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RESUMO 

BARROS, L.F.S. Custeio do fluxo de valor: um estudo empírico da metodologia de 

custeio da contabilidade enxuta (lean accounting). 

 

Este estudo teve como objetivo aplicar o custeio do fluxo de valor, a metodologia de custeio 

da contabilidade enxuta, buscando identificar seus benefícios e compara-la com o custeio 

tradicional. Também se procurou identificar as informações necessárias e como estas 

poderiam ser estruturadas para viabilizar o custeio do fluxo de valor. Para responder a estas 

questões de pesquisa, o trabalho baseou-se em um estudo de caso em uma empresa do ramo 

de produtos e soluções para gestão da energia elétrica. No Brasil, os estudos relacionados com 

a contabilidade enxuta ainda estão em seus primeiros passos, principalmente, se for levado em 

conta que as pesquisas empíricas realizadas são praticamente nulas. Diante disso, além servir 

de base para futuros estudos, a presente pesquisa tem sua relevância ao contribuir na expansão 

do conhecimento sobre os conceitos da contabilidade enxuta e sua metodologia de custo 

gerencial: O custeio do fluxo de valor. Assim sendo, a primeira pergunta formulada para 

direcionar esta pesquisa é: Quais os benefícios que podem ter uma empresa utilizando a 

metodologia de custeio do fluxo de valor? Para responder a primeira questão, foi necessária a 

aplicação de um modelo de custeio baseado na metodologia do fluxo de valor, e com isso 

surge uma segunda pergunta que serviu de direcionador da pesquisa: Quais os dados e 

informações necessárias para viabilizar o custeio do fluxo de valor? Como resultado da 

pesquisa, foram identificados e avaliados benefícios do custeio do fluxo de valor, bem como 

levantados as informações necessárias para a aplicação desta metodologia de custeio. 
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RESUMO 

BARROS, L.F.S. Value stream costing: an empirical study of the lean accounting costing 

methodology. 

 

This study aims to apply the value stream costing, the lean accounting costing methodology, 

pursuing identify its benefit and compare it with the traditional costing methodology. Also, 

the study sought to identify the information need for the value stream costing and how that 

information could be structured to enable the value stream costing. In order to answer those 

questions this study was based on a case study of an electrical manufacture products and 

solutions company. In Brazil, the lean accounting studies related are still in the beginning, 

mainly if taken into account the number of empirical research, which are very few. Based on 

that, this study has its relevance as it will serve as a basis for future studies, as well as in 

contributing to the expansion of knowledge about the concepts of lean accounting and its 

costing methodology: The value stream costing. Thus, the first question asked to direct this 

research is: What benefits can a company have using the costing value stream costing 

methodology? To answer the first question, it was necessary to apply a cost model based on 

the value stream costing and with that comes a second question which guided the research: 

What are the data and information required to enable the value stream costing? As a result of 

this study, were identified and assessed the benefits of value stream costing and identified the 

necessary information for the application of this costing methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como resposta ao acirramento da competição e à escassez de recursos, surge, em 

meados dos anos 40, uma filosofia alternativa ao modelo de produção em massa. Essa, 

chamada de produção enxuta, foi concebida no chão de fábrica da empresa Japonesa Toyota. 

A produção enxuta enfatiza a excelência, busca garantir o valor para o cliente e a 

rentabilidade sustentável através da eliminação dos desperdícios e o foco na melhoria 

contínua dos processos. 

Para Hansen, Mowen e Guan (2009), quando uma organização passa a operar 

utilizando a filosofia da produção enxuta, a maneira de gerenciar o negócio sofre 

significativas mudanças, e estas mudanças levam a necessidade de alterações nos sistemas de 

contabilidade gerencial e de custos da empresa. 

Nesse sentido, Huntzinger (2007) comenta que a tomada de decisões em empresas 

enxutas pode ser equivocada quando baseada em metodologia de custeio que suportam 

sistemas de gestão econômica voltados para a produção em massa. Isso porque, embora as 

partes isoladas de uma organização possam agir independentemente, elas têm efeito direto em 

outras partes e no sistema como um todo. Um ganho em uma área não necessariamente 

representa um benefício para o resultado global da empresa. 

Nas organizações enxutas, as decisões são sempre tomadas levando em conta o 

resultado global do fluxo de valor. O fluxo de valor proporciona para a empresa uma melhor 

amarração da operação com a demanda do cliente, viabilizando a utilização otimizada de 

recursos para satisfazer a necessidade desta demanda. O fluxo de valor é a chave para 

estabelecer os mais efetivos métodos e princípios para uma organização enxuta. 

Segundo Maskell e Baggaley (2004), quando uma empresa passa a operar segundo a 

filosofia da produção enxuta, é importante a utilização da metodologia de custeio do fluxo de 

valor. 

O custeio do fluxo de valor é uma metodologia de custos gerencial onde o objeto de 

custeio é o fluxo de valor. Esta metodologia depende da estruturação física e organizacional 

em fluxo de valor que a empresa enxuta deve fazer. Tal estruturação proporciona um custeio 

mais acurado, pois permite que os custos sejam direcionados aos fluxos de valores, sem a 

necessidade de rateios. Esta metodologia de custos também simplifica significativamente o 

processo de custeio, pois os custos são contabilizados diretamente no resultado, sem a 

necessidade de transitar contabilmente pelos estoques, porém, para isso, é necessário que a 
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empresa esteja em um nível de maturidade avançado da produção enxuta, tendo seus estoques 

em níveis baixos.  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

As decisões tomadas no processo de gestão devem levar a empresa ao cumprimento 

de sua missão de forma eficiente e eficaz a fim de garantir sobrevivência. 

Para que as decisões sejam tomadas, são necessárias informações que retratem a 

realidade do ambiente onde a empresa está inserida, de modo que o resultado da decisão seja 

conforme o esperado. 

Cooper e Kaplan (1988) já destacavam que os sistemas de custeio falhavam em sua 

principal função de prover informações relevantes sobre os custos incorridos pelos produtos e 

serviços. Além disso, eles ainda sugeriam que estratégias poderiam estar sendo feitas com 

base em informações incorretas de custos. 

Segundo Maskell e Baggaley (2004), a produção enxuta cria uma maneira diferente 

de gerenciar e controlar a organização, pois envolve uma mudança do pensamento de 

produção em massa para pensamento enxuto. Complementam dizendo que quando uma 

empresa substitui a produção em massa pela enxuta, é necessária a utilização de um novo 

sistema de informações, que é realizada por meio do custeio por fluxo de valor, onde os 

custos são atribuídos diretamente aos fluxos. 

Assim, uma primeira pergunta que pode ser formulada para direcionar esta pesquisa 

é: Quais os benefícios que podem ter uma empresa utilizando a metodologia de custeio 

do fluxo de valor? 

Para responder a primeira questão, faz-se necessária a aplicação de um modelo de 

custeio baseado na metodologia do fluxo de valor, e com isso surge uma segunda pergunta 

que servirá de direcionador da pesquisa: Quais os dados e informações necessárias para 

viabilizar o custeio do fluxo de valor? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Gerais 

Aplicar a metodologia de custeio gerencial do fluxo de valor buscando identificar 

seus benefícios para uma organização. 

1.2.2 Específicos 

 Delinear um modelo de custo baseado na metodologia de custeio do fluxo de 

valor para viabilizar o atendimento dos objetivos gerais da pesquisa; 

 Identificar os dados e informações necessárias para o custeio do fluxo de valor; 

 Avaliar as diferenças entre os resultados da aplicação do custeio do fluxo de 

valor com os do custeio tradicional. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A fim de se manterem competitivas no mercado global, as indústrias vêm passando, 

há alguns anos, pelo processo de mudança do paradigma da produção em massa para a 

produção enxuta. Esta mudança visa basicamente a maior flexibilidade, aumento no tempo de 

resposta ao cliente, melhoria na produtividade, qualidade e redução de custos. 

Cunningham e Fiume (2003) comentam que, nas últimas duas décadas, o movimento 

da produção enxuta vem mostrando significativas mudanças positivas nas organizações. A 

contabilidade de custos, no entanto, foi deixada para trás. Ainda pior, a contabilidade de 

custos tem sido um obstáculo para maiores benefícios da produção enxuta em vários casos. 

De acordo com Huntzinger (2007), as informações necessárias nas organizações 

enxutas são completamente diferentes quando comparadas com uma manufatura tradicional 

que utiliza os conceitos de produção em massa. 

No Brasil, os estudos relacionados com a contabilidade enxuta ainda estão em seus 

primeiros passos. Principalmente, se for levado em conta que as pesquisas empíricas 

realizadas são praticamente nulas. 



8 
 

  

Diante disso, além servir de base para futuros estudos, a presente pesquisa tem sua 

relevância ao contribuir na expansão do conhecimento sobre os conceitos da contabilidade 

enxuta e sua metodologia de custo gerencial: O custeio do fluxo de valor. 

A divulgação desta pesquisa pode também ser utilizada como referência por outras 

empresas que estão na jornada da produção enxuta para adequação em seus sistemas de 

custeio gerencial. 

1.4 METODOLOGIA 

Segundo Selltiz (1967), a classificação das pesquisas leva em consideração os 

seguintes critérios: quanto à  abordagem  dos  problemas;  quanto  aos  seus  objetivos  e  

quanto  aos procedimentos técnicos utilizados. 

Ainda segundo Selltiz (1967), quanto à abordagem dos problemas, as pesquisas 

classificam-se em quantitativa e qualitativa.  

A pesquisa quantitativa, como  o  próprio  nome  sugere,  caracteriza-se  pelo  

emprego  da quantificação,  tanto  no  que  se  refere  às  modalidades  de  coleta  de  

informações  quanto  no tratamento  dessas  através  de  técnicas  estatísticas,  desde  as  mais  

simples  até  as  mais complexas. 

A pesquisa  qualitativa  difere,  em  princípio,  da  quantitativa,  na  medida  em  que  

não  emprega um  instrumento  estatístico  na  análise  de  um  problema.  Outra característica 

deste  tipo  de pesquisa é que ela não procura números, medir unidades ou categorias 

homogêneas.   

Quanto aos objetivos, as pesquisas classificam-se em:  exploratória,  descritiva  e  

explicativa.   

As pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, visando, de certa forma, a torná-lo mais explícito ou constituir hipótese (Gil, 

2009).  

A pesquisa  descritiva,  segundo  Gil  (2009),  tem  como  principal  objetivo  a  

descrição  das características  de  determinada  população  ou  fenômeno  ou,  então,  o  

estabelecimento  de relações entre variáveis.  Este tipo de pesquisa tem como principais 

técnicas de coleta de dados o questionário e a observação sistemática.  

 Já a  pesquisa  explicativa,  e  acordo  com  Gil  (2009),  procura  focalizar e  

identificar  os  fatores que  determinam ou  que  contribuem  para  a  ocorrência  dos 
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fenômenos. Este tipo de pesquisa é tido como  o  que  mais  aprofunda  o  conhecimento  da  

realidade,  porque  explica  a  razão,  o  porquê das coisas.   

