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RESUMO 

 

O presente estudo buscou conhecer o custo do produto 200x7 Gemini Frisado em uma 

indústria de revestimento em PVC. Tal temática foi escolhida pelo motivo do setor da 

construção civil ter registrado forte crescimento nos últimos anos, além do produto 

estudado possuir alta demanda de consumo pela sua praticidade, preço e durabilidade. O 

estudo foi realizado junto a Bianchini Indústria de Plásticos Ltda. – Plasbil Revestimentos, 

situada no município de Tapejara, empresa pertencente ao Grupo Bianchini. Para tal, 

utilizou-se da abordagem quantitativa e qualitativa, através de uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, observando que os dados foram coletados de forma direta através de análises 

de planilhas, relatórios e gráficos gerados pela empresa estudada. Também são expostos o 

histórico da empresa e o ambiente organizacional, onde o estudo foi desenvolvido. 

Posteriormente, através de referencial teórico, são expostos os conceitos do estudo. Na 

sequência, são demonstrados os resultados, dos quais se examinou a necessidade de elevar 

ao máximo o emprego de um sistema de custos e o desenvolvimento de um programa de 

formação continuada, com o objetivo de criar um contexto próprio à implantação de 

inovações na área de custos, além de sugerir que a empresa adote um sistema em que se 

trabalhe com um estoque mínimo, bem como estimular e motivar os colaboradores da 

empresa, qualificando-os para que desenvolvam suas funções referentes ao sistema de 

custos com eficácia. 

 

Palavras-chave: Sistema de custos, 200x7 Gemini Frisado, custos, impostos. 
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ABSTRACT 

 

This study sought to ascertain the cost of the product 200x7 Gemini Frisado in an industry 

of PVC coating. This theme was chosen by reason of the construction industry have 

registered strong growth in recent years, beyond the studied product has high consumer 

demand for its practicality, price and durability. The study was carried out among 

Bianchini Indústria de Plásticos Ltda. – Plasbil Revestimentos, located in the municipality 

of Tapejara, a company belonging to the Group Bianchini. „To this end, we used the 

quantitative and qualitative approach, through a literature search of nature, noting that the 

data were collected directly through analysis of spreadsheets, reports, and graphs generated 

by the company studied. They are also exposed the company's history and organizational 

environment, where the study was conducted. Later, through the theoretical framework, the 

concepts are exposed in the study. Following are shown the results of which examined the 

need to maximize the use of a cost system and development of a continuing education 

program, in order to create a proper context for the implementation of innovations in the 

area of cost, besides suggesting that the company adopts a system in which they work with 

a minimum inventory, as well as encourage and motivate company employees, calling 

them to develop their functions relating to system cost effectively. 

 

Keywords: Cost systm , 200x7 Gemini Frisado, costs, taxes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O setor da construção civil no Brasil tem registrado um forte crescimento nos 

últimos anos, segundo a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria de Construção). Este 

crescimento deve-se também a entrada de investimentos de empresas multinacionais no 

país, que encontraram no Brasil um mercado estável, ou seja, uma oportunidade para 

expandir seus negócios. Além da estabilidade do mercado nacional, outro fator são os 

incentivos dos governos para aquisição da casa própria pelas famílias brasileiras através de 

políticas de redução de juros bancários para financiamentos, estimulando a economia. No 

entanto, dentro deste mercado é exigido uma competitividade fabril cada vez maior de 

todos os materiais de construção, onde se classificam os revestimentos em PVC, 

ressaltando-se cada vez mais a necessidade de conhecimento de todos os processos 

envolvidos na fabricação deste produto. 

Diante desses fatos o presente estudo objetiva assim conhecer os custos de 

produção do produto 200x7 Gemini Frisado em uma indústria de revestimento em PVC, 

realizar o levantamento de custo médio da aquisição de matéria-prima deste produto, bem 

como identificar os custos de produção, além de verificar o custo da produção por m², e 

também analisar o custo de produção do revestimento em estudo com a finalidade de venda 

sem rentabilidade. 

A vida útil do produto de PVC é uma forma hábil e eficaz de ampliar e agregar 

valor ao produto feito desse material, também, com o objetivo de aumentar os ganhos 

financeiros, principalmente no mercado da construção civil, o qual é muito concorrido e é 

necessário buscar novas alternativas para permanecer vivo dentro deste mercado.  

O setor da construção civil tem apresentado um nível elevado de concorrência, 

porém, por outro lado, está em plena expansão, apresentando grande inovação, fazendo 

com que as empresas se profissionalizem  mais para atender seus consumidores. 

Na área da economia global, torna-se cada vez mais importante o controle dos 

custos dentro de toda e qualquer organização, sabendo que o produto que será analisado 

neste trabalho é de grande rentabilidade para a empresa diante do seu percentual elevado 

sobre o faturamento total. A adequada gestão dos custos gera informações úteis para o 

planejamento, o controle e a administração das atividades. Além disso, permite avaliar o 



 12 

desempenho do setor produtivo, servindo de ferramenta no processo de tomada de 

decisões.  

Visando atender a necessidade de apurar os custos que englobam o processo 

produtivo na empresa que fabrica o forro de PVC, este estudo de caso fará a apuração dos 

custos que vão desde a aquisição da matéria prima, identificação e verificação dos custos 

da produção através de um estudo mais detalhado para obtenção de todos os custos de 

produção com a finalidade de venda. 

Serão apurados os seguintes custos: fixos, variáveis, diretos, indiretos, de 

transformação, rateados ou por absorção e custos totais. Com a identificação dos mesmos, 

serão gerados gráficos, planilhas e relatórios, sendo que estes serão apresentados para a 

gerência da empresa para que a mesma analise e tenha dados para possíveis tomada de 

providências para reduzir os custos, possibilitando assim maiores ganhos financeiros para a 

empresa. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Neste trabalho acadêmico o objetivo principal é conhecer todos os custos da 

produção em uma indústria de forro PVC, que engloba desde o custo médio de aquisição 

da matéria-prima até o processo final de fabricação do produto 200x7 Gemini Frisado 

(2081.1). 

No atual contexto empresarial é necessário que as empresas adotem um sistema de 

custeio confiável e efetivo. A adoção de um sistema que gere informações seguras e 

eficazes para uma empresa que produz determinados produtos é preponderante no auxilio 

para os administradores/gestores tomarem as principais decisões em relação ao que diz 

respeito ao crescimento da empresa, geração de lucros e o controle das operações 

financeiras. Assim neste estudo, observa-se que o produto escolhido tem alto potencial no 

mercado da construção civil, e representa para a empresa 39,59% do faturamento em 

relação a outros tipos de revestimentos PVC produzidos na empresa estudada. 

Observa-se que no mês de outubro de 2012 foram fabricados 29 tipos diferentes de 

revestimento PVC (tipo forro), representando 31,56% do consumo total de matéria prima 

utilizada na indústria para fabricar 80 itens diferentes, como: portas, forros, cantoneiras, 

rodapés, entre outros produtos no mesmo mês.  

O revestimento em PVC, atualmente tem sido muito procurado no mercado, o que 

tem ocasionado uma demanda enorme na sua produção. Contudo a procura por esse 

produto no mercado da construção civil é justificada por uma série de vantagens como: 

baixo custo, pelo motivo do produto não propagar fogo, por ser imune ao cupim, ser 

resistente a umidade, ser um material de alta resistência, de grande praticidade, 

durabilidade, sem contar que ajuda a preservar o meio ambiente, pois substitui a madeira, 

sendo um produto ecologicamente correto. 

Outro fator importante para analisar o custo do revestimento de PVC são os vários 

financiamentos e linhas de créditos e incentivos dados pelos bancos através dos governos, 

principalmente pelo governo federal que tem disponibilizado diversas linhas de crédito 

para financiamentos de aquisição da casa própria, fazendo que haja uma maior demanda 

por tipos e variedades de produtos na construção civil. Neste caso se encaixa perfeitamente 

no caso do revestimento em PVC, pois geralmente, os financiamentos e incentivos do 



 14 

governo são para moradias de baixo e médio padrão. Este produto é de baixo custo em 

comparação a outros tipos de revestimentos existentes no mercado da construção civil, sem 

contar que possuem a mesma utilidade em uma obra. 

Desta forma a não aplicabilidade de um sistema de custos pode deixar uma empresa 

nessa área de atuação vulnerável diante da atual concorrência e competitividade imposta 

pelo mercado, justificando o trabalho proposto. 

Sabendo que o valor da matéria-prima oscila constantemente é necessário ter um 

valor aproximado do custo da aquisição da mesma, uma vez que a mesmo influencia 

diretamente no valor do produto final, podendo tornar assim a empresa menos rentável.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Abordagem 

 

Para a melhor formulação deste trabalho acadêmico serão utilizadas as abordagens 

qualitativa e quantitativa.  

Quanto a abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa. Qualitativa, pois segundo Diehl e Tatim (2004, p. 52) estes estudos “podem 

descrever a complexidade de determinado problema e a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no 

processo de mudança de dado grupo [...]”. Quantitativa por ter utilizado números na busca 

de garantir a precisão dos resultados, evitando a distorção de análises e interpretações 

exclusivamente subjetivas (GRESSLER, 2004). 

