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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo entender os métodos de custeio por absorção mais 
utilizado pelas indústrias e o método de custeio baseado em atividades, para após, a 
aprovação e implementação de um projeto para a automação de uma linha produtiva 
industrial, possa servir de base para uma melhor apuração do custo do produto e uma 
melhor formação do preço de venda. A pesquisa aqui apresentada se classifica como um 
estudo de caso de uma empresa que investe seus recursos em automação, com o objetivo 
de reduzir o custo de fabricação e melhorar a competitividade da empresa. Realizado a 
análise de viabilidade pelo cálculo do Valor Presente Líquido como base de aprovação do 
investimento e após implementado elaborar a atualização dos custos do produto da linha 
industrial na qual houve a aplicação da tecnologia. Os resultados mostram que a empresa 
investiu na tecnologia e está em fase de apuração dos custos dos produtos na qual opera 
a automação industrial. 
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   1. Introdução 

Atualmente, com a globalização da economia, as organizações que dedicam à 
produção de bens e serviços estão envolvidas num ambiente intensamente competitivo. A 
sobrevivência da organização depende da gestão capaz de compatibilizar as ameaças e 
oportunidades de negócios, engendrando projetos arrojados na racionalização da 
produção, principalmente na redução de custos do produto final pela modernização da 
unidade fabril. Daí depreende-se que é importante conhecer os métodos de custos 
utilizados pelas empresas, pois nada adianta reduzir a movimentação operacional com o 
investimento em automação se os custos apontados pela indústria estão sem sinergia com 
o negócio. 

Neste contexto será estudado os métodos de custos utilizados na indústria e seus 
impactos na apuração do resultado com a verificação da relação de estratégia de 
diferenciação dos modelos de gestão de custos para que a tomada de decisão seja 
embasada em fatores tangíveis e para que se consiga realizar uma análise de viabilidade 
pautada no resultado que almeja alcançar. A automação de processos industriais tem como 
base a redução de custos, porém para isto é necessário estar alinhado com a estratégia 
da empresa. Para Golpe (2010) a empresa deve analisar a estratégia por três pontos: 
cadeia de valor da empresa, o posicionamento estratégico e a causa dos custos da 
empresa.  

Os dados do problema estão agregados ao fato de que muitos projetos no seu 
planejamento não possuem uma análise detalhada dos custos de planejamento, execução, 
verificação e validação do projeto para padronização de seus resultados. Como os projetos 
correspondem aos investimentos necessários para o crescimento de uma organização, 
porém os mesmos devem ser consistentes e inovadores. Para tanto será necessária uma 
pesquisa qualitativa dos métodos de custeio existentes para análise de viabilidade de 
projeto, desde a concepção até o planejamento para a implementação e avaliação.  Muitos 
projetos são criados com expectativas de resultados aquém do que efetivamente se 
conseguiria realizar na empresa que, ao invés de resultados, pode redundar em prejuízos 
de difícil recuperação. A execução do orçamento é fundamental para controle de projetos 
durante seu processo de desenvolvimento, que consiste num instrumento com planos 
específicos de contas, visando orientar a administração os objetivos específicos e garantir 
os resultados da organização. 
 

   2. Métodos de Custeio 

Os métodos que serão apresentados neste artigo serão o custeio por absorção e 
custeio baseado por atividades (ABC), além de uma breve abordagem do target costing. 
 

   2.1 Custeios por absorção 

O método de custeio por absorção é o mais utilizado e mais antigo no sistema de 
custeio empresarial do mundo. Neste, todos os gastos das empresas são divididos entre 
gastos industriais e gastos administrativos relacionados à produção. Neste método 
somente após a venda do produto é debitado todos os gastos industriais demandados na 
sua fabricação. O volume gasto com a matéria-prima, mão de obra direta e gastos indiretos 
são alocados ao estoque e transformam-se em custos somente após a comercialização do 
produto. 

Desse modo cada unidade produzida absorve os custos fixos da fábrica e também 
os custos variáveis e após concluída sua fabricação são levadas ao estoque juntamente 
com os seus custos. Quando a unidade fabricada é vendida, estes custos aparecem no 
demonstrativo do resultado do exercício (DRE) como custo do produto vendido (CPV). 
Destaca-se algumas vantagens e desvantagens do custo por absorção: 
 
Vantagens: 



 Atendimento a legislação tributária do país; 

 Admite a apuração de custos por centros de custos; 

 É considerado o total dos custos dos produtos; 

 Constituição dos custos do estoque. 
 