Quanto aos procedimentos técnicos  utilizados,  a  pesquisa  classifica-se  em:  

bibliográfica; documental;  experimental;  ex post  facto;  estudo  de  corte;  levantamento;  

estudo  de  campo; estudo  de  caso;  pesquisa-ação  e  pesquisa  participante.  

Quanto à abordagem dos problemas, esta pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa; já quanto aos objetivos, podemos classificá-la como exploratória. Em relação aos 

procedimentos técnicos, primeiramente será feito um estudo bibliográfico para atender o 

objetivo específico, que é delinear um modelo de custo baseado na metodologia de custeio do 

fluxo de valor. Depois de delineado, este será aplicado em uma empresa que utiliza a filosofia 

da produção enxuta, através de um estudo de caso, onde serão coletados dados que serão 

estruturados a fim atender o objetivo geral de aplicar o método de custeio do fluxo de valor, 

comparando-o com a metodologia de custeio tradicional para avaliar as vantagens e 

desvantagens desta metodologia. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A presente pesquisa foi dividida em seis partes: (1) Introdução; (2) Referencial 

Teórico; (3) Método de Pesquisa; (4) Estudo de Caso; (5) Considerações Finais e (6) 

Referências Bibliográficas. 

A Introdução aborda o tema da pesquisa, o problema questão da pesquisa; os 

objetivos e a justificativa da pesquisa. 

O referencial teórico tem como principal objetivo apresentar o embasamento para a 

realização da pesquisa e está dividido em três capítulos. O primeiro aborda conceitos básico 

de contabilidade de custos, o segundo as metodologias de custeio de tradicionais; o terceiro, a 

produção enxuta, e o quarto, a contabilidade enxuta. 

Na parte do método de pesquisa, são colocados a caracterização da pesquisa, o 

protocolo para o estudo de caso, as questões do estudo de caso, o guia para o relatório do 

estudo de caso. 

A aplicação do estudo de caso e o resultado da pesquisa são apresentados na quarta 

parte; na quinta parte são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa, as limitações 

do estudo e as recomendações para futuras pesquisas; e por fim, na sexta parte, estão as 

referências bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A CONTABILIDADE DE CUSTOS 

2.1.1 Breve histórico sobre a contabilidade de custos 

Segundo Huntzinger (2007), as raízes da contabilidade de custos estão por volta do 

século 14 durante a era medieval, onde o comércio na Europa crescia, e as indústrias de 

produtos de lã, tecidos de seda, livros e outros produtos comuns acompanhavam este 

crescimento. 

Huntzinger (2007), complementa dizendo que as empresas desta época eram simples 

e precisavam de pouco ou nenhum sistema formal de informação. 

Com o advento da Revolução Industrial, a manufatura dos produtos de metais entram 

em cena, e com isso as organizações com múltiplas atividades e múltiplos produtos 

começaram a ser criadas. Os métodos de custeio existentes antes da Revolução Industrial não 

eram capazes de fornecer informações para as várias atividades internas das empresas. 

Para Huntzinger (2007), a contabilidade de custos foi um produto da Revolução 

Industrial e foi moldada para atender as novas necessidades daquela época. 

Johnson e Kaplan (1987) comentam que as organizações daquela época se fixaram 

nos métodos de contabilidade gerencial e custo dos anos 20. Segundo estes autores, quando os 

sistemas de custo tornaram-se automáticos através dos computadores, em meados da década 

de 60, os programadores basicamente automatizaram os sistemas encontrados nas fábricas, 

deixando inquestionável se aqueles métodos ainda eram válidos, devido à grande expansão 

tecnológica representada pelos computadores, e a natureza da operação das organizações 

naquela época. 

Johnson e Kaplan (1987) complementam dizendo que os métodos de contabilidade 

gerencial e custos foram desenvolvidos para suportar o processo decisório em organizações 

com processos únicos. Com a evolução das organizações multiprodutos e multiprocessos, a 

necessidade de medidas internas para motivar e avaliar a eficiência se desenvolveu, porém, 

sem a intensão de mensurar o lucro total do negócio. Durante o século 20, a contabilidade 

passou a usar as informações de controle geral do lucro do negócio para controlar a eficiência 

do chão de fábrica. O resultado infeliz, segundo estes autores, foi a perda da relevância da 
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contabilidade, pois as informações utilizadas para controle geral do resultado das 

organizações são incapazes de fornecer informações para gerenciar o chão de fábrica. 

2.1.2 Conceitos básicos de Custos 

Para uma melhor compreensão deste estudo, faz-se necessário um breve 

esclarecimento dos conceitos de: Gasto, Custo, Despesa e Investimento. 

Segundo Martins (2010), gasto é um “sacrifício financeiro para obter um produto ou 

um serviço, independentemente da finalidade”. 

Martins (2010) afirma ser custo um “gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços.”, ou seja, um desembolso diretamente aplicado na 

produção de um outro bem. Como exemplo de custo, tem-se a matéria-prima que, quando 

aplicada no processo de transformação, dará origem a um outro bem. 

Quanto ao termo despesa, Martins (2010) coloca esta relacionado com os gastos 

usados para a obtenção de receitas, como por exemplo, as despesas administrativas. 

Já com relação ao conceito de investimento, Martins (2010) faz a seguinte definição: 

“Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços (gastos) que são 

'’estocados’ os Ativos da empresa para baixa ou amortização quando de sua venda, de seu 

consumo de seu desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente chamados de 

investimentos”. 

De fato, gasto é todo dispêndio financeiro, todo sacrifício que uma entidade arca para 

a aquisição de um bem ou serviço. O conceito de gasto é bastante amplo. Entre alguns 

exemplos de gastos, podemos citar a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, móveis, 

ferramentas, etc. Um gasto pode se transformar em um investimento que, sucessivamente, se 

torna um custo e uma despesa. 

2.1.3 Tipos de Custos 

Quanto à apropriação dos custos, Horngren, Foster e Datar (2000) fazem as seguintes 

considerações: 

 Custos Diretos: São os custos que estão relacionados a um determinado objeto de 

custo e que podem ser identificados com este de maneira economicamente viável; 
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 Custos Indiretos: São os custos que estão relacionados a um determinado objeto 

de custo, mas não podem ser identificados com este de maneira economicamente 

viável. Estes são alocados aos objetos através de rateio. 

Quanto ao comportamento dos custos, pode-se dividi-los da seguinte forma, 

prosseguem Horngren, Foster e Datar (2000): 

 Custos Fixos: São custos que não se alteram em montante dentro de uma faixa 

determinada de um direcionador de custo num dado período de tempo; 

 Custos Variáveis: São custos que se alteram em montante à medida que ocorrem 

mudanças no direcionador de custo. 

Quando se fala sobre o comportamento dos custos, se faz necessário entender também o 

conceito de área de significância, definido por Horngren, Foster e Datar (2000) como 

sendo uma faixa entre a capacidade produtiva mínima e máxima observada na empresa, 

onde são válidas as definições de custos fixos e variáveis. Esta área de significância é 

importante devido ao fato de as empresas não trabalharem totalmente em sua capacidade 

teórica mínima nem a máxima. 

2.1.4 Finalidade dos sistemas de custos 

Cooper e Kaplan (1988) mencionam três finalidades importantes dos sistemas de 

custos: Avaliação de Estoque, Controle Operacional e Custo individual por produto como 

base para determinação do preço. Horngren, Foster e Datar (2000) incluem um item a mais 

nesta lista: a Tomada de decisão. 

Segundo Cooper e Kaplan (1988), a Avaliação de Estoque é feita pelos princípios 

contábeis geralmente aceitos que alocam os custos de produção para todos os itens 

produzidos.  

Cooper e Kaplan (1988) comentam que os sistemas de custos desenvolvem valores 

de quantidade e custo padrão para materiais e mão de obra e alocam os custos indiretos com 

base no volume de produção. Periodicamente, os custos reais de mão de obra, materiais e 

custos indiretos são comparados com os padrões e os desvios destacados como variações. 

Estas variações, positivas ou negativas, são consideradas como medida de desempenho da 

operação. 

Cooper e Kaplan (1988) mencionam que o custo por produto como base para 

precificação dos produtos e serviços da organização ajuda a posicionar o produto no mercado 
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em função do seu desempenho em nível de custos. Porém, algumas distorções em função das 

alocações e estimativas podem ser prejudiciais nestas análises, destacam. 

Para auxiliar o processo de tomada de decisão, Horngren, Foster e Datar (2000) 

comentam que os sistemas de custos, quando bem desenvolvidos, podem ajudar os gestores a 

aperfeiçoar o mix de produtos e as decisões de investimento, e também na formulação de 

estratégias gerais. 

Com isso, podemos dizer que a finalidade de um sistema gerencial de custeio deve 

ser o fornecimento de dados de custos confiáveis para ajudar os gerentes a planejar, controlar, 

dirigir e tomar decisões no dia-a-dia das empresas, além de prover informações sobre a 

avaliação dos estoques para o atendimento de requerimentos externos. 

2.2 METODOLOGIAS DE CUSTEIO TRADICIONAIS 

2.2.1 Custeio Real 

O sistema de custeio real pode ser definido, segundo Martins (2010), como um 

sistema no qual os custos são registrados tais como ocorrem. Em consequência disso, nesse 

sistema, os custos só são determinados após o término da prestação do serviço ou da 

fabricação do produto pela empresa. 

Para Horngren, Foster e Datar (2000), o custeio real é o método que identifica taxas 

reais de custos diretos e indiretos e as utiliza multiplicando pelas quantidades reais de 

insumos consumidos no caso dos custos diretos e alocando os custos indiretos pelas 

quantidades reais dos critérios de alocação. 

Ainda segundo Horngren, Foster e Datar (2000), algumas limitações afetam a 

utilização do custo real: 

 O custo real pode ser um custo de um determinado período apenas, podendo, 

assim, afetar a sazonalidade ou ser qualificado como um custo acidental; 

 Devido ao prazo requerido para apuração dos custos reais e para elaboração dos 

demonstrativos neles baseados, a sua eficácia gerencial é limitada além de 

impossibilitar a preparação de propostas de preços; 

 Sob um sistema exclusivo de custo real, não existe medida de comparação para 

julgamento imediato do desempenho da empresa. A gerência fica sabendo, 

apenas, se o custo mais recentemente apurado foi maior ou menor do que aquele 
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verificado em período anterior, mas não disporá de elementos de comparação 

para poder determinar as operações, os fatores de produção ou as causas das 

variações constatadas. 

No sentido mais amplo do conceito, o custo real define-se como um sistema cujo 

mecanismo de apropriação de custos aos produtos está baseado nos custos e quantidades de 

material, mão de obra direta e custos indiretos efetivamente incorridos pela organização.   

2.2.2 Custeio Padrão 

Para Horngren, Foster e Datar (2000), custeio padrão utiliza taxas orçadas tanto para 

os custos diretos quanto para os indiretos, ao contrário da taxa predeterminada de custos 

indiretos que considera taxas reais de custos diretos. 