 

 

3.2  Tipos de pesquisa 

 

Este item se refere às formas de coleta de dados que serão utilizadas para a melhor 

realização deste trabalho. Será feita uma pesquisa bibliográfica baseada em livros que 

foram publicados, principalmente em contabilidade de custos. O tema também será 

pesquisado na internet em sites que se referem ao estudo de caso. 

Na parte prática, será feito um estudo junto à empresa, que fornecerá os dados para 

que este estudo seja realizado. Esses dados são da aquisição da matéria-prima e outros 

custos que englobam o processo de produção do revestimento em PVC 200x7 Gemini 

Frisado. 

A empresa considera este estudo de suma importância, pois será utilizado para 

rever métodos e processos de aquisição de matéria-prima e de produção, sendo que esses 

dados refletem diretamente no lucro da empresa.  
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3.3 Métodos 

 

O método de pesquisa utilizado para comprovar a veracidade da pesquisa realizada, 

será o método indutivo. 

Para (Marconi e Lakatos, 2006, p. 53) “indução é um processo mental por 

intermedio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se 

uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo 

dos argumentos é levar à conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das 

premissas nas quais se basearam”. 

 

 

3.4 Técnicas de coleta de dados  

 

Os dados serão coletados de forma indireta. A forma indireta para extrair os dados 

será feita através de relatórios contábeis, relatórios de aquisição de matéria-prima, 

relatórios de compra e de consumo de produtos que fazem parte do processo. Todos esses 

dados serão coletados junto à empresa.  

 

 

3.5 Análise e interpretação de dados 

 

A análise e interpretação dos dados gerados através do estudo de caso resultam em 

gráficos, planilhas e relatórios. 

 

A análise é a tentativa de evidenciar as relações que existem entre os 

fenômenos estudados e outros fatores. Portanto, a elaboração da análise é 

realizada em três níveis, conforme Marconi & Lakatos (2006, p. 35): 

 Interpretação – verificação das relações entre as variáveis independentes 

e dependentes e da variável interveniente (anterior e posterior à 

independente), a fim de ampliar os conhecimentos sobre o fenômeno 

(variável dependente). 

 Explicação – esclarecimento sobre a origem da variável dependente e 

necessidade de encontrar a variável antecedente (anterior às variáveis 

independente e dependente). 

 Especificação – explicitação sobre até que ponto as relações entre as 

variáveis independente e dependente são válidas (como, onde e quando). 

(FICAGNA, 2002, p. 96-97). 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1 Histórico 

 

A Bianchini Indústria de Plásticos Ltda. – Plasbil Revestimentos, está situada no 

município de Tapejara, na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, foi fundada no 

ano de 1998, é uma empresa pertencente ao Grupo Bianchini, e dedica-se à indústria de 

revestimento em PVC.  

A motivação pela ação empresarial, o estímulo e integração existente entre os 

sócios, a dedicação que colocam nas atividades que desempenham e a experiência 

adquirida em outros negócios no ramo comercial foram empenhadas nesse 

empreendimento na área industrial, fazendo com que possuam uma das mais modernas 

plantas industriais do Brasil no setor de forros, acabamentos, rodapés e portas, sanfonadas 

em PVC. Atualmente contam com aproximadamente 400 funcionários. 

A empresa ainda dispõe de uma frota própria de caminhões. A Plasbil  proporciona 

agilidade e segurança no transporte de seus produtos que é certificada   pela ISO 

9001:2008 e com constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento a Plasbil 

Revestimentos oferece aos seus consumidores soluções práticas, duráveis, econômicas e 

ecológicas para ambientes. 

A missão da empresa é prover soluções versáteis em PVC para a construção civil, 

com excelência e desenvolvimento sustentável. 

A visão está pautada em ser líder nos segmentos de atuação no mercado da 

construção civil na América Latina. 

Os valores da empresa são: 

 satisfação dos clientes; 

 comprometimento da equipe; 

 produzir com qualidade sempre; 

 ambiente seguro para quem trabalha; 

 crescer e ser rentável; 

 trabalhar em harmonia com o meio ambiente. 
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 A empresa tem como política de qualidade proporcionar serviços e produtos em 

PVC de alta qualidade, visando a satisfação dos clientes através da melhoria contínua, 

promovendo o crescimento dos colaboradores através da capacitação e valorização em um 

ambiente de trabalho seguro, executando ações para promover o aumento da rentabilidade 

e o crescimento contínuo, preservando o meio-ambiente. 

 A Plasbil Revestimentos tem o compromisso com a preservação do meio 

ambiente e com a qualidade de vida de seus colaboradores, parceiros integrados e a 

comunidade. Para garantir às gerações futuras um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, os processos produtivos são constantemente aprimorados e adequados a 

atender a legislação ambiental. 

 Tem como compromisso a qualidade de vida e desenvolvimento dos 

colaboradores, efetiva participação na comunidade, considerando os valores básicos com 

decisões e atitudes baseados na dignidade, liberdade, integridade, lealdade, honestidade e 

justiça.  

 Também a Plasbil Revestimentos atua na comunidade de forma direta através de 

apoio à educação, à saúde, aos esportes, à arte e à cultura, além da promoção de 

oportunidades de desenvolvimento econômico. 

 A Qualidade sempre foi uma premissa da empresa desde o inicio de suas 

atividades. Buscando atender as exigências do mercado, hoje, todos os produtos são 

certificados pela NBR, (Normas Brasileiras de Regulamentações), podendo dessa maneira, 

garantir a total qualidade dos mesmos. 

 

 

4.2 Histórico da certificação 

 

2008- Certificação ISO 9001 

Ao buscar a certificação, os objetivos principais sempre foram as melhorias nos 

processos de gestão, visando produzir cada vez com mais qualidade em um ambiente 

seguro e que todas as partes envolvidas sintam suas expectativas atendidas.  

O processo da busca da certificação se iniciou no final de 2007 e em menos de um 

ano, após uma auditoria que verificou a inexistência de "não conformidades”, propiciou 

condições para que a certificadora BSI emitisse a declaração recomendando a certificação 

conforme as normas da NBR ISO 9001-2000, atestando que sistema de gestão da qualidade 



 19 

segue os padrões internacionais estabelecidos para certificação. 

A conquista da certificação ISO e do Troféu prata do Programa Gaúcho da 

Qualidade (PGQP), são indicadores que os processos de gestão sofreram melhorias desde a 

sua implantação, mas sabe-se que este é um caminho sem volta, tem que estar 

permanentemente buscando melhorias e avanços, que somente são possíveis com o 

compromisso e o envolvimento de toda a equipe Plasbil. 

 

Plasbil 2008, 2007, 2006 e 2005 - Reconhecida pelo Prêmio Qualidade RS - PGQP  

Desde 2004 a Plasbil investe no PGQP (Programa Gaúcho da Qualidade e 

Produtividade) com foco em sua melhoria contínua dos processos internos e manutenção 

da satisfação de seus clientes. Durante este período foi conquistado os seguintes 

reconhecimentos: 2005 - Medalha Bronze - Prêmio Qualidade RS - PGQP RS; 2006 - 

Troféu Bronze - Prêmio Qualidade RS - PGQP RS; 2007 - Troféu Prata - Prêmio 

Qualidade RS - PGQP RS E2008 - Troféu Prata - Prêmio Qualidade RS - PGQP RS 

A adoção dos princípios da qualidade e a participação no PGQP proporcionam a 

empresa melhorias significativas com foco na satisfação dos clientes, sociedade e 

sustentabilidade. Assim seguiu-se Rumo à Excelência em busca do TROFÉU OURO em 

2010. 

 

2004 - Credenciada pelo PBQP-H  

Os Produtos Plasbil são aprovados pelo PBQP-H – (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat do Governo Federal), programa que envolve 

fabricantes, construtoras e prestadores de serviços nos Setores de Construção, Saneamento, 

Infra-estrutura e Transporte.  

  

2004 - Conformidade com os Requisitos da NBR 14285 

Os Produtos Plasbil são fabricados de acordo com os Requisitos da Norma NBR 

14.285 sendo testados e aprovados, que embute testes de qualidade e métodos de ensaio. 

 

2004 - Certificada pelo Programa de Qualidade Assegurada da AFAP  

 Desde 1995, a AFAP-PVC (Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfis de 

PVC para Construção Civil) vem implementando o "Programa Setorial da Qualidade de 

Perfis de PVC para Forros", PSQ, com o objetivo principal de garantir as conformidades às 
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Normas Técnicas ABNT dos forros de PVC comercializados no Brasil, melhorando, desta 

forma, o desempenho e a qualidade deste produto, assim como, preservando a segurança 

dos comerciantes e consumidores finais. 

A avaliação técnica dos forros de PVC é gerenciada pela TESIS - Tecnologia de 

Sistemas em Engenharia Ltda, empresa contratada e responsável por toda a coleta das 

amostras, envio para testes em laboratório acreditado pelo INMETRO para ensaios em 

forros de PVC e respectivos controles. 