Desvantagens: 

 Poderá aumentar os custos de forma artificial de alguns produtos; 

 O rateio nem sempre é justo, pode acontecer de forma arbitrária; 

 Apresenta pouca informação para a tomada de decisões. 
 

Para Gregório e Soares (2013) este método não se preocupa com os custos fixos 
e variáveis, sua premissa principal é separar os custos das despesas. No custo por 
absorção, os custos fixos são rateados aos produtos e/ou serviços, e os custos variáveis 
são tratados como despesas e vão direto para o resultado. O custeio variável fere os 
princípios contábeis, principalmente na realização da receita (RR), que determina o 
reconhecimento contábil do resultado (lucro ou prejuízo) apenas quando da realização da 
receita (nos custos variáveis, os custos fixos dos produtos são lançados no período e não 
quando estes são vendidos). 

Para Santos, et al. (2014) o custo de absorção é amplamente utilizado, 
principalmente, pelo fato de ser aceito pela legislação fiscal e societária e, também, devido 
a dificuldade de se manter um sistema paralelo para fins gerenciais. O principal problema 
existente no custeio por absorção é a arbitrariedade no rateio dos custos indiretos, 
diminuindo a qualidade das informações para fins de decisão. 
 

   2.1 Custeios baseado em atividades  

O custeio baseado em atividades (ABC) cujo modelo troca o criticado rateio de 
custos indiretos, praticado no custeio por absorção, por uma forma mais apurada, na qual 
os custos são rastreados a partir de um mapeamento e da identificação das atividades 
consumidas pelos produtos. Nakagawa (2001) afirma que ABC é um método de análise de 
custos, que busca rastrear os gastos de uma empresa para analisar e monitorar as diversas 
rotas de consumo de recursos. Os custos indiretos de fabricação são estruturados de forma 
mais realista, após a análise dos principais processos para localizar as atividades 
necessárias para a fabricação dos produtos e rastrear quanto custa cada atividade para 
fabricar da parte do produto. 

Para Gregório e Soares (2013) o ABC surge da necessidade de diminuir as 
distorções provocadas pela arbitrariedade e subjetividades no rateio dos custos indiretos 
aos produtos e serviços. O ABC tem foco nas atividades e não nos produtos o que ajuda a 
evitar distorções nas informações do custo do produto. É como um mapeamento de 
processo, no qual se identifica todas as etapas do mesmo e calcula-se o custo de cada 
etapa. No mapeamento idêntico as entradas cujos recursos necessários desde pessoas e 
matérias primas são listados, depois o desdobramento das atividades, a transformação e 
as saídas que são os produtos como resultados das atividades. Destaca-se algumas 
vantagens e desvantagens da aplicação do ABC. 
 
Vantagens: 

 Proporciona informações gerenciais mais legítimas; 

 Permite uma melhor visibilidade dos fluxos dos processos; 

 Mínima necessidade de rateios arbitrários; 

 Força a implementação de melhores controles internos; 

 Permite identificar, o custo de cada item em relação aos custos gerais da 
organização; 

 Facilita a diminuição das atividades que não agregam valor; 

 Oferece ao gestor informações reais, para tomadas de decisão. 



 
Desvantagens: 

 Alto custo com a implementação; 

 Elevado grau de controle internos; 

 Dificuldades de uniformidade de informações entre os processos; 

 Escassez de pessoas qualificadas no processo produtivo; 

 Necessidade de padronização dos processos. 
 

Segundo Vieira, et al. (2014) justifica a utilização do conceito de atividade, já que 
do ponto de vista do ABC, a atividade é uma unidade adequada de análise de custos 
porque: a) não é tão ampla quanto às funções departamentais que, geralmente constituem-
se em centros de custos; b) não é tão restrita quanto as tarefas. Desta forma, o ABC deve 
ser utilizado desde o processo de planejamento e orçamento das atividades, como método 
de análise e não como sistema de acumulação de custos. 

O ABC tem seu foco nas atividades e não nos produtos, o que ajuda a evitar as 
distorções nas informações do custo do produto, que surgem quando da utilização do 
custeio tradicional, e proporciona uma informação de custo, mais precisa, SINISGALLI, 
(2009). 

 

   3. Target costing 

Para Gomes et al. (2009), o target costing caracteriza-se como um instrumento de 
planejamento de custos e de resultados estratégico utilizado para ajudar as empresas a 
obterem uma margem de contribuição objetivada, pois prevê que o preço de venda 
acompanha a capacidade de pagamento dos consumidores e ao mesmo tempo atenda a 
margem de retorno desejada. 