Horngren, Foster e Datar (2000) apresentam as principais vantagens e desvantagens 

do custo padrão: 

 tornam possível a aplicação do chamado princípio de exceção, que significa que a 

gerência passa a centralizar a sua atenção nos casos de variações significativas 

(para mais ou para menos) entre custos predeterminados e custos reais; 

 são importantes como incentivos aos trabalhadores, supervisores e executivos, 

que passam a contar com um padrão de medida do seu desempenho; 

 permitem uma melhor formulação das políticas de preço e de produção da 

empresa; 

 são medidas unitárias estáveis, das quais a administração pode servir-se para 

medir a eficiência das operações durante diferentes períodos de tempo; 

 a principal desvantagem dos custos predeterminados refere-se ao trabalho e ao 

tempo requeridos para sua definição, notadamente quando se tratar da fixação de 

padrões. 

Na percepção de Martins (2010), o objetivo do custo Padrão “é o de fixar uma base 

de comparação entre o que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido.”. 

Este mesmo autor comenta o fato de este método de custeio comparar a previsão dos 

custos com a sua realização, pois trata-se de um método o qual tem uma função auxiliar e que 

não pressupõe a eliminação dos custos reais, e sim, auxilia na medida em que permite a 

comparação com os custos reais, com o objetivo de avaliar o porquê das variações e assim 

controlá-las. 
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O custo padrão é usado quando a gerência está interessada, primeiramente, em 

conhecer quais deveriam ser os seus custos, para depois compará-los com os reais. Dentro do 

sistema de custo padrão, contas de variações são usadas para contabilização das diferenças (a 

mais ou a menos), resultantes da comparação entre o custo realmente incorrido e o respectivo 

custo predeterminado. 

Se acontecerem variações e distorções entre os custos reais e o custo padrão, será 

necessária a tomada de decisão para corrigir as falhas no processo produtivo ou a possível 

verificação se houve a ocorrência de desperdícios. 

2.2.3 Custeio Por Absorção 

O Custeio por absorção é o método mais comum de apuração do custo e está presente 

tanto nos relatórios financeiros externos quanto nos demonstrativos para efeitos tributários. 

Conforme Garrison (2001), no sistema de custeio por absorção, todos os custos de 

fabricação são apropriados às unidades do produto, independente de serem fixos ou variáveis. 

O princípio de custeio por absorção total, segundo Martins (2010), tem sido utilizado 

normalmente pelas empresas brasileiras com a finalidade de custeamento e avaliação de seus 

estoques. Este princípio de custeio atende aos princípios contábeis, pois ele considera que 

todos os custos são atribuídos aos produtos, além disso, o custeio por absorção total é o único 

aceito pela legislação fiscal brasileira. 

Ainda de acordo com Martins (2010), no custeio por absorção, a atribuição dos 

custos indiretos de fabricação ocorre em dois estágios. No primeiro, os custos indiretos são 

atribuídos diretamente aos departamentos de produção ou, então, inicialmente aos 

departamentos de serviços e, posteriormente, aos de produção. 

Neste primeiro estágio, a atribuição destes custos indiretos é feita por meio do rateio 

com base tanto em medidas volumétricas, como por exemplo, as horas de mão de obra direta, 

quanto em medidas não volumétricas, como por exemplo, a área ocupada.  

Feito isto, os custos indiretos são então atribuídos aos produtos. Neste segundo 

estágio, a atribuição dos custos indiretos é feita por meio do rateio com base somente em 

medidas volumétricas, sobretudo, as horas de mão de obra direta. 

Martins (2010) ressalta que o custeio por absorção não tem grande utilidade 

gerencial devido aos seguintes problemas:  
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a) Por sua própria natureza, o custo fixo existe independentemente da produção ou 

não desta ou daquela unidade, e acaba presente no mesmo montante; mesmo que 

haja oscilação da produção, tendem os custos fixos a muito mais um encargo para 

que a empresa possa ter condições de produção do que sacrifício do ativo para 

produção específica desta ou daquela unidade;     

b) Por não estarem relacionados com as unidades produzidas, são quase sempre 

distribuídos aos produtos por critério de rateios, que contêm, em maior ou menor 

grau, arbitrariedade. A maior parte das apropriações é feita em função de fatores 

de influência que, na verdade, não vinculam efetivamente cada custo a cada 

produto, porque essa vinculação é muito mais forçada do que costumamos 

acreditar. Se a fim de avaliar um produto para efeito de estoque pode ser uma 

forma de minimizar injustiças, para efeito de decisão, simplesmente mais 

confunde do que auxilia; o fato de se apropriar de uma forma pode alocar mais 

custo em um produto do que em outro, e, se alterarmos o critério de rateio, talvez 

façamos o inverso. Por se alterar um procedimento de distribuição de custos 

fixos, pode-se fazer de um produto rentável um não rentável;   

c) O valor fixo por unidade produzida depende ainda do volume de produção: 

aumentando-se o volume, tem-se um menor custo fixo por unidade, e vice versa. 

Se se decidir com base em custo, é necessário associar-se sempre ao custo global 

o volume que se tomou como base. Se a empresa estiver reduzindo um item por 

ser pouco lucrativo, pior ainda ficará sua posição, devido à redução do volume; 

ou se um produto estiver com baixo lucro, o aumento de preço com base em seu 

alto custo poderá provocar uma redução de sua procura e reduzir seu volume, e 

assim aumentar a quantidade dos outros bens elaborados.  

Atinkson, Banker, Kaplan e Young (2000) apresentam as justificativas econômicas 

para credibilidade do custeio por absorção para decisões, porém consideraram apenas três 

tipos de circunstâncias:  

a)  Muitos contratos para desenvolvimento e produção de bens sob encomenda e 

muitos contratos com agências governamentais especificam que os preços 

deveriam igualar os custos totais mais um markup. Preços estabelecidos em 

indústrias reguladas, como as de energia elétrica, também são baseados em 

custeio por absorção.;    
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b) Quando uma empresa entra em um relacionamento contratual a longo prazo com 

um cliente para fornecer um produto, ela tem grande flexibilidade para ajustar o 

nível do compromisso para todos os recursos de atividade. Então, a maioria dos 

custos de atividade dependerá das decisões de produção sob contrato de longo 

prazo, e o custeio por absorção será relevante para as decisões de longo prazo.;   

c) A terceira situação é representativa de muitas indústrias. A maioria das empresas 

faz ajustes, a curto prazo, em preços, frequentemente, para oferecer descontos nas 

listas de preços, em vez da rigidez no emprego de um preço fixo baseado no 

custeio por absorção. Quando a demanda dos seus produtos está em baixa, as 

empresas reconhecem a maior probabilidade de ocorrer capacidade excedente, a 

curto prazo. Adequadamente, elas reduzem os preços de seus produtos para obter 

negócios adicionais, baseadas nos custos incrementais mais baixos, quando a 

capacidade excedente está disponível. Reciprocamente, quando a demanda dos 

seus produtos é alta, elas reconhecem a maior probabilidade de que a capacidade 

existente de recursos e atividade é inadequada para satisfazer toda a demanda. 

Adequadamente, elas ajustam os preços para cima, baseadas nos custos 

incrementais mais altos, quando a capacidade é completamente utilizada. 

Também, os preços mais altos servem para relacionar a capacidade disponível 

com a maior oportunidade de lucro. 

Diante do exposto, podemos dizer que, em linhas gerais, o custeio por absorção 

baseia-se em um esquema onde todos os custos de fabricação, diretos e indiretos, são 

apropriados aos produtos. 

O primeiro passo deste custeio consiste na separação do que é custo de fabricação e 

do que é despesa que será reconhecida diretamente no resultado do período, como por 

exemplo, as despesas administrativas. 

Feita a separação entre o que é custo e o que é despesa, o passo seguinte consiste em dividir o 

que for custo em direto e indireto. Os custos diretos (matéria prima, mão de obra direta etc.) 

são atribuídos de forma direta aos produtos, e os custos indiretos de fabricação são rateados 

aos produtos. 
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2.2.4 Custeio Variável 

Segundo Martins (2010), custeio variável é o processo segundo o qual apenas os 

custos variáveis, usados na produção do produto ou no desempenho de um serviço ou 

atividade, são atribuídos a estes. 

Martins (2010) complementa dizendo que, no custeio variável, os custos fixos não 

são alocados aos produtos, mas sim, separados e considerados como despesas do período indo 

diretamente para o resultado. Explica ainda que, no custeio variável, a tomada de decisão é 

realizada com base no conceito de margem de contribuição unitária (MCu), calculada pela 

diferença entre o preço unitário (Pu) e o custo variável unitário (CVu), que pode ser expressa 

pela equação abaixo: 

 

MCu = Pu – Cvu 

 

Para Padoveze (2003), a defesa do custeio variável repousa em três argumentos 

principais: 

1) Os custos fixos, por sua natureza, existem independentemente da produção e não 

de determinado produto. Podem ser encarados como encargos necessários para 

que a empresa possa produzir determinado produto; 

2) A maioria dos rateios é feita através da utilização de fatores que, na realidade, 

não vinculam cada custo a cada produto, com grandes graus de arbitrariedade. 

Neste sentido, o custo de um produto pode variar em função da variação de 

quantidade produzida de outro produto. 

3) O Custeio variável é utilizado como uma ferramenta de gestão, analisando as 

demonstrações de resultado segundo um modelo da contribuição.  

Assim sendo, podemos destacar que a principal diferença do custeio variável em 

relação ao custeio por absorção, é que no variável, somente os custos de produção que variam 

com a produção são considerados custos do produto; os demais são tratados como despesa do 

período, sendo reconhecidos diretamente ao resultado. 
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2.2.5 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

Segundo Kaplan e Cooper (2000), o sistema de custeio ABC procura identificar que 

atividades estão sendo executadas, quanto custa executar estas atividades, porque é preciso 

executá-las e também quanto de cada atividade é necessário para os produtos, serviços e 

clientes. 

Segundo Garrison (2001), o custeio baseado em atividades (ABC – activity-based 

costing) é um método de custeio projetado para municiar os gerentes com informações de 

custo, para decisões estratégicas ou de outra natureza, que potencialmente afetem a 

capacidade e, por conseguinte, os custos fixos. O custeio baseado em atividades é também 

utilizado como um elemento de gestão por atividade, abordagem de gestão que tem por foco 

as atividades. 

Segundo Horngren, Foster e Datar (2000), o ABC se concentra nas atividades como 

se elas fossem os principais objetos de custo. Uma atividade é um evento, tarefa ou unidade 

de trabalho com um determinado propósito. O custeio por atividade utiliza o custo dessas 

atividades como base para distribuir custos para outros objetos de custo, tais como produtos, 

serviços ou clientes. 

Com isso, podemos dizer que o sistema ABC atribui os custos diretamente às 

atividades de uma organização, utilizando-se para isso direcionadores de custos. Após o 

custeio das atividades, estas são atribuídas aos produtos baseado no consumo que os produtos 

tiveram de cada atividade. 