 

1999 - Prêmio Talentos Empreendedores – SEBRAE  

 O Prêmio Talentos Empreendedores é voltado tanto para empresas já bem 

estruturadas em sua gestão como para aquelas que desejam aprimorar seu desempenho na 

área. 

 

 

4.3 Resumo do contexto da empresa 

 

A empresa alicerçada em um quadro funcional qualificado e comprometido, que 

busca constantemente melhorias nos processos de produção e técnicas de gestão adequadas 

para desta forma atender os princípios claros de sua missão, além de oferecer soluções 

práticas em forros e divisórias econômicas e duráveis, com produtos de qualidade, 

crescendo e inovando em harmonia com o meio ambiente e a comunidade, buscando a 

satisfação dos clientes e de seus colaboradores.  
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4.4 Clientes, mercados e competitividade 

 

O setor comercial da empresa identifica cinco grupos de clientes segmentados em 

mercados interno e externo. No mercado interno, os grupos de clientes são lojas 

especializadas em material de construção, redes de lojas de materiais de construção, 

construtoras e lojas de decoração e instalação. No mercado externo, os grupos de clientes 

são exportadores e importadores. 

O leque de clientes está distribuído nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso 

do Sul. Existem alguns clientes também em outros estados e países, o que faz com que o 

processo de exportação se fortaleça de maneira acelerada, atualmente a empresa exporta os 

seus produtos para diversos países da América Latina.  

Para evitar a concorrência infiel e desleal a Plasbil Revestimentos não realiza venda 

direta ao consumidor final, portanto, toda venda inclui a participação do comércio ligado 

ao setor da construção civil. 

Em relação ao ambiente competitivo atual do mercado dos produtos em PVC com 

demais linhas de materiais como gesso e madeira, não há uma grande concorrência, pois os 

produtos em PVC vêm sobrepondo-se aos demais devido ao baixo custo e pela facilidade 

de instalação e manutenção. 

O crescimento do número de concorrentes, que apesar de menores, praticam preços 

predatórios e oferecem produtos não normatizados frequentemente influenciam a decisão 

dos consumidores desinformados e de baixo poder aquisitivo, marcando assim o ambiente 

competitivo.  

A empresa identifica 164 concorrentes diretos. Os principais concorrentes por nome 

fantasia atualmente são: Agiflex, Araforros, Confibra, Darthel, Eloplast, Isdralit, 

Nichelplast, Perin, Pilaplast, Plásticos TWB, Tigre, Tuboplas e Vipal Plásticos. 
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Fonte: Empresa 

Figura 1 – Organograma Plasbil Revestimentos 

 

 

Fonte: http://www.plasbil.com.br/sobre-a-plasbil?op=plasbil 

Figura 2 – Localização da Plasbil Revestimentos 

 

http://www.plasbil.com.br/sobre-a-plasbil?op=plasbil
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Fonte: http://www.plasbil.com.br/sobre-a-plasbil?op=plasbil 

Figura 3 – Frota de caminhões da Plasbil Revestimentos 

 

http://www.plasbil.com.br/sobre-a-plasbil?op=plasbil
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 Fonte: Setor Comercial Plasbil 

 

Figura 4 – Produtos da Plasbil Revestimentos 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Para se alcançar os objetivos propostos neste estudo de conhecer os custos do 

200x7 Gemini Frisado na produção em uma indústria de revestimento em PVC, bem como 

realizar o levantamento de custo médio de aquisição de matéria-prima, além de identificar 

os custos de produção por metro quadrado é necessário se basear na literatura, assim a 

seguir será apresentada uma revisão conceitual. 

 

 

5.1 A importância da contabilidade de custos 

 

Sabendo-se que a contabilidade de custos tem o papel de registrar os custos que 

qualificam o administrador para avaliar seus produtos e estoque dos mesmos, e, além disso, 

nos dias atuais solucionam problemas administrativos através de técnicas matemáticas e 

estatísticas mais elaboradas, juntamente com novas tecnologias e equipamentos eletrônicos 

no processamento fazendo com que o administrador consiga tomar decisões mais acertadas 

no atual mercado, onde há uma grande competição para conquistar clientes.  

Os clientes no atual cenário do mercado estão fazendo com que os empresários 

ofereçam produtos com baixo preço e de alta qualidade para os consumidores, mas para 

isso as empresas precisam conhecer os custos da produção para poderem fixar os preços de 

vendas e manterem-se no mercado, assim justificando a contabilidade custos.  

 

 

5.2 Contabilidade de Custos 

 

A contabilidade de uma empresa é uma ferramenta importante para o controle e 

gerenciamento da mesma, pois geram informações sobre os gastos, despesas e 

principalmente sobre os custos. O administrador ou gestor da empresa necessita conhecer 

os custos e ter noções de contabilidade para poder administrar com eficiência a mesma, 

sabendo onde estão os pontos fortes e pontos fracos, para trabalhar com maior ênfase sobre 

os mesmos.  
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De acordo com Crepaldi (1998, op. cit. p. 210), “um sistema contábil só será 

eficiente quando aliado ao bom senso do administrador, proporcionando um diagnóstico 

realista, com a localização dos pontos fracos e fortes de cada atividade produtiva e da 

empresa como um todo. De posse destas informações, poderão ser retiradas várias 

conclusões para diversas finalidades”. Assim, o autor considera que o administrador tem 

um papel importante no controle de custos da empresa e na sua contabilidade.  

Segundo mesmo autor a contabilidade de custos é uma dessas informações, como 

trata Crepaldi que conceitua contabilidade de custo como sendo “uma técnica utilizada 

para mensurar e informar os custos dos produtos e / ou serviços”. (CREPALDI, 1998, 

p.211). Ou seja. Através da contabilidade de custos o administrador poderá saber o custo 

do seu produto.  

Segundo Leone (2000, p. 21), “a contabilidade de custos é uma atividade que 

assemelha a um centro processador de informações, que recebe dados, acumulando de 

forma organizada, analisa-os interpreta-os produzindo informações de custos para diversos 

níveis gerenciais”. 

Ainda segundo o mesmo autor, (2000, p. 23) : 

 

 

A contabilidade de custos colhe dados internos e externos, monetários e não 

monetários, mas quantitativos. Atualmente em virtude de suas crescentes 

responsabilidades, diante de novas exigências por parte dos administradores, a 

contabilidade de custo esta cada vez mais utilizando dados quantitativos e não 

monetários, colhendo-os, trabalhando-os, organizando-os, combinando-os e 

produzindo informações gerenciais de alta relevância, baseadas nestes dados. A 

contabilidade de custos operacional é muito mais útil, muito mais aceita pelos 

diversos técnicos que compõem os quadros de decisão, controle e planejamento 

das empresas.  

 

 

De maneira geral, Marion (1996, p. 59) conceitua, “contabilidade de custo, como a 

própria denominação induz, cuida de custos da empresa, não tendo sua atenção voltada 

para as despesas”. Portanto, a contabilidade de custos refere-se somente ao custo do 

produto, matéria prima e não de outras despesas. 

Uma vez estabelecidas as metas e os parâmetros dos seguimentos em que divide-se 

o objetivo da contabilidade de custo, cumpre destacar agora alguns pontos de extrema 

importância para o desenvolvimento posterior de um sólido sistema de informações 

gerenciais de custo. (LEONE, 2000, p. 31). 
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5.2.1 Conceitos e terminologias 

 

 

5.2.1.1 Gasto 

 

Na opinião de Crepaldi, (1998), “gasto é o sacrifício com que a empresa arca para 

obter um bem ou serviço, representando por entrega ou promessa de entrega de ativos; 

concretiza-se quando os serviços ou os bens adquiridos são prestados ou passam a ser 

propriedade da empresa”.  

Santos Marion (1996, p. 35) afirmam que todos os gastos no processo de produção 

e criação entendem como custo: mão-de-obra, energia elétrica, desgaste de máquinas 

utilizadas na produção, embalagem, etc. 

Contudo, para Mattos, “custo é todo gasto incorrido pela empresa que contribui 

para a transformação de recursos em produtos ou serviços” (1999, p. 42). 

 

 

5.2.1.2 Despesa 

 

O conceito de despesa de acordo com Santos e Marion “é todo o consumo de bens 

ou serviços para a obtenção de receita. É exatamente aqui que despesa se diferencia de 

perda, pois enquanto aquela (despesa) representa sacrifícios no sentido de obter receita, 

esta (perda) não gera receita” (1996, p. 35). 

Despesa são os gastos para obter receita, ou seja, parte de sacrificio da produção em 

gastar a materia prima para fabricar o produto, gerando  assim a receita.  

Já para Mattos “despesa é todo sacrifício da empresa para produzir receita. Quando 

ela vende um produto, parte do sacrifício para produzir a receita oriunda da venda é o custo 

da produção da quantidade vendida” (MATTOS, 1999, p.42). 

 

5.2.1.3 Custo 

 

Para Eliseu Martins “custo é um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços”. Mas para Nilson Holanda “de um ponto de vista 
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econômico, podemos considerar como custo todo e qualquer sacrifício feito para produzir 

determinado bem, desde que seja possível atribuir um valor monetário a esse sacrifício”.  