Este método só será possível se as empresas conseguirem definir os custos dos 
produtos, mesmo que por estimativa, antes do início do processo produtivo, ou seja, na 
fase do projeto do produto, após iniciada a produção não há como alterar os custos, isto é, 
sua composição. 

O target costing integra as áreas de compõe o projeto do produto, porque envolve 
todos os setores da empresa, além da análise do ciclo de vida do produto, otimizando o 
custo sem perder a qualidade. Algumas diferenças são consideradas para o entendimento 
do target costing e o sistema tradicional de custos apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Diferença entre o target costing e a abordagem tradicional de custos 

Target costing Abordagem tradicional de custos 
O preço determina o custo O custo determina o preço 

Começa com o preço de mercado e uma 
margem de lucro para depois estabelecer um 

custo permissível. 

Estima um custo de produção, depois 
acrescenta uma margem de lucro desejada 

para então obter um preço de venda. 

Planejamento de custos é guiado pelo 
mercado competitivo. 

As considerações de mercado não são 
consideradas no planejamento de custos. 

Reduções de custos são feitas antes que os 
custos cheguem ao seu limite aceitável. 

Reduções de custos são feitas depois que os 
custos incorridos além do limite aceitável. 

O projeto (de produtos e processos) é a chave 
para reduções de custos. 

Perdas e ineficiências são o foco da redução 
de custos. 

Reduções de custos são guiados pelos 
desejos do mercado. 

Reduções de custos não são dirigidas aos 
clientes. 

Custos são gerenciados por equipes 
multifuncionais. 

Os custos são monitorados apenas pelos 
contadores. 

Fornecedores são envolvidos no conceito do 
projeto 

Fornecedores são envolvidos somente na 
fase de produção 

Minimiza o custo de propriedade do 
consumidor 

Minimiza apenas o preço pago pelo 
consumidor 



Envolve toda a cadeia de valor no 
planejamento de custos. 

Pouco ou nenhum envolvimento da cadeia de 
valor no planejamento de custos. 

Fonte: Gomes et al. (2009) 

Analisando o quadro 1 visualiza-se que a principal característica do target costing 
é o fato dos custos serem norteados pelo preço. Os custos precisam partir do mercado, do 
cliente, a formação do preço de venda precisa dessa atenção porque a empresa não terá 
competitividade. Após a análise de mercado é realizado o planejamento de custos para 
verificar o quanto e como se pode reduzir os custos.  

Dessa forma um projeto de automação para redução de custos operacionais deve 
ser mantido e analisado para melhorar a competitividade da empresa e estrategicamente 
estar presente nos mercados de atuação. O target costing abrange toda a cadeia de valor 
da empresa, os esforços não são concentrados apenas nos processos de produção, desde 
a entrada de pedidos, pesquisas, serviços de escritório, atendimento ao cliente, assistência 
técnica, etc., todos devem ser analisados para identificar possíveis reduções. 
 

  4. Metodologia  

No que concerne ao seu objetivo, a pesquisa se classifica como descritiva, pois visa 
descrever os fatores relacionados para uma automação de linha de produção industrial e 
como o custeio por absorção e ABC podem contribuir para a análise do custo real do 
produto fabricado na linha automatizada. 

No que diz respeito aos procedimentos o estudo se classifica como um estudo de 
caso em uma indústria de médio porte da região norte do estado de Santa Catarina, na 
qual foi identificado o percurso de análise de viabilidade para a aquisição do projeto de 
automação. 
 

   5. Automação Industrial 

Automação industrial (AI) é a aplicação de técnicas, softwares e/ou equipamentos 
específicos em uma determinada máquina ou processo industrial, com o objetivo de 
aumentar a sua eficiência, maximizar a produção com o menor consumo de energia e/ou 
matérias primas, menor emissão de resíduos de qualquer espécie, melhores condições de 
segurança, seja material, humana ou das informações referentes a esse processo, ou 
ainda, de reduzir o esforço ou a interferência humana sobre esse processo ou máquina. A 
parte visível da automação, atualmente, está relacionada à robótica, mas também é 
utilizada nas indústrias química, petroquímicas e farmacêuticas, com o uso de 
transmissores de pressão, vazão, temperatura e outras variáveis necessárias para um 
Sistema Digital de Controle Distribuido (SDCD) ou Controlador Lógico Programável (CLP).  