2.2.6 Contabilidade de Ganhos 

No início da década de 70, Eliyahu Goldratt elaborou um método de administração 

de produção, conhecido como Teoria das Restrições (TOC). A Teoria das Restrições foi 

popularizada após 1984 através do livro "A Meta" por Eliyahu M. Goldratt e Jeff Cox. Esta 

nova teoria teve como consequência o desenvolvimento de uma nova forma de contabilidade, 

a contabilidade de ganhos. Para melhor entendimento da contabilidade de ganhos, faz-se 

necessário uma breve a apresentação da TOC. 

De acordo com Goldratt (1990) A teoria das restrições apresenta como premissas:  

 A meta de toda organização é ganhar mais dinheiro hoje e no futuro;  

 Existe pelo menos uma restrição em cada sistema;  
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 A empresa deve ser tratada de forma sistêmica, pois existe uma relação de 

interdependência entre os elementos que a compõem.  

Segundo Corbett (1997) “toda ação tomada por qualquer parte da empresa deveria 

ser julgada pelo seu impacto no propósito global. Isso implica que, antes de lidarmos com 

aprimoramentos em qualquer parte do sistema, primeiro precisamos definir qual é a meta 

global do mesmo e as medidas que vão permitir que possamos julgar o impacto de qualquer 

subsistema e de qualquer ação local nessa meta global.”.  

Para Goldratt (1990), entende-se por restrição qualquer coisa que impeça o sistema 

de atingir um desempenho maior em relação à sua meta. E, considerando que todo sistema 

apresenta uma restrição, Goldratt propôs as seguintes etapas para o processo de otimização 

continua da TOC para as restrições:  

 Identificar as restrições do sistema: para aumentar o desempenho do sistema 

deve-se identificar o elo mais fraco, que dita o rendimento do sistema;  

 Decidir como explorar as restrições do sistema: como o recurso restritivo 

limita o desempenho do sistema, tal recurso deve ser explorado ao máximo;  

 Subordinar qualquer outra coisa à decisão anterior: todo recurso não restrição 

deve estar devidamente nivelado com as restrições. Os recursos não 

restritivos trabalhando a uma velocidade abaixo das restrições, implica em 

não utilização máxima do sistema e, por outro lado, os recursos não 

restritivos trabalhando a uma velocidade acima das restrições implica em 

superprodução, levando a aumento do estoque em processo; 

 Elevar as restrições do sistema: Como a restrição dita o rendimento do sistema, 

os esforços para aumento de desempenho global devem ser focados nestes 

recursos; 

 Se no passo anterior uma restrição foi quebrada, volte à primeira etapa: Uma 

vez que uma restrição é quebrada, surge outro recurso limitante, devendo, 

então, voltar à primeira das etapas citadas acima. 

Segundo Goldratt (1990), as medidas de desempenho adotadas pela contabilidade de 

custos podem levar a tomada de decisões incorretas, uma vez que a contabilidade de custos 

defende que qualquer otimização local conduz à otimização global da empresa e todos os 

recursos possuem a mesma importância, sendo restrição ou não. 
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Diante disso Goldratt desenvolveu medidas que levam a empresa ao atingimento de 

sua meta. Goldratt elaborou três perguntas que levam as medidas chaves da contabilidade de 

ganhos. As perguntas e as medidas chaves são citadas a seguir:  

Perguntas:  

 Quanto a empresa gera de dinheiro?  

 Quanto de dinheiro é capturado pela empresa?  

 E quanto de dinheiro temos que gastar para operá-la?  

Medidas Chaves:  

 Ganho (G - throughput): é o índice pelo qual o sistema gera dinheiro através das 

vendas.  De acordo com Corbett (1996), ganho é todo o dinheiro que entra na empresa, 

gerado pelas vendas do produto por um determinado preço (P), menos o que ela pagou 

a seus fornecedores pelos itens que entraram no produto vendido, ou custos totalmente 

variáveis (CTV), como: G = P – CTV;  

 Investimento (I – inventor): Representa todo investimento em coisas que a empresa 

faz na intenção vende-las. O I representa todo valor investido aos estoques de 

matéria-prima, materiais em processo e produtos acabados, pois, segundo Corbett, o 

único fator que agrega valor a empresa é a realização da venda, e durante a produção 

só se agrega custo;  

 Despesa Operacional (DO): É todo dinheiro que o sistema gasta transformando o 

inventário (I) em ganho (G). Tais gastos são exemplificados por salários da mão-de-

obra direta e indireta, depreciação, entre outros.  

Essas medidas, ainda segundo Goldratt (1990), são suficientes para julgar os efeitos 

de qualquer ação sobre a meta da empresa, tendo por objetivo aumentar o G e diminuir o I e a 

DO, sendo a principal diferença entre a contabilidade de custos e a contabilidade de ganhos, o 

tratamento dessas medidas. A contabilidade de custos prioriza a diminuição da DO, seguido 

do aumento do G e por fim diminuição do I. Já a contabilidade de ganhos, prioriza o aumento 

do G, seguido pela diminuição do I e por fim, a diminuição da DO.  

Para a contabilidade de ganhos, com essas medidas, ainda podem ser analisados o 

Lucro Líquido (LL) e o Retorno sobre o Investimento (RSI), como demonstrado a seguir:  

 

LL = G – DO 

 

RSI = LL / I 
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Sobre a Teoria das Restrições, ainda podem ser relacionados os seguintes pontos:  

 Representa uma quebra do paradigma mecanicista da administração científica, 

defendendo que a soma dos ótimos locais não leva ao ótimo do sistema;  

 Não há necessidade de se determinar os custos dos produtos, pois considera 

que o fundamental não são os custos, mas o impacto que as decisões 

relacionadas com os produtos têm no resultado da empresa;  

 O mercado é que define o preço dos produtos e o papel da contabilidade 

gerencial é informar se a esses preços e volumes os produtos irão aumentar a 

lucratividade da organização;  

 As restrições são a classificação essencial, que se controladas podem evitar o 

incremento dos custos fixos;  

 Classifica os custos em totalmente variável e não totalmente variável, 

abandonando a classificação da contabilidade tradicional de custos fixos e 

variáveis;  

 Tem como grande desafio a mudança de paradigma na cabeça dos 

administradores, que devem perceber como o ponto mais relevante o impacto 

de suas decisões no resultado final da empresa (é a chamada mudança do 

“mundo dos custos” para o “mundo dos ganhos”). 

2.3 PRODUÇÃO ENXUTA 

2.3.1 Origens da Produção Enxuta 

A metodologia de produção em massa, introduzida por Henry Ford no processo 

produtivo dos automóveis, foi uma mudança drástica ocorrida que possibilitou redução de 

custos e tornou o automóvel acessível a um maior número de pessoas.  

Segundo Womack, Jones e Roos (2007),  a  chave  para  a  Produção  em  Massa  

reside  na  completa e consistente  intercambiabilidade das  peças  e  na  facilidade  de  ajustá-

las  entre  si, possibilitando a criação das linhas de produção. 

Ainda segundo estes autores, a produção em massa viabilizou o fluxo de produção 

para um produto fabricado em uma linha de montagem de alta velocidade e cujo produto 

fabricado não tinha variações de modelo.  
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Depois da produção em massa, outra grande mudança na produção de automóveis 

que, assim como a primeira mudança, se aplica a todo tipo de fabricação, foi a chamada 

produção enxuta, que surgiu na empresa japonesa Toyota. 

Ohno (1988) diz que as origens  da  produção  enxuta  podem  ser  encontradas  nas 

inovações  feitas  no  chão de fábrica da Toyota,  no Japão,  em meados dos  anos 40, 

chamado  de TPS (Toyota Production System).  Essas mudanças foram feitas  para  tentar  

responder  à escassez  de  recursos e  uma  intensa  competição  da  indústria  automobilística, 

além de um modelo de produção alternativo ao modelo de produção em massa. 

O termo Produção Enxuta  foi  popularizado  no  livro  “A  Máquina  que Mudou  o  

Mundo”, de  Womack, Jones e Roos de 1990,  o  qual  ilustra  claramente  a significativa  

diferença  de  desempenho  obtido  pela  implantação  desse  conceito  na indústria 

automobilística japonesa em comparação com a ocidental. 

2.3.2 Princípios da Produção Enxuta 

Segundo Womack e Jones  (2003),  a forma  de  gerenciar e organizar a  produção do  

sistema  Toyota  de  produção  foi  denominada  de  produção  enxuta,  pois  faz  cada  vez  

mais com cada vez menos. 

Esta filosofia é retratada pelo pensamento enxuto (Lean Thinking), que Womack  e  

Jones  (2003) definem como uma filosofia  de negócio  que  olha  com  detalhe  para  as 

atividades básicas envolvidas  no negócio  e  identifica o  que  é  desperdício  e  o  que  é  

valor  a  partir  da  ótica  dos  clientes  e usuários. 

Womack e Jones (2003) colocam que o pensamento enxuto se baseia em cinco 

princípios: 

1) Definir detalhadamente o significado de valor de um produto a partir da 

perspectiva do cliente final, em termos  das  suas  especificações  de preço,  

qualidade, flexibilidade, velocidade de entrega etc.; 

2) Identificar  o fluxo de  valor  para cada  família  de  produtos,  incluindo  os 

dados  de  cada  operação  de  transformação necessária,  bem  como  o  fluxo  de  

informação inerente a esta família de produtos; 

3) Projetar um fluxo  de valor  com  base  na cadeia  de valor  obtida, de  modo que  

isso  ocorra sem  interrupções,  objetivando reduzir  e,  se possível, eliminar  as  

atividades que não agreguem valor que componham a cadeia identificada; 
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4) Configurar o sistema produtivo de forma que o acionamento se dê a partir do 

pedido do cliente, sejam eles internos ou externos, de forma que o fluxo e a 

programação sejam puxados, não empurrados; 

5) Buscar incessantemente  a  melhoria  do  fluxo  de  valor  por  meio  de  um 

processo contínuo de redução de perdas. 

Womack e Jones (2003) colocam ainda que o sistema de produção enxuta tem como 

objetivo permitir respostas rápidas aos clientes, através da flexibilidade do mix e volume, 

produzindo produtos de qualidade a baixo custo de produção.  A maneira de se atingir isso é 

através da eliminação de desperdícios e da criação de valor ao longo da cadeia produtiva. 

Segundo Shingo (1996), a eliminação total do desperdício é o foco principal da 

Produção Enxuta  e, nesse sentido, classifica as formas de desperdício como: 

1) Superprodução: Produzir excessivamente ou cedo demais, resultando em um 

fluxo pobre de peças e informações ou excesso de inventário;  

2) Espera: Longos períodos de ociosidade de pessoas, peças e informação, 

resultando em tempo de resposta mais longos;  

3) Transporte excessivo: Movimento excessivo de pessoas, informação ou peças, 

resultando em dispêndio desnecessário de capital, tempo e energia;  

4) Processos Inadequados: Utilização do jogo errado de ferramentas, sistemas ou 

procedimentos, geralmente quando uma abordagem mais simples pode ser mais 

efetiva;  

5) Inventário desnecessário: Armazenamento excessivo resultando em custos 

excessivos e baixo desempenho do serviço prestado ao cliente;  

6) Movimentação desnecessária: Desorganização do ambiente de trabalho, 

resultando em baixo desempenho dos aspectos ergonômicos e perda frequente de 

itens;  

7) Produtos Defeituosos: Problemas frequentes nas cartas de processo, problemas de 

qualidade do produto, ou baixo desempenho na entrega.  