O estudo sobre os custos tem por finalidade gerencial, uma melhor forma para 

gerenciar e monitorar os custos que estão englobados no processo de fabricação de forro 

PVC, tendo assim os dados mensuráveis.   

Na visão de Santos e Marion existe custo quando “a matéria prima é adquirida, 

denominamos este primeiro estagio de gasto; em seguida, ela foi estocada no ativo; no 

instante em que a matéria-prima entra em produção, associando-se a outros gastos de 

produção, reconhecemos como custo” (1996, p. 35).  

Os mesmos autores declaram ainda que, todos os gastos no processo de produção e 

criação entendem como custo: mão-de-obra, energia elétrica, desgaste de maquinas 

utilizadas na produção, embalagem, etc. (SANTOS; MARION, 1996, p. 35) 

 

 

5.3 Custos de produção 

 

 

5.3.1 Custos diretos 

 

Custo direto é todo o custo que está ligado de forma direta para produzir o produto, 

ou seja gastos com matéria-prima, mão de obra, pagamento de salário dentre outros. Sendo 

que os custos diretos podem ser identificados sem rateio.  

Custo direto é todo o custo que está diretamente ligado ao processo de fabricação 

ou industrialização. Leone (2000) esclarece que o custo só é direto quando, para o trabalho 

de sua identificação ao objeto de custeio, não for utilizado nenhum recurso, de nenhuma 

medida de consumo e de nenhum parâmetro. 

De acordo com Santos e Marion (1996, p. 42), “custos diretos são os identificados 

com precisão no produto acabado, através de um sistema e um método de medição, e cujo 

valor é relevante, como: horas de mão-de-obra, quilos de semente ou ração, gastos com 

funcionários e manutenção de tratores”. 

No entanto, Crepaldi conceitua custo direto desta forma: “custo direto são aqueles 

que podem ser diretamente (sem rateio) apropriados aos produtos agrícolas, bastando 

existir uma medida de consumo (quilos, horas de mão-de-obra ou de maquinas etc.)” 

(1998, p. 91). 
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Na concepção de Mattos (1999, p. 59), custos diretos são todos os custos que se 

conseguem identificar com as obras, do modo mais econômico e lógico.  

 

 

5.3.2 Custos indiretos 

 

Os custos indiretos necessitam de taxa de rateio para serem identificados, eles 

podem ser identificados como salário do administrador da empresa, que não está ligado 

diretamente a produção e sim de uma forma indireta, também podem ser identificados 

como depreciação de maquinas, iluminação dentre outros.  

Para chegar ao custo indireto necessita de aproximação, ou seja, é aquele custo que 

é atribuído ao produto. Para Leone “custo indireto são todos os outros custos que 

dependem do emprego de recursos, taxas de rateio, de parâmetros para o debito às obras”. 

 Para Santos e Marion custos indiretos são aqueles necessários à produção, 

geralmente mais de um produto, mas alocáveis arbitrariamente, através de um sistema de 

rateio, estimativo e outros meios (1996, p. 42). 

Crepaldi (1998, p. 91), refere-se que custos indiretos para serem incorporados aos 

produtos agrícolas necessitam de algum critério de roteiro (aluguel, iluminação, 

depreciação, salário de administrador etc.). 

 

 

5.3.3 Custos de transformação 

 

Custo de transformação é todo o custo empregado para transformar a matéria prima 

em produto final, ou seja, é o custo de mão de obra que está ligada a transformação mais as 

despesas de indiretas de fabricação. 

Entende-se que este seja o verdadeiro custo de produção, pois segundo Leone: 

 

 

 

 

É a soma da mão-de-obra direta e das despesas indiretas de fabricação. Como se 

observa, essa soma representa, em unidades monetárias o esforço próprio da 

empresa na transformação do material em produto acabado. Os dois fatores de 

produção podem ser controlados pela gerência. (2000, p. 69). 
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Aplicar esses recursos com a finalidade de diminuir os custos, conseguindo assim 

uma maior produtividade e um maior rendimento é na verdade a administração da empresa 

que faz. 

Controlar o material com o objetivo de diminuir o seu emprego e sua utilização, 

fazendo assim economia dentro da empresa, é algo que só vai se perceber a médio e longo 

prazo. 

 

 

5.3.4 Custos fixos  

 

Ressalta-se que custos fixos são os que permanecem inalterados em termos físicos e 

de valor, independentemente do volume de produção dentro de um intervalo de tempo 

relevante. Ex.: depreciação de instalações, benfeitorias e maquinas agrícola; seguro de 

bens; salários de técnicos rurais e chefias. 

Crepaldi (1998, p. 140) afirma que, na atividade agrícola, custos variáveis são 

assim chamados pelo fato de seus valores dependerem da intensidade da utilização do 

maquinário. Segundo o autor, custos fixos são aqueles que ocorrem independente de uso 

ou não do maquinário. Ex.: depreciação, juros calculados, seguros, etc. 

Nas palavras do autor entende-se que quando a empresa possui um equipamento ou 

maquinário independente da sua utilização haverá um custo fixo na empresa ou indústria 

para mantê-la funcionando. 

Para Santos e Marion (1996, p. 43) “alguns custos podem variar, mas não de forma 

proporcional ao volume de produção. Como por exemplo, a energia elétrica utilizada 

durante um turno de trabalho, que passa a variar pela quantidade de turnos, e não 

exatamente em decorrência do volume produzido”. 

 

 

 

5.3.5 Custos variáveis 

 

O custo variável é o custo que varia conforme a quantidade de matéria-prima 

processada, ou seja, varia conforme a produção se produz mais o custo será maior, se a 

capacidade de produção for reduzida conseqüentemente o seu custo também será.  
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Crepaldi (1998, p. 140) afirma que, na atividade agrícola, custos variáveis são 

assim chamados pelo fato de seus valores dependerem da intensidade da utilização do 

maquinário. Segundo o autor, custos fixos são aqueles que ocorrem independente de uso 

ou não do maquinário. Ex.: depreciação, juros calculados, seguros, etc. 

 

 

5.3.6 Custos rateados ou por absorção 

  

O custo rateado ou por absorção, ele divide os custos a partir de uma linha de 

produção até o final do processo.  Para Tognon: 

 

 

O Custeio por Absorção designa o conjunto de procedimentos realizados para 

atribuir todos os custos fabris, quer fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, aos 

produtos fabricados em um período. Com isso, os produtos “absorvem” todos os 

gastos classificáveis como custos – matérias-primas, salários e encargos sociais, 

depreciação das máquinas, aluguel do prédio industrial etc.-, 

independentemente de sua natureza, se custos fixos ou não, se custos diretos ou 

não. (28008, p. 14-15). 

 

 

No entanto, Martins (2010) afirma que o Custeio por Absorção consiste na 

assimilação 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. 

Já os custos rateados na visão de Leone (2000) são sempre custos indiretos, uma 

vez que o rateio é realizado utilizando-se critérios e taxas que resultam na divisão 

proporcional de um monte global e comum. 

 

 

 

 

5.3.7 Custos totais 

 

Os custos totais são todos os custos que englobam o processo, ou seja, desde a 

aquisição da matéria-prima, passando por todos os processos até o produto ficar pronto.  
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 Darlan et al (2012, p. 8) classificam custo total como sendo “aquele que exprime a 

soma do custo direto e indireto, incorrido por determinado centro de custo para 

desenvolver as atividades que lhe são próprias”. 

 

 

5.4 Classificação dos custos 

 

 

5.4.1 Sistemas de custeio 

 

Para Leone (2000) a contabilidade de custo emprega vários sistemas que 

representam conjunto de critérios, procedimentos e registros que interagem, de modo 

coordenado, no sentido de atender a determinadas finalidades. 

a) O sistema de custeamento por ordem de produção: para empresas que trabalham 

sobre o regime de encomenda, como as fábricas de móveis, por exemplo; 

       b) O sistema de custeamento por processo. 

Sistema de custos para Santos e Marion (1996, p. 33) “é o conjunto de 

procedimento administrativo que registra, de forma sistemática e continua a efetivação 

remuneração dos fatores de produção empregados nos serviços rurais”. 

Sobre o sistema de custo o autor destaca:  

a) Auxiliar a administração na organização e controle e unidade da empresa de 

produção, revelando ao administrador as atividades de menor custo, as mais lucrativas, às 

operações de maior e menor custo e as vantagens de substituir uma pelas outras. 

b) Permitir uma correta valorização do estoque para apuração dos resultados 

obtidos em cada cultivo. 

c) Oferecer base consistente e confiável para projeção dos resultados e auxiliar o 

processo de planejamento rural, principalmente quando o administrador precisa decidir o 

que plantar, quando e como plantar. 

d) Orientar os órgãos públicos e privados na fixação das medidas, como garantia de 

preços mínimos, incentivos a produção de determinado produto em escala desejada. 

Tendo abordado o sistema de custo, não se pode deixar de aumentar nosso 

conhecimento com as outras nomenclaturas de custo. 
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5.4.2 Métodos de custeio 

 

Os métodos de custeio, segundo Alves (1997), visam determinar os critérios para 

apuração dos custos dos fatores produtivos a determinados níveis de interesse das 

entidades, sendo estes os níveis do produto, da entidade, do departamento, da empresa etc.  