A AI visa, principalmente, a produtividade, qualidade e segurança em um processo. 
Em um sistema típico toda a informação dos sensores é concentrada em um controlador 
programável o qual de acordo com o programa em memória define o estado dos atuadores. 
Atualmente, com o advento de instrumentação de campo inteligente, funções executados 
no controlador programável tem uma tendência de serem migradas para estes 
instrumentos de campo. A AI possui vários barramentos de campo (mais de 10, incluindo 
vários protocolos como: CAN OPEN, INTERBUS-S, FIELD BUS FOUNDATION, MODBUS, 
STD 32, SSI, PROFIBUS, DEVICENET, etc.) específicos para a área industrial (em tese 
estes barramentos se assemelham a barramentos comerciais tipo ethernet, intranet, etc.), 
mas controlando equipamentos de campo como válvulas, atuadores eletromecânicos, 
indicadores, e enviando estes sinais a uma central de controle. A partir destes barramentos 
que comunicam com o sistema central de controle eles podem também comunicar com o 
sistema administrativo da empresa. Uma contribuição adicional importante dos sistemas 
de AI é a conexão do sistema de supervisão e controle com sistemas corporativos de 
administração das empresas. Esta conectividade permite o compartilhamento de dados 
importantes da operação diária dos processos, contribuindo para maior agilidade do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Digital_de_Controle_Distribuido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Controlador_L%C3%B3gico_Program%C3%A1vel
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processo decisório e maior confiabilidade dos dados que suportam as decisões da empresa 
para assim melhorar a produtividade. 

O investimento previsto, conforme tabela 1, deve ser aprovado para que o projeto 
de automação em linha industrial. 

 
Tabela 1 – Declaração de investimento 

Automação Investimento em U$ 
Robô X R$ 68.874,57 

Robô Y R$ 68.874,57 

Sistema de integração R$ 187.103,00 

Total R$ 324.852,14 

Fonte: Autores 

 

   5.1 Análise de Viabilidade pelo Valor Presente Líquido 
 

A análise deve seguir como base  o cálculo do valor presente líquido (VPL), pois 
demonstra o valor atual do fluxo de caixa (receita e despesas) empregando a taxa mínima 
de atratividade (TMA). 

Para cálculo do valor presente das entradas e saídas de caixa é utilizada a TMA 
como taxa de desconto. Se a TMA for igual à taxa de retorno esperada pelo acionista, e o 
VPL > 0, significa que a decisão favorável à sua realização. Sendo o VPL superior a 0, o 
projeto cobrirá tanto o investimento inicial, bem como a remuneração mínima exigida pelo 
investidor, gerando ainda um excedente financeiro. É, portanto, gerador de mais recursos 
do que a melhor alternativa ao investimento, para um nível risco equivalente, uma vez que 
a taxa de atualização reflete o custo de oportunidade de capital.  

A tomada de decisão se encontra perante um projeto economicamente viável. Desta 
maneira, o objetivo da corporação é maximizar a riqueza dos acionistas, os gerentes 
devem empreender todos os projetos que tenham um VPL > 0, ou no caso se dois projetos 
forem mutualmente exclusivos, deve escolher-se o com o VPL positivo mais elevado. Se o 
VPL = 0, ocorrerá o ponto de indiferença que exigirá análise criteriosa para a tomada de 
decisão. No entanto, dada a incerteza associada à estimativa dos fluxos de caixa que 
suportaram a análise, pode-se considerar elevada a probabilidade de o projeto se revelar 
inviável. 

A análise para a atual tomada de decisão é quanto o custo estimado de 
R$ 324.852,14 valerão daqui a um ano em relação a um investimento por igual período em 
um fundo de investimento. 

 
Fórmula 1 -  Cálculo do Valor Presente Líquido 
 

 

Onde: 

  é o fluxo de caixa no período ; 

  é o enésimo período no tempo em que o dinheiro será investido no projeto (começa 

no período 1, quando há efetivamente o primeiro fluxo de dinheiro); 

  é o número de períodos ; 

  é o custo do capital. 

 
A empresa X precisa decidir pelo projeto de automoção, ao qual haverão custos de 

aquisição de robótica, e sistemas de integração e fluxos de caixas entrantes durante 6 



anos. Este projeto terá uma saída de caixa imediata para os robôs X e Y de R$ 137.749,14, 
sendo este tempo 0 (zero) t = 0 As entradas de caixa são esperadas anualmente 
(considerando 6 anos) R$ 50.000,00 e as saídas de caixa serão R$ 31.183,83. A TMA 
estabelecida será de 13%. 