Segundo Womack e Jones (2003), possivelmente, eliminar todas as perdas, 

realizando  somente as atividades que agregam valor é um estado ideal almejado, mas  as 

empresas devem  adotar objetivos  que  as  levem  nesta  direção.  As empresas terão  que  

conviver  com as  atividades que não geram valor para o cliente, perdas  que no momento não 

possam ser eliminadas, ou porque ainda  não  foram  desenvolvidas  as  condições  para  

eliminá-las  ou  porque  são  necessárias  à dinâmica  de  funcionamento  da  empresa.  
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Dentro desse contexto, Hines e Taylor (2000) definem três diferentes tipos de 

atividades:  

1) Atividades que agregam valor: são aquelas que, aos olhos do consumidor final, 

agregam valor ao produto ou serviço. Ou seja, atividades pelas quais o 

consumidor ficaria feliz em pagar por elas;   

2) Atividades desnecessárias e que não agregam valor: são as que, aos olhos do 

consumidor final, não agregam valor ao produto ou serviço e que são 

desnecessárias em qualquer circunstância. São nitidamente desperdícios e devem 

ser eliminadas a curto e médio prazo;  

3) Atividades necessárias, mas que não agregam valor: são aquelas que, aos olhos 

do consumidor final, não agregam valor ao produto ou serviço, mas que são 

necessárias. Trata-se de desperdícios difíceis de serem eliminados em curto 

prazo, e que, portanto, necessitam de um tratamento a longo prazo, a menos que 

sejam submetidos a um processo de transformação radical.  

Por fim, os autores acrescentam que, baseado em pesquisas feitas em diversas 

empresas de manufatura, estes três tipos de atividades podem ser encontrados, em média, na 

seguinte proporção:  

5% de atividades que agregam valor;   

60% de atividades que não agregam valor;  

35% de atividades que não agregam valor, porém necessárias.  

Os dados acima sugerem a existência de um ambiente propício para a realização de 

esforços voltados para a redução do desperdício.  

A produção enxuta busca garantir o valor ao cliente e a rentabilidade sustentável 

através da eliminação do desperdício em todas as funções de uma organização. Para tanto, a 

produção enxuta engloba uma série de conceitos, práticas e ferramentas desenvolvidos e 

aplicados por Taiichi Ohno e Shigeo Shingo na Toyota. Estas ferramentas e conceitos 

tornaram-se padrão mundial de referência em manufatura por todo o mundo. 

2.3.3 Fluxo de Valor 

Segundo Womack and Jones (2003), o fluxo de valor é o conjunto de todas as ações 

específicas necessárias para se levar um produto, que pode ser um bem ou serviço ou uma 

combinação destes, a passar pelas três tarefas críticas de qualquer negócio. 



26 
 

  

São estas tarefas: 

 A solução de problemas desde a concepção do produto até seu lançamento; 

 Gerenciamento da informação que vai desde o recebimento do pedido até a 

entrega; 

 A transformação física que vai da matéria-prima ao produto acabado nas mãos do 

cliente. 

Neste sentido, Solomon e Fullerton (2007) explicam que a produção enxuta encoraja 

as organizações a identificar seus fluxos de valores e reorganizar suas operações conformes 

estes fluxos. Complementam dizendo que os fluxos de valores são processos do começo ao 

fim que incluem desde a venda inicial até o recebimento do cliente, conforme ilustra a Figura 

1:  

Vendas, Engenharia, Compras,  Manufatura, Expedição

Vendas, Engenharia, Compras,  Manufatura, Expedição

Vendas, Engenharia, Compras,  Manufatura, Expedição

Vendas, Engenharia, Compras,  Manufatura, Expedição

C
lie

n
te

C
lie

n
te

Fluxo de valor 1

Fluxo de valor 2

Fluxo de valor 3

Fluxo de valor 4

 
Figura 1: Organização enxuta – Fluxo de Valor. 

Fonte: adaptado de Solomon e Fullerton (2007, p. 135). 

Ainda segundo Solomon e Fullerton (2007), os fluxos de valores são tipicamente 

formados por um grupo de produtos que tem características similares. Um grupo de células de 

produção pode formar um fluxo de valor, enquanto um grupo de fluxo de valor pode formar 

uma unidade de negócios. 

Solomon e Fullerton (2007) explicam que o ideal é que os fluxos de valores 

comtenham todas as disciplinas para operar um mini-negócio, como exemplo, compras, 

produção, engenharia, manutenção, expedição, contabilidade e vendas. Entretanto, eles 

reconhecem que, em alguns casos, é ineficiente e ilógico manter uma estrutura permanente 
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para um determinado fluxo de valor. Nestes casos deve prevalecer o compartilhamento de 

recursos entre os fluxos de valores. 

Maskell e Baggaley (2004) explicam que as organizações maduras com a produção 

enxuta e o pensamento enxuto extendem seus fluxos de valores além de suas próprias paredes, 

incluindo em seus fluxos de valores fornecedores e clientes. Segundo estes autores, 

entendendo o fluxo de valores completo, estas organizações podem trabalhar com os 

fornecedores e clientes para eliminar desperdício e melhorar o fluxo de valor como um todo. 

Esta ideia corrobora com o conceito de cadeia de valor de Porter (1989) e Shank 

Govidarajan (1997) que definem este como sendo o conjunto interligado de todas as 

atividades que agregam valor ao consumidor final, desde fontes básicas de matéria-prima, 

passando por fornecedores de componentes, até a entrega do produto final. 

Segundo Maskell e Baggaley (2004), o foco da produção enxuta está no fluxo de 

valor porque é lá onde o dinheiro é gerado. Segundo estes autores, a criação de valor para o 

cliente nasce no fluxo de valor e, consequentemente, o dinheiro para a organização está no 

fluxo de valor. 

Huntzinger (2007) explica que, embora as partes independentes de uma organização 

possam agir independentemente, elas têm efeito direto em outras partes e no sistema como um 

todo. Complementa, dizendo que uma economia em uma área da empresa pode ter um efeito 

adverso em outras áreas ou em várias áreas. Isto é porque um ganho em uma área não 

necessariamente representa um benefício para o resultado global da empresa. 

Neste sentido Maskell e Baggaley (2004) colocam que muito desperdício é gerado 

quando as organizações fazem melhorias para um departamento ou processo, que não tem 

impacto no negócio como um todo. Em função disso, as melhorias na produção enxuta levam 

em conta os benefícios alcançados no nível de fluxo de valor como um todo.  

Segundo Solomon e Fullerton (2007), as organizações departamentalizadas 

encontram grandes desafios de comunicação, pois a informação circula de cima para baixo 

dentro dos departamentos antes de atingir a organização como um todo. Complementam, 

dizendo que na manufatura tradicional onde o trabalho é “empurrado” de área para área, 

otimizações ocorrem funcionalmente, pois os gerentes destas áreas buscam atingir objetivos 

individuais de sua área, ao invés de focar nos objetivos do sistema como um todo. A Figura 2 

ilustra o fluxo de informações na manufatura tradicional. 
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Figura 2: Manufatura tradicional. 

Fonte: adaptado de Solomon e Fullerton (2007, p. 135). 

O fluxo de valor proporciona para a empresa uma melhor amarração da operação 

com a demanda do cliente, viabilizando a utilização otimizada de recursos para satisfazer a 

necessidade desta demanda. O fluxo de valor é tipicamente estruturado em equipes 

transversalmente funcionais que tomam decisões relacionadas com os processos, melhoria 

contínua, eliminação de desperdício e a criação de valor para o cliente. Ele deveria conter 

todas as disciplinas necessárias para operar um “mini-negócio”, entretanto, é importante 

ressaltar que nem sempre é viável manter estruturas totalmente dedicadas para cada fluxo de 

valor. Nestes casos, deve ser utilizado o compartilhamento de recursos entre os fluxos de 

valores. 

2.4 CONTABILIDADE ENXUTA 

Para Solomon e Fullerton (2007), a contabilidade enxuta pode ser definida como: 

 Um sistema contábil que fornece informações acuradas, tempestivas e de fácil 

entendimento para motivar a transformação lean dentro da organização, além de 

melhorar o processo decisório que levará o maior valor agregado ao cliente, 

crescimento, rentabilidade e fluxo de caixa; 

 Um sistema contábil que suporta a transformação lean, providenciando 

informações que irão proporcionar a melhoria contínua em todos os níveis da 

organização; 
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 Um sistema contábil que utiliza o Custeio do fluxo de valor, demonstração de 

resultados “enxuta”, “Box Score”, e outras maneiras diretas para medir o 

desempenho das atividades; 

 Um sistema contábil que atenda a necessidade de todos os seus clientes, 

incluindo as autoridades fiscais, diretoria, fornecedores de créditos, auditores 

internos e externos, e clientes internos como área de manufatura. 

Maskell e Baggaley (2004) colocam que a mensuração do desempenho com a 

contabilidade enxuta é feita em três níveis: 

1) Das células de produção; 

2) Das atividades operacionais do fluxo de valor; 

3) Da planta ou da empresa como um todo. 

As mensurações em nível das células de produção são desenhadas para oferecer 

apoio ao pessoal das operações de fabricação, para completar as atividades programadas, para 

serem finalizadas em cada dia, criar produtos de qualidade em tempo real de acordo com as 

necessidades e expectativas de ótimos níveis de qualidade e de serviços desejados pelos 

clientes. 

As mensurações em nível das atividades do fluxo de valor são as necessárias ao 

pessoal responsável pelas contínuas melhorias dos processos relacionados com os fluxos 

enxutos do fluxo de valor. 

As mensurações em nível de cada planta ou da companhia como um todo se referem 

àquelas que já são mais familiares aos gestores da empresa para monitorar o cumprimento dos 

objetivos estratégicos previamente estabelecidos. 

Estes autores complementam, dizendo que a implementação da mensuração de 

desempenho nos três níveis dever ser efetuada gradativamente. 

Para melhor entendimento da contabilidade enxuta, é importante entender seus 

objetivos. Nesse sentido, podemos citar o estudo de Nakagawa e Relvas (2009), no qual  

mencionam os objetivos do sistema de informação de suporte à produção enxuta segundo o 

Statement on Management Accounting (SMA) Número 4KK (2000) do Institute of 

Management Accountants (IMA): 

1) Ter a capacidade de ligar as operações diárias da produção aos objetivos 

estratégicos da empresa; 

2) Assegurar o balanceamento das mensurações não financeiras da produção com as 

mensurações financeiras da empresa; 
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3) Transformar a estrutura organizacional da empresa de um sistema verticalmente 

rígido para um sistema que responda rapidamente e de forma horizontal às 

decisões da empresa; 

4) Ser motivador das ações dos trabalhadores e gerentes; 

5) Ser capaz de contribuir para a eliminação de reconhecer, mensurar, avaliar e 

eliminar desperdícios; 

6) Ser capaz de reconhecer e mensurar o que é importante para os clientes da 

empresa; 

7) Acelerar o processo de aprendizado e crescimento da empresa, diante das 

mudanças das expectativas e necessidades dos clientes; 

8) Ser capaz de traduzir as metas de flexibilização da empresa através de 

mensurações específicas. 

