilitem um planejamento a longo prazo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Por meio deste estudo buscou-se analisar e mensurar os custos e os resultados de 

uma empresa prestadora de serviços terceirizados de logística interna em uma indústria de 

laticínios, atuante na região nordeste do Rio Grande do Sul. Utilizou-se como base os dados 

referentes ao mês de agosto de 2019. 

Os custos desta prestação de serviços foram calculados pelo método de custeio por 

absorção, considerada uma importante ferramenta de gestão, pois auxilia o gestor na tomada 

de decisões cotidianas, proporcionando bases confiáveis com informações sobre receitas, 

custos, despesas e resultado. 

Foi verificado que o faturamento da empresa no mês de realização da pesquisa foi de 

R$32.000,00, enquanto o lucro obtido foi de R$10.888,89, o equivalente a 34,03% sobre o 

faturamento. O resultado é considerado satisfatório para empresas do setor de serviços. 

Com a projeção anual do resultado apurou-se um lucro de R$129.826,68, mostrando 

que a empresa possui uma ótima rentabilidade de seu negócio. 

A gestão de custos, quando utilizada corretamente, possibilita que a organização 

tome as melhores decisões, pois, proporciona ao gestor maior controle de seus gastos, de onde 

pode investir, eliminar desperdícios e reduzir custos. 

Espera-se que o modelo aplicado neste estudo de caso, seja implantado e utilizado na 

empresa, bem como, proporcione ao gestor maior controle e auxílio na tomada de decisões. 

Espera-se que possa ser útil para as demais empresas do segmento de serviços. 
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