Na visão de Klimann Neto e Muller (1994) os métodos de custeio consideram a 

problemática de custos e despesas indiretos aos produtos.  

Nota-se, portanto, que os métodos de custeio representam a parte da contabilidade 

de custos onde os dados são processados gerando assim informações necessárias aos 

administradores. O custeio direto e a absorção são na verdade os métodos de custeio 

básicos. 

 

 

5.5 Impostos 

 

 Sabe-se que todas as empresas para produzir seus produtos e até colocá-los para 

venda no mercado possuem muitos custos, mas, além disso, também existem os impostos 

que são cobrados por parte dos governos para comercializar esses produtos. Alguns 

exemplos de impostos são conceituados neste estudo conforme a classificação da empresa 

estudada. 

 

ICMS 

 O ICMS é denominado Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação – ICMS. 

 

 

 

 

É um imposto cujo campo de incidência é definido no inciso II do art. 155 

da Constituição Federal de 1988. A Constituição atribuiu competência à 

União para criar uma Lei Geral sobre o ICMS e a partir desta Lei cada 

Estado institui o tributo por Lei Ordinária, no caso do RS a Lei 8820/89, 

que foi regulamentada, pelo governador, através do Decreto 37699/97- o 

Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação ou RICMS. 
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Trata-se de um imposto seletivo (maior essencialidade do produto, menor 

tributação) e não cumulativo, compensando-se o valor devido em cada 

operação ou prestação com o montante cobrado anteriormente. (SEFAZ, 

2012) 

 

 

Mas é importante ressaltar que por mais que o ICMS seja um tributo estadual, do 

total do seu percentual arrecadado 75% é destinação para receita dos Estados e 25% 

destinado para receita dos Municípios. 

 

O contribuinte do imposto é a pessoa física ou jurídica que realiza operação 

relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço descrita como fato 

gerador do imposto, independente de estar a pessoa constituída ou registrada, 

bastando que pratique operações ou prestações com habitualidade ou em 

volume que caracterize intuito comercial. O imposto é devido a partir da 

ocorrência do fato gerador cujas principais hipóteses são as seguintes: 

 Saída da mercadoria do estabelecimento comercial, industrial ou de produtor 

rural;Início da prestação do serviço de transporte;Prestação do serviço de 

comunicação;Desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas; 

Fornecimento de refeições ou de mercadorias com prestação de serviços. 

A base de cálculo, é o valor sobre o qual se aplica uma alíquota para cálculo do 

tributo devido. A lei que institui o tributo define a sua base de cálculo. No caso 

do ICMS, a regra geral é de que a base de cálculo sobre a qual será calculado 

este imposto é o valor total da operação, no caso do fato gerador se tratar de 

circulação de mercadorias, ou o preço do serviço, na hipótese de prestação de 

serviços de transporte e de comunicação. 

Denomina-se alíquota o percentual definido em lei que se aplica à base de 

cálculo do imposto a fim de obter o montante do imposto devido. O ICMS, 

em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços abrangidos pelo 

fato gerador, possui alíquotas seletivas, diferenciadas. (SEFAZ, 2012) 

 

 

 

Segundo a legislação que regulamenta o ICMS no Rio Grande do Sul, estão 

previstas três espécies de alíquotas nas operações internas (realizadas dentro do território 

do Estado): 

 

 A alíquota básica (regra geral) é de 17%, aplicando-se a todas as operações e 

prestações internas que não possuem outra alíquota específica indicada na lei. 

 A alíquota majorada, de 25%, aplicada a produtos supérfluos tais como 

cigarros, bebidas, armas, perfumaria e cosméticos. Por questões arrecadatórias, 

a alíquota majorada de 25% também é aplicada em situações com grande 

potencial de arrecadação, como a saída de combustíveis e de energia elétrica 

residencial, bem como a prestação de serviços de comunicação. 

 A alíquota reduzida, de 12%, que se aplica a mercadorias de maior 

essencialidade, como os produtos integrantes da cesta básica de alimentos, 

tijolos e telhas cerâmicas, o fornecimento de refeições e alguns segmentos 

estratégicos como máquinas e equipamentos agrícolas e industriais, e os 

transportes rodoviários de cargas e passageiros. 

Telecomunicações e energia elétrica: 25% .(SEFAZ, 2012) 
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Nas operações e prestações interestaduais, entre contribuintes do ICMS, as 

alíquotas são definidas por resolução do Senado Federal. A resolução nº 22/89 

estabeleceu: 

 Alíquota de 7% nas operações com destino a contribuintes das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste e o Estado do Espírito Santo e; 

Alíquota de 12% para as operações com destino a contribuintes das Regiões Sul 

e Sudeste (exceto ES). 

As principais fontes normativas do ICMS são as seguintes: 

 Artigo 155, II e parágrafo 2º, da Constituição Federal prevê a competência do 

ICMS para os Estados e Distrito Federal; 

 Leis Complementares nºs 87, de 1996 e 102, de 2000, definem as normas 

gerais do ICMS; 

 Lei estadual nº 8.820/89, institui o ICMS no Estado do Rio Grande do Sul; 

 Decreto nº 37.699, de 1997, Regulamento do ICMS atualmente em vigor; 

Instrução Normativa do Departamento da Receita Pública IN DRP nº 45/98, 

detalha a legislação, dando interpretações e instruções mais minuciosas aos 

contribuintes e à Administração Pública sobre o ICMS. (SEFAZ, 2012) 

 

 

 

PIS 

 

O Pis é Programa de Integração social e são contribuintes as pessoas jurídicas de 

direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive 

empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e sociedades de economia mista e 

suas subsidiárias, excluídas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas 

ao regime do Simples Nacional. 

A base de cálculo do PIS da-se pela da Lei 9.718/1998, a base de cálculo da 

contribuição é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o 

tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. 

A alíquota do PIS é de 0,65% ou 1,65% (a partir de 01.12.2002 - na modalidade não 

cumulativa - Lei 10.637/2002) sobre a receita 

 

 

 

COFINS 

 

Denomina-se COFINS a contribuição para financiamento da seguridade social. A 

contribuição COFINS, atualmente, é regida pela Lei 9.718/98. 

 

https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaLink.aspx?al=l_constituicao_federal
https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaLink.aspx?al=l_lei_compl_87
https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaLink.aspx?al=l_lei_compl_102
https://www.sefaz.rs.gov.br/site/MontaLink.aspx?al=l_lei_8820
https://www.sefaz.rs.gov.br/site/MontaLink.aspx?al=l_decreto_37699_97
https://www.sefaz.rs.gov.br/site/MontaLink.aspx?al=l_in_045_98
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lei9718.htm
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São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em geral, 

inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, 

exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 

Nacional. A base de cálculo da contribuição é a totalidade das receitas auferidas 

pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a 

classificação contábil adotada para as receitas. 

A alíquota geral é de 3% (a partir de 01.02.2001) ou 7,6% (a partir de 

01.02.2004) na modalidade não cumulativa. Entretanto, para determinadas 

operações, a alíquota é diferenciada 

PESSOA JURÍDICA COM FILIAIS – APURAÇÃO E PAGAMENTO 

CENTRALIZADO 
Nas pessoas jurídicas que tenham filiais, a apuração e o pagamento das 

contribuições serão efetuados, obrigatoriamente, de forma centralizada, pelo 

estabelecimento matriz. (BRASIL,2012) 

 

 

CSLL  

A CSLL é a Contribuição social sobre o lucro A contribuição social sobre o lucro 

líquido (CSLL ou CSSL) foi instituída pela Lei nº 7.689/1988. 

Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento 

estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de 

cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor (Lei nº 8.981, de 1995, 

art. 57). Desta forma, além do IRPJ, a pessoa jurídica optante pelo Lucro Real, 

Presumido ou Arbitrado deverá recolher a Contribuição Social sobre o Lucro 

Presumido (CSLL), também pela forma escolhida. 

Não é possível, por exemplo, a empresa optar por recolher o IRPJ pelo Lucro 

Real e a CSLL pelo Lucro Presumido.Escolhida a opção, deverá proceder á 

tributação, tanto do IRPJ quanto da CSLL, pela forma escolhida. (BRASIL, 

2012) 

LUCRO REAL 

A base de cálculo para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real é o lucro 

contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  

Da receita bruta poderão ser deduzidas as vendas canceladas, os descontos 

incondicionalmente concedidos e os impostos não cumulativos cobrados 

destacadamente do comprador ou contratante, e do qual o vendedor dos bens ou 

prestador dos serviços seja mero depositário (IPI e ICMS Substituição 

Tributária). 

A partir da publicação da IN 104/98 (26.08.1998), a receita bruta poderá ser 

considerada pelo regime de caixa. 

ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO 

Deverão, ainda, ser somadas á base de cálculo da CSSL no Lucro Presumido: 

1.      os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos 

decorrentes de receitas não compreendidas na atividade, inclusive: 

a)  os rendimentos auferidos  nas operações de mútuo realizadas entre pessoas 

jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a 

mutuária for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

b) os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias 

permanentes em sociedades coligadas e controladas, e de participações 

societárias que permaneceram no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-

calendário seguinte ao de suas aquisições; 

c) os ganhos auferidos  em operações de cobertura ("hedge") realizadas em 

bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão; 

d) a receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa 

jurídica, deduzida dos encargos necessários à percepção da mesma; 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei7689.htm
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e) os juros relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou 

compensados; 

f) as variações monetárias ativas; 

Nota: A partir de 01.01.2000, as receitas decorrentes das variações monetárias 

dos direitos de créditos e das obrigações, em função da taxa de câmbio, serão 

consideradas, para efeitos da base de cálculo, entre uma das seguintes opções: 

1. no momento da liquidação da operação correspondente ("regime de caixa"); 

ou 

2. pelo regime de competência, 

aplicando-se a opção escolhida para todo o ano-calendário. 

g) juros remuneratórios do capital próprio pagos ou creditados por sociedade da 

qual a empresa seja sócia ou acionista. 

2.      Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de 

renda fixa e renda variável. 

3.   O resultado do cálculo do preço de transferência, decorrentes de operações 

externas de exportação ou mútuo com empresas vinculadas ou domiciliadas em 

países com tributação favorecida. Nesta hipótese, será somada 12% da diferença 

da receita de exportações e o valor integral da receita com mútuo apurados 

segundo as regras do IRPJ. 

ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  

8% (oito por cento) até 30.04.1999.A partir de 01.05.1999, a alíquota foi 

majorada para 12% (doze por cento) e a partir de 01.02.2000 a alíquota é de 

9% (nove por cento). 

RECEITA BRUTA - REGIME DE COMPETÊNCIA OU REGIME DE 

CAIXA VINCULADO A OPÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DO IRPJ 

Se, em decorrência da Instrução Normativa 104/98, a empresa apurar o IRPJ no 

Lucro Presumido segundo o regime de caixa sobre a receita bruta, deverá 

proceder ao cálculo da tributação pela CSLL também pelo regime de caixa. 

No caso de ter optado pelo tributação do IRPJ pelo regime de competência, fará 

a apuração da CSLL segundo este regime.Ou seja, a escolha entre regime de 

caixa e regime de competência, no IRPJ, vincula a forma de apuração da CSLL. 

(BRASIL, 2012) 

 

 

Imposto de renda – pessoa jurídica  

 

Recolhem Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) as pessoas jurídicas e as 

empresas individuais. Sendo que as disposições tributárias do IR aplicam-se a todas as 

firmas e sociedades, registradas ou não. 

 Conforme Brasil (2012) as formas de tributação das pessoas jurídicas são simples, 

lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Ainda a base de cálculo do imposto, 

determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real, 

presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração. Como regra geral, 

integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a 

denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da 

existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela 

sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do 

imposto. 
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Quanto a período de apuração, alíquotas e  adicional.  

 

O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, 

por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de 

junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário. À opção do 

contribuinte, o lucro real  também pode ser apurado por período anual.Nos 

casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do 

imposto devido será efetuada na data do evento.Na extinção da pessoa jurídica, 

pelo encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo e do imposto 

devido será efetuada na data desse evento. 

A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à 

alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, apurado de conformidade 

com o Regulamento. O disposto neste item aplica-se, inclusive, à pessoa 

jurídica que explore atividade rural. 

A parcela do lucro real que exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de 

apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez 

por cento). 

O adicional aplica-se, inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de 

extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação. O disposto neste 

item aplica-se, igualmente, à pessoa jurídica que explore atividade rural. O 

adicional de que trata este item será pago juntamente com o imposto de renda 

apurado pela aplicação da alíquota geral de 15%. (BRASIL, 2012) 

 

 

Em relação aos lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a 

partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas 

com base no lucro real, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem 

integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, 

domiciliado no país ou no exterior. 

Quanto à obrigatoriedade das pessoas jurídicas ao lucro real , as mesmas estão 

obrigadas à apuração do Lucro Real pela Lei 9718/98. 

 

 
I –cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, seja superior a R$ 

48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-

calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses (limite fixado pela Lei 

10.637/2002);  

Nota: o limite acima é válido a partir de 01.01.2003. Até 31.12.2002, a 

obrigação pela opção do lucro real era para as pessoas jurídicas cuja receita 

total no ano-calendário fosse superior a R$ 24.000.000,00, ou 

proporcionalmente, quando o número de meses de atividades fosse inferior a 12 

meses. 

II – cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e 

valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 

crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 

previdência privada aberta; 

III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;  

Notas: com base no Ato Declaratório Interpretativo 5/2001 SRF:  

1)      Não confundir rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior 

com receitas de exportação. As exportadoras podem optar pelo Lucro 

Presumido, desde que não estejam nas hipóteses de vedação. A restrição deste 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lei10637.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lei10637.htm
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item alcança aquelas empresas que tenham lucros gerados no exterior (como 

empresas Offshore, filiais controladas e coligadas no exterior, etc.). 

2)      A prestação direta de serviços no exterior (sem a utilização de filiais, 

sucursais, agências, representações, coligadas, controladas e outras unidades 

descentralizadas da pessoa jurídica que lhes sejam assemelhadas) não obriga á 

tributação do lucro real.  

IV – que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 

relativos à isenção ou redução do imposto; 

Nota: como exemplo de benefícios fiscais: o programa BEFIEX (isenção do 

lucro de exportação), redução do IR pelo Programa de Alimentação do 

Trabalhador, projetos incentivados pela SUDENE e SUDAM,  etc.  

V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal 

pelo regime de estimativa, na forma do art. 2 da Lei 9.430/96; 

Nota: o regime de estimativa é a opção de pagamento mensal, estimado, do 

Imposto de Renda, para fins de apuração do Lucro Real em Balanço Anual.  

VI – que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços 

de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 

administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 

resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

 

 

Assim o lucro real pode ser conceituado como o lucro líquido do período de 

apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo 

Regulamento (Decreto Lei 1.598/77, art. 6). A determinação do lucro real será precedida 

da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das disposições 

das leis comerciais. O lucro líquido do exercício referido no conceito acima é a soma 

algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais e das participações, e 

deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/dl1598.htm
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na coleta, 

analise e interpretação dos dados utilizados como base para o estudo, bem como a 

caracterização do ambiente e produto estudado.  

 

 

6.1 Produtos 

 

 Os produtos produzidos pela Plasbil são colocados no mercado de maneira 

padronizada e personalizada conforme a necessidade do cliente que os adquire. Entre os 

produtos disponíveis no mercado estão acabamentos para obras, como emendas, 

cantoneiras, rodapés, portas sanfonadas e revestimentos (forros) de 100 mm e 200 mm. 

Observando que para base deste estudo o produto escolhido foi o revestimento em PVC 

200x7 Gemini Frisado. 

 

6.1.1 Produto analisado 

  

Como já foi dito anteriormente o produto a ser analisado é o revestimento em PVC 

200x7 Gemini Frisado (2081.1), na cor branca. Este produto é produzido com matéria-

prima obtida do termoplástico Poli Cloreto de Vinila, mais conhecido como PVC. É uma 

matéria-prima versátil e ecologicamente correta, pois é totalmente reciclável, resistente a 

umidade, imune a cupins, além de ser fácil instalação e manutenção por ser leve, assim 

proporcionando ambientes modernos, agradáveis e sofisticados por um preço acessível ao 

cliente: 

 As medidas do produto em análise (2081.1) são: 

 Largura 200 mm 

 Espessura 7 mm  

6.2 Cálculo do custo do produto 

 

Dando inicio ao estudo, conforme Quadro 1, evidencia-se que no mês/outubro de 

2012 foram trabalhados 27 dias, também no mesmo mês foram produzido 341.982,11 m² 

do revestimento estudado, dando uma média diária de 12.666 m². 
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Produção 2081.1 – Outubro 2012 

Dias Trabalhados 27 dias 

Total em m² Produzido 341.982,11 m² 

Média Diária de m² Produzidos 12.666 m²/dia 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 1 – Produção mensal  

 

O Quadro 2,  mostra o valor real do preço médio de aquisição de matéria-prima, ou 

seja, para se obter um quilo de matéria-prima, a média é de R$ 4,28, conforme o Quadro 2, 

temos o percentual sobre o consumo da matéria-prima , que é representada em quilos, 

sendo que para produzir um quilo de matéria-prima do revestimento estudado, é necessário 

815 gramas de Poli Cloreto de Vinila, e assim sucessivamente conforme é demonstrado a 

seguir representado pelo percentual utilizado. 

Preço médio do material por kg – Outubro 2012 

Material % sobre o consumo Valor  

Poli cloreto de vinila 81,50%  R$ 1,72 

Carbonato de cálcio  14,52% R$ 0,78 

Dióxido de titânio  1,42% R$ 0,60 

Estabilizante  2,07% R$ 0,25 

Branqueador óptico  0,49%  R$ 0,93 

Total 100%  R$ 4,28  

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 2 – Custo médio de aquisição da matéria-prima 

 

Já o custo da matéria-prima é calculada pelo consumo de material vezes o seu 

preço, como pode ser verificar no Quadro 3. 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 3-  Custo com Matéria Prima 

Os valores do Quadro 3, foram repassados pela empresa. Através do cálculo 

mencionado anteriormente, chega-se ao custo da matéria-prima no valor de R$ 

2.244.761,21. 