A contabilidade enxuta pode ser entendida como uma metodologia contábil capaz de 

fornecer informações acuradas, tempestivas e de fácil entendimento a todos os interessados, a 

fim de subsidiar o processo decisório e motivar comportamentos do pensamento enxuto, além 

de prover a mensuração do desempenho nos três níveis da organização enxuta: nível de célula 

de produção, fluxo de valor e nível da empresa como um todo. 

Dentre as principais ferramentas e conceitos utilizados pela contabilidade enxuta, 

estão o custeio do fluxo de valor, demonstração de resultados da contabilidade enxuta e o 

“Box Score”. Vale ressaltar que, para a organização obter efetivamente todos os benefícios da 

contabilidade enxuta, ela deve estar em um nível de avançado de maturidade da produção 

enxuta. 

2.4.1 Custeio do Fluxo de Valor 

Segundo Maskell e Baggaley (2004), quando uma empresa substitui a produção em 

massa pela produção enxuta, é necessária a utilização de um novo sistema de informações, 

que é realizado por meio do custeio por fluxo de valor, onde os custos são atribuídos 

diretamente aos fluxos. Estes custos são os de mão de obra produtiva, de materiais, de suporte 

à produção, de máquinas e equipamentos, de suporte à operação, de manutenção e instalações, 

e todos os outros custos do fluxo de valor (Figura 3). 

Maskell e Baggaley (2004) entendem que o custeio do fluxo de valor fornece 

informações relevantes e em tempo para os membros do fluxo de valor. Segundo eles, o 
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custeio do fluxo de valor é simples, e todos podem entender onde as informações financeiras 

têm sua origem, e o que elas significam. 

Fluxo de valor

Mão de Obra Materiais de Produção Maquinas e Equipamentos

Suporte de Produção Infraestrutura e Manutenção Outros custos

 
Figura 3: Custos inclusos no fluxo de valor 

Fonte: adaptado de Maskell e Baggaley (2004, p. 136). 

Mark DeLuzio, citado por Huntzinger (2007), concorda que, no custeio do fluxo de 

valor, os custos são diretamente rastreados e isso é viabilizado pela organização física do 

sistema. Complementa, explicando que muitos custos de suporte, que eram antes 

centralizados nas metodologias de custos tradicionais, agora são diretamente associados com 

uma célula de produção.  

Neste sentido, Huntzinger (2007) explica que, para possibilitar a mudança de custos 

indiretos para custos diretos, é necessário que seja feita a implementação física da produção 

enxuta, ou seja, a mudança da organização em fluxo de valor. Reforça essa idéia explicando 

que é fundamental que a organização implemente as mudanças físicas da produção enxuta 

para utilizar totalmente os métodos de gerenciamento e custeio da contabilidade enxuta.  

Maskell e Baggaley (2004) explicam que o custo do fluxo de valor é tipicamente 

calculado semanalmente, e são levados em consideração todos os custos direcionados a uma 

determinado fluxo de valor ou célula. Explicam que os custos não relacionados a nenhum 

fluxo de valor, como por exemplo, contabilidade, não são alocados a nenhum fluxo de valor. 

Estes custos são tratados como custos da unidade ou de sustentação do negócio na 

demonstração de resultados. 

Segundo Maskell e Baggaley (2004), estes custos não são associados a nenhum fluxo 

de valor; são inevitavelmente baixos, pois a maior parte dos trabalhos numa organização está 

diretamente atribuída a um fluxo de valor. Complementam, explicando que no custeio do 

fluxo de valor, todos os empregados que trabalham no fluxo de valor são incluídos no custo, 
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independente se eles trabalham fazendo o produto, movimentando o material, desenhando os 

produtos, fazendo manutenção das máquinas, planejando a produção ou vendendo. 

Maskell e Baggaley (2004) explicam que o custo de material é geralmente calculado 

através das compras feitas para o fluxo de valor durante a semana. Sempre que um material 

entra na empresa, seu custo é contabilizado no fluxo de valor, independente de este material 

ser imediatamente consumido na produção ou não. 

Assim sendo, temos que o custo de material do fluxo de valor é a soma de todos os 

materiais comprados e recebidos na empresa durante a semana. Para este conceito ser válido, 

os estoques de matéria-prima e em processo devem ser baixos, e bem controlados. Se os 

estoques são baixos, os materiais recebidos durante a semana serão usados rapidamente, e irão 

refletir adequadamente os custos com materiais dos produtos manufaturados na semana. 

Solomon e Fullerton (2007) explicam que uma grande diferença nos custeio do fluxo 

de valor é que todos os custos são diretamente tratados como despesa no fluxo de valor 

quando ocorrem em base real. 

Isso difere das metodologias de custeio tradicional, onde os custos vão 

primeiramente para o inventário, e quando são despachados para o cliente, são contabilizados 

como custos de vendas. 

Solomon e Fullerton (2007) ressaltam, entretanto, que as empresas não fazem a 

transformação enxuta da noite para o dia. Segundo eles, durante o período de transição, que 

pode levar alguns anos, as empresas devem utilizar contas para correção da flutuação dos 

estoques. Um lançamento para o balanceamento de estoque deve ser feito no resultado (custo 

de vendas), em uma conta entitulada “Custo do (ou para) Inventário”, ao final de cada período 

contábil, a fim de cumprir com as regulações contábeis. 

Solomon e Fullerton (2007) explicam que o único rateio usado regularmente no 

custeio do fluxo de valor é o custo com infraestrutura, prédios e aluguéis que são direcionados 

às cadeias pelo espaço utilizado (metros quadrados). A razão para este rateio é motivar os 

membros dos fluxos de valores a reduzir o espaço utilizado pelo seu fluxo de valor.  

Solomon e Fullerton (2007) também entendem que alguns custos indiretos, como 

exemplo, depreciação predial, imposto predial, seguros e outros custos com utilidades, podem 

ser alocados aos fluxos de valores (baseados no espaço em metros quadrados ocupado), visando 

a motivar os líderes destes fluxos de valores à redução contínua da redução de espaço. 

Solomon e Fullerton (2007) explicam que uma premissa no custeio do fluxo de valor 

é o modelo de input e output. É necessário coletar e adicionar todos os inputs no fluxo de 
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valor, incluindo mão de obra, custos de conversão, custos fixos e materiais. Para determinar o 

custo médio unitário, o custo total do fluxo de valor (inputs) é dividido pelas unidades 

produzidas (outputs) do fluxo de valor: 

Fluxo de Valor - Widgets

Janeiro, 2007

Unidades Produzidas: 1.000                 

Custos do Período
Custo Médio 

Unitário
Custo de material 305.000                          305                    

Custos com mão de obra 140.000                          140                    

Custo de conversão 75.000                             75                       

Custos Fixos 40.000                             40                       

Totais 560.000                          560                     
Figura 4: Custeio do Fluxo de Valor - Widgets 

Fonte: adaptado de Solomon e Fullerton (2007, p. 141). 

Maskell e Baggaley (2004) comentam que para o custeio do fluxo de valor funcionar 

corretamente, alguns requisitos são necessários:  

 Os relatórios de custos devem ser direcionados para a cadeia de valor, e não para 

os departamentos;  

 As pessoas na organização devem estar alocadas diretamente a um fluxo de valor, 

com pouco ou nenhuma sobreposição;  

 Não devem existir muitos serviços compartilhados;  

 Os processos produtivos devem estar razoavelmente sob controle, e com baixa 

variabilidade;  

 Deve existir um rastreamento completo das situações “fora de controle” como os 

sucateamentos e retrabalhos;  

 O inventário deve estar razoavelmente sob controle e relativamente baixo.  

Estes autores explicam que se a empresa está nos estágios iniciais da produção 

enxuta, e algumas pessoas ainda trabalham para mais de um fluxo de valor, é comum fazer o 

cálculo de custos destas pessoas usando uma alocação por equivalência. 

Esta é uma estimativa de quanto tempo esta pessoa gasta trabalhando em cada fluxo 

de valor, não se trata de rateio de tempo de trabalho desta pessoa, mas sim do percentual de 

equivalência de trabalho. 
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O custeio do fluxo de valor é uma metodologia de custeio gerencial onde o objeto de 

custo é o fluxo de valor. Esta metodologia deve fornecer informações tempestivas e mais 

acuradas para suportar os gerentes dos fluxos de valores nas tomadas de decisões. A 

tempestividade das informações nesta metodologia é viabilizada pela simplificação do 

processo de custeio. Isso porque, no custeio do fluxo de valor, os custos são contabilizados 

diretamente no resultado de cada fluxo de valor no momento que são incorridos, não havendo 

necessidade de transitar contabilmente pelo estoque como nas metodologias tradicionais. É 

extremamente importante ressaltar, no entanto, para que este método seja válido, é necessário 

que a organização esteja em um nível avançado de maturidade da produção enxuta, e com 

isso, tenha seus níveis de estoques baixos. A maior acuracidade das informações sobre os 

custos dos produtos é viabilizada pela mudança física e organizacional em fluxo de valor que 

a empresa enxuta deve fazer. Esta mudança permite que os custos, que antes desta mudança, 

eram tratados como indiretos, sejam direcionados os fluxos de valores, possibilitando a 

eliminação do rateio destes custos, uma vez que os custos estão agora diretamente associados 

ao objeto de custo: o fluxo de valor. É importante notar, entretanto, que a eliminação destes 

rateios não é mérito da metodologia de custeio do fluxo de valor, mas sim das mudanças 

físicas e organizacionais feitas pela empresa enxuta. 

Os custos não relacionados a nenhum fluxo de valor não são rateado aos fluxos de 

valores. Estes custos são tratados como custos da unidade ou de sustentação do negócio na 

demonstração de resultados. 

O único rateio que é utilizado nesta metodologia de custeio são os custos de 

infraestrutura da unidade. Este rateio é feito, geralmente, com base no espaço ocupado por 

cada fluxo de valor, e visa a motivar os gestores a reduzir a área de ocupação dos fluxos de 

valores. 

 2.4.2 A Demonstração de resultados da Contabilidade Enxuta 

Segundo Cunningham e Fiume (2003, p. 107), a maioria dos “gerentes não 

financeiros” não entende a demonstração de resultados da contabilidade tradicional. Segundo 

eles, a demonstração de resultados tradicional não comunica nada, ainda pior, para aqueles 

que entendem este relatório, ele falha ao prover informações relevantes sobre o que realmente 

acontece na operação. 
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Para Solomon e Fulleton (2007, p. 121), conforme os processos físicos são alterados 

durante a transformação enxuta, os sistemas de informação de custos devem ser alterados 

também. Faz-se necessário um demonstração de resultados que categorize os custos de 

maneira mais fácil para todos entenderem e tomarem ações. 