 
Tabela 2 de Cálculo da VPL do projeto de automação 

Ano (t) Fluxo de Caixa ( FC) VPL R$ 

0 -R$ 137.794,14/1,13 -137.794,14 

1 (+R$ 50.000,00-31183,83)/(1 +13%)¹ + 16.651,47 

2 (+R$ 50.000,00-31183,83)/(1 +13%)² 1,27 + 14.815,88 

3 (+R$ 50.000,00-31183,83)/(1 +13%)³(1,44) + 13.066,78 

4 (+R$ 50.000,00-31183,83)/(1 +13%)4 (1,63) + 11.543,66 

5 (+R$ 50.000,00-31183,83)/(1 +13%)5 (1,84) + 10.226,17 

6 (+R$ 50.000,00-31183,83)/(1 +13%)6 (2,08) + 9.046,23 

Fonte: Autores 

Sendo o VPL>0, com a estimativa futura igual a R$ 9.046,23, no final de 6 anos, o 

projeto de automação demonstrou ser viável. 
Os resultados apresentam evidências dos métodos de custeio utilizados e eficazes 

para investimentos em projetos de automação que visam a redução dos custos industriais 
de produção. Observou-se que os métodos de custos devem estar coerentes com o 
planejamento estratégico da organização para a adequação do volume de recursos 
exigidos para a execução de atividades operacionais e de investimentos necessários. O 
estabelecimento da estratégia vinculado ao desenvolvimento de custos pode estabelecer 
uma série de modificações, características e atividades da organização, maximizando os 
resultados e minimizando as deficiências. 
 
 A elaboração do plano operacional para o projeto de automação foi desenvolvida 
da seguinte forma: 

 Avaliação de atividades que não agregam valor ao fluxo produtivo; 

 Pesquisa no mercado de possíveis fornecedores de tecnologia; 

 Avaliação de fornecedores, utilizando pesquisas com outras empresas no intuito da 
qualidade da especificação dos projetos de automação. 

 Planejamento das informações com amostras de produtos e desenvolvimento do 
pré-projeto de automação. 

 Demonstração do pré-projeto e suas variáveis para análise crítica posterior. 

 Análise crítica do projeto, principalmente no que tange as especificações do 
produto; 

 Aprovação do orçamento e análise do investimento junto aos convênios de 
financiamentos; 

 Execução de testes preliminares para conclusão e validação do projeto. 

 Instalação e treinamento dos operacionais envolvidos na automação 

 Validação do processo e projeto; 
Avaliado também a previsão de manutenções preventivas anuais para evitar a parada 

inesperada do processo. 

  

   6. Considerações finais 

A proposta sugerida sobre como avaliar a viabilidade de AI demonstrou 
características que podem gerar estabilidade na continuidade do processo e padronização, 
conseguindo produtos lineares e livres de defeitos, permitindo uma produção em série, sem 



interrupções e remanejamento de pessoal, bem como proporcionando a agilidade no 
desenvolvimento contínuo com a otimização do processo e a diminuição dos custos. 

A conclusão deste trabalho está atrelada cada vez mais ao pensamento enxuto, no 
qual a visão do mundo transformado, desde a produção em massa até o empreendimento 
enxuto, que é a proposta da automação.  

Portanto, uma automação após implementada deveria se analisar o custo dos 
produtos pelo método ABC no ponto de vista do autor, porque irá apurar o lucro bruto mais 
realista se comparado com a absorção que contamina o resultado por regras imprecisas 
de rateio, o que torna o retorno do investimento em automação eficaz. 

Destaca-se cada vez mais as imensas quantidades de perdas que ocorrem na 
maioria das organizações e mostram que, com um ataque sistemático nas perdas, pode-
se obter benefícios para a rentabilidade a curto prazo e às perspectivas de longo prazo. 
 Os dados de custos se utilizam para desenvolver estratégias com o objetivo de 
alcançar vantagens competitivas sustentáveis na empresa. 
 A manufatura é um celeiro vasto no qual as ideias possíveis que possam ocorrer 
como o aumento da produtividade implica em melhor aproveitamento de colaboradores, 
máquinas, energia, matéria prima. O senso comum acaba por relacionar a produtividade 
com a melhoria de competitividade e aumento dos lucros, propiciando a empresa ter mais 
condições de investir tornando o negócio perene. 
 O estudo de caso ainda está em fase de conclusão com a efetiva análise de custos 
do produto para a melhor assertividade na formação do preço de venda, por um 
demonstrativo do resultado do exercício do produto fabricado na linha automatizada. 
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