Consumo de Material Kg X Preço do Material por Kg = Custo com Material 

 

524.476,92 x R$ 4,28/kg = R$ 2.244.761,21 
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 Pode-se verificar através do Quadro 4 e do Anexo 1, que a empresa em estudo 

dispõe de 628 horas para trabalho no mês de outubro de 2012, porém, devido ao tempo em 

que a máquina fica parada, ou em manutenção, apenas 86,75% deste valor, ou seja, 544,82 

horas são efetivamente trabalhadas, que envolve o cálculo do custo do produto a ser 

analisado. 

 Horas Trabalhadas – Outubro 2012 

Horas Disponíveis Trabalhadas 

628,00 86,75% 544,82 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quadro 4 - Horas trabalhadas 

 

Através do Quadro 5, pode-se observar os custos com materiais auxiliares na 

produção do revestimento em PVC 200x7 Gemini Frisado (2081.1), no mês de outubro de 

2012. Todas as informações foram repassadas pela empresa e pode-se observar no Anexo 2 

do trabalho. 

Custos com Materiais Auxiliares 

Item Consumo Valor unitário em R$ Valor Total em R$ 

Folheto de Instalação 

e Montagem Forro 

PVC 

8000 

unid. 

0,25 2.000,00 

Fita Adesiva 24 MM 280 unid. 9,40 2.632,00 

Ponteira de Forro 200 30000 

unid. 

0,15 4.500,00 

Filme 

Termoencolhível  

1000 kg 4,85 4.850,00 

TOTAL 13.982,00 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quadro 5 -  Custo com materiais auxiliares 

 

O Quadro 5, ao ser visualizado demonstra que foram gastos com materiais 

auxiliares um  valor total de R$ 13.982,00, estes utilizados somente na extrusora 18, onde é 

produzido o revestimento analisado. 

Posteriormente, pode-se observar os custos relacionados à mão-de-obra, estes 

diretamente ou indiretamente ligados ao produto. Os valores do Quadro 6, referentes a 

mão-de-obra, estão configurados no Anexo 1 deste estudo.  

Custo com Mão-de-Obra (Direta e Indireta) 

Operadores R$ 15.000,00 

Auxiliares R$ 9.000,00 

Rateio – Manutenção  R$ 1.200,00 
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Rateio – Expedição  R$ 2.800,00 

Rateio – Administrativo da produção R$ 2.000,00 

Custo total com Mão-de-Obra R$ 30.000,00 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 6-  Custo com mão-de-obra 

 

Apresenta-se no Quadro 6 um gasto total com mão-de-obra, no valor de R$ 

30.000,00. Sendo, que neste processo considera-se mão-de-obra direta o valor que envolve 

os operadores e auxiliares que estão intrinsecamente ligados à produção do revestimento 

em PVC 200x7 Gemini Frisado. Outros custos com mão-de-obra são considerados 

indiretos, pois não estão diretamente ligados ao produto em análise. Estes denominados de 

rateio no setor administrativo, que envolve desde o comercial da empresa, o PCP 

(Programação e Controle de Produção) onde são impressas as ordens de produção, no 

faturamento emitidas as notas fiscais, a manutenção responsável pelo funcionamento da 

máquina, até chegar a expedição e, por fim, o carregamento do produto. 

Dando continuidade aos custos alocados à produção do revestimento PVC 200x7 

Gemini Frisado, o Quadro 7, refere-se aos dados relativos a depreciação. Os mesmos 

também podem ser vistos junto ao Anexo 1 . 

Depreciação – Produção 2081.1 

Descrição Anos Rateio Mensal 

Máquina 18  10 anos R$ 2.341,67 

Máquina 19 10 anos R$ 2.341,67 

Empacotadeira 10 anos R$ 75,00 

Prédio 25 anos R$ 377,41 

Gerador 05 10 anos Não sofre mais depreciação. 

Geladeira 05 10 anos Não sofre mais depreciação. 

Torre de Resfriamento 10 anos Não sofre mais depreciação. 

Custo total com Depreciação R$ 5.135,75 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 7-  Custo com depreciação 

 

Ao observar o Quadro 7, percebe-se que o Gerador 05, a Geladeira 05, assim como 

a Torre de Resfriamento, não sofrem mais depreciação por já estarem totalmente 

depreciados. A Máquina 18 e também a Empacotadeira sofrem 10% de depreciação ao 

ano, durante 10 anos, já o Prédio é depreciado 4% anualmente, no período total de 25 anos, 

e é rateado mensalmente, aplicando o seu valor aos custos referentes à produção do 

revestimento PVC 200x7 Gemini Frisado. Com isso o custo total com depreciação no mês 

de outubro de 2012, alocado ao revestimento é de R$ 5.135,75. 



 44 

A seguir observa-se os custos obtidos no mês de outubro de 2012 com o gerador, 

conforme exposto no Quadro 8  e Anexo 1 . 

Custos com o Gerador – Outubro 2012 

Óleo R$ 10.000,00 

Manutenção R$ 500,00 

TOTAL R$ 10.500,00 

Número de Extrusoras que utilizam o 

serviço 

4 Extrusoras 

Rateio individual por extrusora R$ 2.625,00 

CUSTO TOTAL – EXTRUSORA  R$ 2.625,00 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 8 - Custo com gerador 

 

O Quadro 8 demonstra a apuração dos custos com o gerador, a empresa novamente 

utiliza o método de rateio para alocação dos mesmos. Pode-se observar que o rateio é feito 

entre 4 extrusoras que utilizam o gerador, portanto, gerando um custo individual para a 

extrusora 18, no valor de R$ 2.625,00. 

Conforme apresentado no Quadro 9, como também pode ser visualizado no Anexo 

1 , do presente estudo, destaca-se o consumo de energia elétrica no processo produtivo do 

revestimento PVC 200x7 Gemini Frisado. 

Energia Elétrica geral – Outubro 2012 

Valor à pagar Consumo KW R$/KW 

R$ 150.000,00 826.000,28 KW 0,181598 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 9 - Custo com energia elétrica geral 

 

O Quadro 9 apresenta acima um cálculo simples de como ocorre a divisão do valor 

a pagar pelo consumo de KW, e de como obtém-se o valor de R$ 0,181598 por KW  

consumido. 

Na sequência, os dados do Quadro 10, também presentes no Anexo 1, demostram 

um consumo total de 135,00 KW/hora, para produção do revestimento em análise. 

Com o conhecimento do número total de horas trabalhadas no mês de outubro de 

2012, que foram 544,82 horas, o valor pago por KW e também identificado o consumo de 

KW/hora relativo à produção do 2081.1, pode-se chegar ao custo com a energia elétrica 

somente do forro específico que está sendo analisado. 
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Consumo KW/hora – Produção 2081.1 – Outubro 2012 Maq. 18 

Descrição Consumo de kW/hora 

Geladeira 05 10,00 

Bomba Geladeira 05 5,00 

Torre de Resfriamento 4,00 

Extrusora 18 95,00 

Serra Esquadro Máq.18 5,00 

Compressores de Ar 3,00 

Empacotadeira 10,00 

Iluminação 3,00 

TOTAL 135,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 10 - Custo de consumo de KW por hora na produção do revestimento 200x7 

gemini frisado 2081.1 

 

Consumo KW/hora – Produção 2081.1 – Outubro 2012 Maq. 19 

Descrição Consumo de kW/hora 

Geladeira 05 10,00 

Bomba Geladeira 05 5,00 

Torre de Resfriamento 4,00 

Extrusora 19 95,00 

Serra Esquadro Máq.19 5,00 

Compressores de Ar 3,00 

Empacotadeira 10,00 

Iluminação 3,00 

TOTAL 135,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quadro 11 - Custo de KW por hora na produção do revestimento 200x7 gemini frisado 

2081.1 

 

Com o objetivo de finalizar o custo com energia elétrica, os quadros 10 e 11 do 

presente trabalho, apenas com a multiplicação dos valores de KW/hora por R$/KW por 

Horas Trabalhadas, das máquinas 18 e 19, a empresa chega ao custo final do consumo de 

energia elétrica necessária para produção do revestimento PVC 200x7 Genini Frisado, que 

no mês respectivo de outubro/2012 foi R$ 26.712,66. 

Custo total com Consumo de energia elétrica – Produção 2081.1 Maq. 18 

DESCRIÇÃO kW/hora * R$/kW * Horas 

Trabalhadas 

TOTAL 

Geladeira 05 10,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 989,38 

Bomba Geladeira 05 5,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 494,69 

Torre de Resfriamento 4,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 395,75 

Extrusora 18 95,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 9.399,13 

Serra Esquadro Máq.18 5,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 494,69  

Compressores de Ar 3,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 296,81 

Empacotadeira 10,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 989,38 
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Iluminação 3,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 296,81 

TOTAL R$ 13.356,66 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quadro 12 - Custo total com energia elétrica - maq. 18 

Com todos os valores referentes ao custo do revestimento PVC 200x7 Genini 

Frisado conhecidos, através do Quadro 13, é possível apresentar o custo total obtido 

durante o mês de outubro/2012, assim com também o valor por m² do forro. 