Ainda de acordo com estes autores, as quatro categorias de custos abaixo deveriam 

ser seguidas na demonstração de resultados das organizações enxutas: 

1) Custo de Material: Os custos com materiais são claramente identificados na 

demonstração de resultados do período; 

2) Custos com mão de obra: Todos os custos relacionados com mão de obra são 

inclusos, sem distinção entre mão de obra direta ou indireta; ambos são custos 

atribuídos aos fluxos de valores e consequentemente ao processo produtivo como 

um todo;  

3) Custos de conversão (sem mão-de-obra)
1
: estes custos consistem em todos os 

custos associados com a conversão da matéria-prima em produtos acabados. 

Exemplos de custos de conversão incluem custos com ferramentas, manutenção 

de máquinas, suprimentos do chão de fábrica etc.; 

4) Custos Fixos: Custos fixos incluem depreciação, imposto predial, seguros e 

outros custos considerados relativamente constantes no médio prazo, 

independente do nível de produção. Podem ser diretamente atribuídos a um 

determinado fluxo de valor, como depreciação de uma máquina de um fluxo de 

valor, ou podem ser segregados com custos da planta ou unidade, como a 

depreciação predial.  

Uma vez os gastos segregados nestas quatro categorias, temos a demonstração de 

resultados da contabilidade enxuta como pode ser verificado na Figura 5. 

                                                           

1
 Dentro do custo de conversão não estão inclusos os custos com mão-de-obra. 
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Vendas 1,303 100%

Cost of Sales

Material 517 40%

Suprimentos de Fabrica 67 5%

Expedição e Recebimento 5 0%

Manutenção 22 2%

Outros 32 2%

Sub-Total Custos Variaveis de Vendas 643 49%

Margem Variavel 660 51%

Mão de Obra 190 15%

Custos Fixos 42 3%

Custos do/(para) o Estoque 37 3%

Sub-Total Custos Fixos 269 21%

Total Custos de Vendas 912 70%

Margem Bruta 391 30%

Despesas Operacionais 250 19%

Lucros Operacional 141 11%
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Figura 5: Demonstração de resultados da contabilidade enxuta 

Fonte: adaptado de Salomon e Fullerton (2007, p. 122) 

A demonstração de resultados da contabilidade enxuta tem as mesmas receitas de 

vendas e lucro operacional da demonstração de resultados da contabilidade tradicional., 

entretanto, a natureza dos gastos é claramente identificada no relatório mensal.  

Solomon e Fulleton (2007, p. 123) listam os benefícios da demonstração de 

resultados da contabilidade enxuta como sendo: 

1) Os interessados por este relatório são familiares com as categorias dos gastos e 

isto facilita o rastreamento do desempenho. Em outras palavras, as categorias são 

de fácil entendimento por todos, não somente para os contadores; 

2) Os gastos com materiais, os maiores gastos geralmente, podem ser monitorados 

facilmente, e a analise de seu percentual sobre as vendas, pode ajudar a 

identificar rapidamente alguma tendência incomum; 
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3) A tendência na margem variável, a métrica que os gestores operacionais têm mais 

controle no curto prazo, é facilmente visível. Flutuações no volume não irão 

esconder a tendência do desempenho. 

4) A gerência pode facilmente identificar se o excesso de produção do período 

afetou o resultado. Isto é, talvez, um dos mais importantes benefícios da 

demonstração de resultados da contabilidade enxuta. A linha “Custo do/ (para) o 

estoque" indica se a unidade de negócio transferiu custos para o inventário, ou se 

o estoque foi reduzido para atender a demanda do cliente. Entender como a 

unidade de negócio alcança seu desempenho é crítico para motivar o 

comportamento correto;  

5) A demonstração de resultados da contabilidade enxuta, por estar baseado na 

metodologia de custeio do fluxo de valor, elimina a manutenção de esquemas 

complexos de alocações; 

6) O tempo de análise das variações dos custos reais com os custos padrões é 

eliminado;  

7) A quantidade de transações necessárias para a criação da demonstração de 

resultados da contabilidade enxuta é mínima;  

8) A tomada de decisão é melhorada  

9) O foco é no custo real, o que permite que as melhorias sejam mais prontamente 

visíveis;  

10) O fechamento de mês torna-se mais curto, liberando tempo para o pessoal do 

departamento de contabilidade fazer atividades que agreguem mais valor.  

Maskell e Baggaley (2004) explicam que a demonstração de resultados de uma 

unidade é formado pela soma dos resultados dos fluxos de valores.  

O exemplo abaixo na Figura 6 mostra uma unidade de negócios com três fluxos de 

valores: dos controladores, dos posicionadores verticais e o fluxo de valor de 

desenvolvimento de novos produtos. A quarta coluna mostra os custos indiretos não 

atribuídos a nenhum fluxo de valor: 
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Eletronic Components, Inc.

Produtos 

Controladores

Posicionadores 

Verticais

Desenvolvimento 

novos produtos
Custos Indiretos

Lucros e Perdas da  

Unidade

Vendas 1.280.400                2.048.640                 -                             3.329.040                 

Custo de Material 512.160                   614.592                     12.766                      1.139.518                 

Custo de Conversão 184.380                   313.445                     678.574                    1.176.399                 

Lucro do Fluxo de Valor 583.860                   1.120.603                 691.340-                    -                              1.013.123                 

% Retorno sobre Vendas 45,60% 54,70% 30,43%

Custo empregados 

(Indiretos)
44.355                       44.355                       

27.943                       27.943                       

Outros Custos Indiretos

Inventário Periodo Anterior 1.788.549                 

Inventário Corrente 1.252.432                 

Variação no Inventário 536.117-                     

Lucro Bruto da Unidade 404.708                     

Lucro Bruto % das Vendas 12,2%  
Figura 6: Demonstração de resultados por fluxo de valor. 

Fonte: adaptado de Maskell e Baggaley (2004). 

Maskell e Baggaley (2004) explicam que, a fim de ajustar a demonstração de 

resultados em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, é inclusa 

neste relatório a variação do inventário, também chamado de “Custos do ou (para) o estoque”.  

As principais diferenças em relação à demonstração de resultado tradicional, esta no 

tratamento dos custos, que são baseados no custeio do fluxo de valor e na contabilização do 

ajuste de “Custos do ou (para) estoque”. Esta contabilização é feita para ajustar o resultado 

aos custos das unidades efetivamente faturadas e enviadas o cliente. Este ajuste se faz 

necessário, pois no custeio do fluxo de valor, os custos são contabilizados no resultado de 

cada fluxo de valor conforme são incorridos, não sendo contabilizados nas contas de estoques, 

primeiramente, como nas metodologias de custeio tradicionais. 

2.4.3 Box Score 

Para Solomon e Fulleton (2007, p. 148), o Box Score é uma ferramenta efetiva para 

monitoramento do desempenho e da gestão do fluxo de valor. Segundo eles, o Box Score é 

um relatório operacional que contém indicadores financeiros e não financeiros identificados 

como relevantes para o sucesso da operação do fluxo de valor. 

Ainda Segundo estes autores, o Box Score é geralmente dividido em três sessões: 

1) Desempenho Operacional; 
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2) Informação de capacidade; 

3) Informação financeira.  

Maskell e Baggaley (2004) comentam que o Box Score é um relatório versátil para o 

gerenciamento do fluxo de valor, pois com ele é possível planejar os impactos da melhoria da 

produção enxuta e os efeitos das mudanças estratégicas do negócio. 

Segundo estes autores, o Box Score tem múltiplos propósitos, dentre eles: 

 Reporte semanal do desempenho do fluxo de valor; 

 Mostrar os efeitos planejados das melhorias da produção enxuta; 

 Planejamento de mudanças estratégicas, como investimento em capital e 

racionalização de produtos ou clientes. 

Segundo estes autores, o Box Score é capaz de fornecer uma visão e linguagem 

comum sobre o desempenho do fluxo de valor, onde é possível verificar o estado atual de 

desempenho e o estado futuro desejado. A Figura 6 demonstra um modelo do Box Score.   

 
Figura 7: Box Score. 

Fonte: adaptado de Maskell e Baggaley (2004). 
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Box Score é uma ferramenta para o acompanhamento do desempenho do fluxo de 

valor. Nele estão contidos resultados atuais e as metas operacional, de capacidade e 

financeiros para cada fluxo de valor de uma organização, que visam motivar a melhoria 

continua do desempenho. As medidas de desempenho financeiro deveriam estar baseadas na 

metodologia do custeio do fluxo de valor. Os indicadores a serem acompanhados dentro de 

cada uma das três categorias podem ser definidos pelos próprios integrantes do fluxo de valor, 

baseado no que se pretende atingir com a estratégia da organização. 

2.4.4 Inadequação do Sistema Tradicional 

Johnson e Broms (2000) enfatizaram que a contabilidade gerencial tradicional 

simplesmente extrai as informações contábeis de receita, custo e rentabilidade, que são 

apropriadas para medição geral do resultado do negócio, mas que são inapropriadas para 

rastrear as atividades e produtos que realmente contribuem para o resultado do negócio. 

Para Huntzinger (2007), o sistema de contabilidade gerencial e de custo tradicional 

apresentam três principais falhas: 

A primeira é que os relatórios de contabilidade gerencial são de pouca valia para 

ajudar os gestores da operação nas tentativas de redução de custos e melhoria na 

produtividade. Os relatórios não são tempestivos e não indicam em que direção as ações 

devem ser tomadas. Isto frequentemente leva a decisões na direção contrária aos 

requerimentos dos clientes.  

A segunda falha está relacionada com a acuracidade das informações sobre custo de 

produtos, devido à utilização do método de absorção total de custo e procedimentos usados 

hoje que foram desenvolvidos para uso na produção de um único produto, e não de múltiplos 

produtos, como são tipicamente a maioria das manufaturas hoje em dia.  

A terceira falha da contabilidade gerencial está nas ações questionáveis que os 

relatórios contábeis tradicionais direcionam os gestores em suas tomadas de decisões. Tais 

relatórios levam os gestores e supervisores ao foco nos ciclos de curto prazo e na 

demonstração de resultados, ao invés da rentabilidade sustentável e duradoura. 

Para Fullerton et al. (2010), a contabilidade tradicional pode, na verdade, impedir as 

transformações da produção enxuta na organização: (1) encorajando as empresas a constituir 

mais inventário do que o necessário; (2) Focando na “acuracidade” dos produtos em vez do 

valor para o cliente; (3) usando variações de volume e eficiência para desencorajar a criação 
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de excesso de capacidade; e (4) Criar um sistema complexo de coleta de dados e relatório de 

difícil entendimento.  

Solomon e Fullerton (2007) comentam que, apesar do fato da mudança significativa 

na estrutura de custo das organizações atuais, muito diferente da estrutura de custos de setenta 

anos atrás, onde a mão de obra era o componente de custos mais relevante: 

 

 Décadas Atrás Dias atuais 

Custos Indiretos 10% - 20% 25% 

Material 20% - 30% 60% 

Mão de Obra 60% - 70% 15% 

Figura 8: Estrutura dos custos. 