 

Custo total com Consumo de energia elétrica – Produção 2081.1 Maq. 19 

DESCRIÇÃO kW/hora * R$/kW * Horas Trabalhadas TOTAL 

Geladeira 05 10,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 989,38 

Bomba Geladeira 05 5,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 494,69 

Torre de Resfriamento 4,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 395,75 

Extrusora 19 95,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 9.399,13 

Serra Esquadro Máq.19 5,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 494,69 

Compressores de Ar 3,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 296,81 

Empacotadeira 10,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 989,38 

Iluminação 3,00 * 0,181598 * 544,82 R$ 296,81 

TOTAL R$ 13.356,66 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quadro 13 -  Custo total com energia elétrica – maq. 19 

 

Com todos os valores referentes ao custo do revestimento PVC 200x7 Genini 

Frisado conhecidos, através do Quadro 14, é possível apresentar o custo total obtido 

durante o mês de outubro/2012, assim com também o valor por m² do forro. 

Quadro 14 – Custos 2081.1 –Outubro 2012 

Custo com Matéria-Prima R$ 2.244.761,21 

Custo com Materiais auxiliares  R$ 13.982,00 

Custo com Energia Elétrica R$ 26.713,32 

Custo com Depreciação R$ 5.135,75 

Custos com o Gerador R$ 2.625,00 

Manutenção mensal R$ 800,00 

Mão-de-obra (direta e indireta) R$ 30.000,00 

CUSTO TOTAL R$ 2.324.017,28  

CUSTO M² = R$ 2.324.017,28/ 341.982,11 m² = R$ 6,80 por m² 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quadro 14 - Custo total e por m² 

 

Portanto, evidencia-se assim, através do Quadro 14, que os custos do revestimento 

PVC 200x7 Gemini Frisado, que abrangem matéria-prima, materiais auxiliares, energia 
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elétrica, depreciação, gerador, manutenção mensal e mão-de-obra, somam um total de R$ 

2.324.017,28 mensais em outubro de 2012. Cabe ressaltar, que a manutenção mensal 

evidenciada na tabela acima, pode ser observada junto ao Anexo 1 do trabalho, e faz 

referencia aos custos relativos à produção do revestimento em PVC 200x7 Gemini Frisado 

mensalmente agregado ao mesmo. 

Sabe-se ainda, de acordo com o Quadro 15 do presente trabalho, que foram 

produzidos 341.982,11m² durante o mês de outubro de 2012, gerando assim um custo de 

R$ 6,80 por m² de forro produzido. 

Custo de produção com finalidade de venda por m² do revestimento 2081.1 

ICMS 17% 

PIS  1,65% 

COFINS 7,60% 

Frete  4,00% 

Promotor de vendas  2,95% 

Despesas indiretas 4,00% 

IRPJ/CSLL  3,50% 

Total 40,70% 

Custo total: 6,80 / 0,5930 R$ 11,47 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quadro 15- Custo de produção por finalidade de venda por m² 

 

Finalizando o estudo de caso, sobre os custos que envolvem a produção do 

revestimento PVC 200x7 Gemini Frisado (2081.1), chegamos ao custo final com 

finalidade de venda conforme quadro acima. Este cálculo é feito através da soma de 

impostos e outros custos que estão ligados ao produto em analise dando um percentual de 

40,70%, através de do cálculo (100%-40,70%= 59,30%/100=0,5930), efetuando a divisão 

do valor por metro quadrado do revestimento analisado, chegando ao valor final do 

produto com a finalidade de venda, sabendo que este valor não possui marguem de 

rentabilidade para a empresa.  
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7 SUGESTÕES DE MELHORIA E INTERVENÇÕES  

             

  

 Ao concluir este estudo, é necessário sugerir um plano de intervenções com 

sugestões e recomendações a empresa estudada, sendo que diante do que foi exposto 

sugere-se a empresa a necessidade de elevar ao máximo o emprego de um sistema de 

custos e o desenvolvimento de um programa de formação continuada para criar um 

contexto próprio à implantação de inovações na área de custos, desenvolvendo 

competências e habilidades requeridas à utilização de um sistema para elaboração e análise 

dos relatórios de custos. 

 Como podemos perceber no trabalho, há um gasto elevado com matéria-prima, 

assim aconselha-se à empresa adotar um sistema em que se trabalhe com um estoque 

mínimo, ou seja, ter um estoque que não fique muito tempo parado antes de ser 

industrializado. Atualmente a empresa trabalha com estoque de matéria-prima com um 

prazo mínimo de 30 dias antes de ser consumido, sendo que este prazo pode aumentar se a 

tendência do dólar for de aumentar, uma vez que a importação de matéria-prima depende 

das variações cambiais de mercado. 

Com o objetivo de melhorar o desempenho das funções, indica-se estimular e motivar 

os colaboradores da empresa, qualificando-os para que desenvolvam suas funções 

referentes ao sistema de custos cada vez melhor, determinando as responsabilidades dentro 

do processo e especificando suas funções, para que seja formado um preço de venda com 

mais precisão, oferecendo aos gestores relatórios eficazes nos processos decisórios.  

       Ainda, indica-se que os dados coletados sejam efetivamente avaliados e o uso 

das informações relativas aos custos do revestimento em PVC 200x7 Gemini Frisado, 

juntamente com a lucratividade desejada imposta ao produto, seja separada por cliente, 

aumentando assim a capacidade da empresa em melhorar seu relacionamento com o 

mesmo, e consequentemente consolidar uma relação cada vez mais rentável e duradoura. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Após analisar e discutir os dados do estudo em questão, além de sugerir um plano 

de intervenções e sugestões, pode-se, por fim expor algumas conclusões sobre este tema 

investigado que resultou como trabalho de conclusão de curso de graduação em 

Administração. 

Em relação ao objetivo principal do estudo em conhecer os custos da produção do 

produto 200X7 Gemini Frisado em uma indústria de PVC deve-se ressaltar que tal meta foi 

atingida, pois através deste estudo, no momento tem-se com detalhamento o custo deste 

produto para a empresa. 

Destaca-se que através dos cálculos realizados para investigação foi possível 

calcular e demonstrar para e empresa o custo médio de aquisição de matéria-prima para a 

fabricação do produto especifico estudado, que poderá servir para futuras decisões 

administrativas na empresa. 

Outros fatores que ainda devem serem considerados também são a identificação do 

custo da produção e o custo da produção por metro², que são imprescindíveis para a 

empresa se manter no mercado, assim podendo ter um sistema de custos qualificado. 

Acima de tudo o presente trabalho permitiu conhecer a estrutura e o potencial da 

empresa estudada, mesmo tendo sido estudo detalhadamente apenas um produto, neste 

caso o produto escolhido o revestimento em PVC 200x7 Gemini Frisado.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1 

Custos 200x10 Gemini Frisado – Ref. 2081.1 – Máquina 18 e 19 

 

Mês: Outubro/2012 

 

Capacidade de produção – Outubro 2012 Dias Trabalhados 

Segunda á Sexta-feira Dias Sábado Dias Total de horas 

24 horas 23 19 

horas 

4 628 horas 27 

 

Energia Elétrica – Geral 

R$ ICMS Tarifa sem ICMS Consumo KW R$/KW 

150.000,00 25.500,00 124.500,00 963.667,00 0,181598 

 

Capacidade/horas Manutenção Parada Horas trabalhadas % 

628,00 35,72 47,46 544,82 86,75 

 

Empacotadeira – 29,4 KW/h 

4 Extrusoras Rateio Individual 86,75% 

29,4 7,35 6,38 

 

 

Custos com Depreciação 

Máquina 18 R$ 2.341,67 

Máquina 19 R$ 2.341,67  

Empacotadeira R$ 75,00 

Prédio R$ 377,41 

Gerador  Não sofre mais depreciação. 

Geladeira  Não sofre mais depreciação. 

Torre de Resfriamento Não sofre mais depreciação. 

Custo total com Depreciação R$ 5.135,75  

 

Custo com Mão-de-Obra (Direta e Indireta) 

Operadores R$ 15.000,00 

Auxiliares R$ 9.000,00 

Rateio – Manutenção  R$ 1.200,00 

Rateio – Expedição  R$ 2.800,00 

Rateio – Administrativo R$ 2.000,00 

Custo total com Mão-de-Obra R$ 30.000,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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ANEXO 2 - Controle de Consumo de Materiais Auxiliares 

 

 

Custos – Materiais auxiliares – Modelo 2081.1 – Máquina  

Cód. Produto  Valor Líquido Quantidade Fornecedor 

100.100 
Folheto de Instalação e 

Montagem Forro PVC 0,25 8000 unid Tapejarense 

MP7 Fita Adesiva 24 MM  9,40 280 unid.  Engelmann 

PF 100 Ponteira de Forro 200 0,15 30.000 unid.  Real 

90.5 Filme Termoencolhível 4,85         1000 kg Lema 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Anexo 3 
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Anexo 04 
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ANEXO 05 

 