Fonte: Solomon e Fullerton (2007). 

Como podemos observar, na primeira metade do século 20 a mão de obra era o 

componente de custos mais significante para as empresas de manufatura. Durante os anos, a 

participação da mão de obra na estrutura de custos foi diminuindo em função dos 

investimentos em capital tecnológico, aumento significativo na participação dos custos 

indiretos. 

De acordo com Maskell e Baggaley (2004), muitas empresas também focam na 

absorção dos custos indiretos. Isto leva os supervisores da produção e operários a fazer 

produtos mais do que o necessário. Estas pessoas não têm um entendimento completo de 

como a absorção dos custos indiretos funciona, mas elas sabem que podem manter os 

contadores longe deles produzindo bastante. 

Cooper (1995), citado por Ward e Graves (2004), também argumenta que a distorção 

nos custos dos produtos, em função da alocação inapropriada dos custos indireto, pode levar 

os gerentes a escolher uma perda na competitividade ao dar menos ênfase aumentando o 

preço de produtos que são altamente rentáveis e expandindo e investindo em produtos não 

rentáveis. 

As inadequações da contabilidade gerencial e custos tradicional, apontados pelos 

autores acima citados, estão basicamente relacionadas com a complexidade dos sistemas 

tradicionais, que dentre outras consequências, impacta na tempestividade das informações; e 
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os rateios dos custos indiretos, que podem causar distorções significativas nos custos dos 

produtos (podendo levar à decisões equivocadas), além de motivar os gerentes de fábrica a 

criar mais estoque do que o necessário, visando a absorção destes custos indiretos. A 

contabilidade enxuta, através da metodologia de custeio do fluxo de valor, tem como um de 

seus objetivos simplificar o processo de custeio, porém, é importante ressaltar que, para que 

isso seja possível, a organização enxuta deve observar alguns requisitos, como por exemplo, 

manter o estoque relativamente baixo e sob controle. 

Com relação aos rateios dos custos indiretos, estes são eliminados com a mudança 

física em fluxo de valor que a empresa enxuta deve fazer. Com esta mudança, os custos 

passam a ser alocados diretamente em cada fluxo de valor, não havendo necessidade de 

rateios. 



3 MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um trabalho científico e se constitui no caminho 

para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito 

mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas para questões 

propostas, utilizando métodos científicos (Marconi & Lacatos, 2009, p. 43). 

Nesse sentido,  

[...] ocorrem diferenças significativas no modo de se praticar a investigação 

científica, em decorrência da diversidade de perspectivas epistemológicas que se 

podem adotar e de enfoques diferenciados que se podem assumir no trato com os 

objetivos pesquisados e eventuais aspectos que se queira destacar (Severino, 2007, 

p.117). 

 Segundo Yin (2005, p.19), cada estratégia de pesquisa apresenta vantagens e 

desvantagens próprias, “dependendo basicamente de três condições: a) o tipo de questão da 

pesquisa; b) o controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; 

c) o foco em fenômenos históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos”. 

 Ainda segundo o autor, “os estudos de caso surgem do desejo de se 

compreender fenômenos sociais complexos, permitindo uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real, tais como ciclos de 

vida individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões 

urbanas, relações internacionais e a maturação de setores econômicos”.  

 Corroborando a esse princípio, a presente pesquisa terá como foco o estudo da 

aplicação de sistemas de custeio em organizações empresariais contemporâneas, mais 

especificamente a avaliação da metodologia de custeio do fluxo de valor.  

 Em geral  

os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do 

tipo ’como’ e ’por que’, quando o pesquisador tem pouco controle cobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2005, p.20). 

 O trabalho utilizar-se-á, com isso, do estudo de caso de uma organização 

industrial no Brasil, com objetivo de aplicar a metodologia de custeio do fluxo de valor nesta 

organização, buscando os benefícios desta metodologia. 
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Além disso, conforme descrito no capítulo 1, foi considerada uma pesquisa aplicada, 

pois é motivada pela necessidade de discutir questões concretas, que são encontradas no 

ambiente empresarial, possui caráter exploratório, ao buscar possibilitar maior familiaridade 

com o problema do uso de uma ferramenta gerencial, tornando-o mais explícito. Sua 

abordagem é qualitativa, já que procura o entendimento do comportamento dos indivíduos e 

organizações com relação às suas melhores práticas gerenciais, e do ponto de vista técnico é 

bibliográfica e documental, ao se valer de informações principalmente de livros e artigos 

científicos, e também de material não elaborado obtido na pesquisa de campo, através de 

estudo de caso. Quanto ao método, pode-se dizer que é um estudo dedutivo. 

3.2 PROTOCOLO PARA O ESTUDO DE CASO 

“O protocolo é uma das táticas principais para aumentar a confiabilidade da pesquisa 

de estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador ao realizar a coleta de dados a partir de 

um estudo de caso único”. Yin (2005, p.92) 

 Para o autor, o protocolo é muito importante para o pesquisador no 

desenvolvimento de estudos de caso porque primeiro, “... ele o faz lembrar o tema do estudo 

de caso. Segundo, a elaboração do protocolo força-o a antecipar vários problemas, incluindo a 

forma como os relatórios dos estudos de caso devem ser completados”.  

 De uma forma geral, o protocolo do estudo de caso, ainda segundo Yin (2005, 

p.93), deve apresentar as seguintes seções: uma visão geral do projeto do estudo de caso; 

procedimentos de campo; questões do estudo de caso; guia para o relatório do estudo de caso. 

 A seguir, serão descritos cada um desses tópicos, com o objetivo de deixar 

claros todos os procedimentos realizados nas diversas etapas do estudo de caso. 

3.2.1 Visão Geral do Projeto de Estudo de Caso 

O objetivo dessa seção é deixar claros os objetivos do trabalho e o cenário onde ele 

está inserido. 

Nesse sentido, no que se refere ao objetivo geral da pesquisa, busca aplicar a 

metodologia de custeio do fluxo de valor na organização pesquisada buscando identificar os 

benefícios trazidos por esta metodologia. 
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Para atender o objetivo geral da pesquisa acima descrito, tem-se como objetivo 

específico delinear um modelo de custo baseado na metodologia de custeio do fluxo de valor. 

Outro objetivo específico desta pesquisa é identificar os dados e informações necessários para 

viabilizar o custeio do fluxo de valor, além de avaliar as diferenças entre os resultados da 

aplicação do custeio do fluxo de valor com o resultado do custeio tradicional. 

O objeto de pesquisa é um caso único da Empresa X, assim chamada para fins de 

confidencialidade. 

Para justificar a definição do objeto de pesquisa, é importante enfatizar que 

um dos fundamentos lógicos para escolha de um caso único é o caso representativo 

ou típico. Aqui o objetivo é capturar as circunstâncias e condições de uma situação 

lugar-comum ou do dia-a-dia. O estudo de caso pode representar um projeto típico 

entre muitos projetos diferentes, uma empresa de manufatura considerada típica 

entre muitas outras empresas de manufatura no mesmo setor industrial... Parte-se do 

princípio de que as lições que se aprendem desses casos fornecem muitas 

informações sobre as experiências da pessoa ou instituição usual (YIN, 2005, p.63). 

A Empresa X é uma organização transnacional, atuante no ramo de produtos e 

soluções para gestão da energia elétrica, que possui unidades de pesquisa e desenvolvimento, 

produção e vendas ao redor do mundo. No Brasil a Empresa X conta com aproximadamente 

quatro mil colaboradores, possui seis unidades fabris, além de um centro de distribuição e 

escritório de vendas em quase todos os estados do país. No entanto, como a unidade 6, assim 

chamada para fins de confidencialidade, já está há alguns anos na jornada de transformação 

para a produção enxuta, e tem a sua área produtiva totalmente organizada em células de 

produção, além do fato do pesquisador possuir contatos pessoais nesta unidade, o que 

possibilitou que a unidade recebesse o pesquisador e fornecesse informações, esta unidade foi 

assumida como o objeto de estudo. A Unidade 6 esta localizada no interior do estado de São 

Paulo, conta com quatrocentos colaboradores e é uma unidade predominantemente fabril, 

onde são feitas montagens de produtos de para distribuição e controle de eletricidade. 

3.2.2 Procedimentos de Campo para Coleta de Dados 

Por se tratar do estudo de eventos dentro de seus contextos na vida real, os 

procedimentos de coleta de dados no estudo de caso se diferenciam bastante de outros tipos de 

pesquisa. Nesse sentido, os dados serão coletados de pessoas ou instituições em suas situações 

cotidianas, e não em situações especiais como de laboratórios, bibliotecas ou questionários 
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rígidos, não permitindo ao pesquisador controlar o ambiente, e terá que aprender a integrar 

acontecimentos do mundo real às necessidades traçadas para a coleta dos dados. Yin (2005, p. 97) 

Ainda segundo Yin (2005, p.109),  

as evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: 

documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos [...] Além da atenção que se dá a essas fontes em 

particular, alguns princípios predominantes são importantes para o trabalho de coleta 

de dados na realização dos estudos de caso,  

que são criar várias fontes de evidências que convergem às mesmas descobertas, manter um 

banco de dados para o estudo de caso e criar um encadeamento de evidências, ligando as 

questões feitas aos dados coletados e às conclusões a que se chegou. 

Assumindo essas premissas, foram utilizados como fontes de dados o levantamento 

bibliográfico e as informações coletadas da Empresa X. Os dados financeiros fornecidos pela 

organização objeto desta pesquisa foram referentes aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 

2011.   

Ao mesmo tempo, foi criado um banco de dados, estruturado na forma de planilhas 

eletrônicas, com as informações necessárias para a aplicação do custeio do fluxo de valor. 

3.2.2.1 Levantamento Bibliográfico 

Segundo Marconi & Lakatos (2009, p.44), “tanto a pesquisa de laboratório quanto à 

de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o levantamento do estudo da 

questão que se propôs analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser 

considerada também como o primeiro passo de todas a pesquisa científica”. 

Além de livros técnicos, dissertações e teses relacionadas ao tema, que serviram de 

base para o referencial teórico da pesquisa, foi feito levantamento dos artigos científicos 

recentes desenvolvidos no Brasil e no exterior. 

Esta pesquisa bibliográfica forneceu o arcabouço teórico que permitiu a delineação 

do modelo de custeio baseado na metodologia do custeio do fluxo de valor e também a 

definição das informações necessárias que foram solicitadas para a organização industrial 

foco do estudo de caso. 
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3.2.2.2 Realização de Análise Documental 

Segundo Yin (2005, p.112),  

para os estudos de caso, o uso mais importante de documentos é corroborar e 

valorizar as evidências oriundas de outras fontes. Em primeiro lugar, os documentos 

são úteis na hora de verificar a grafia correta e os cargos, ou nomes de organizações 

que podem ter sido mencionados na entrevista. Segundo, os documentos podem 

fornecer outros detalhes específicos para corroborar as informações obtidas através 

de outras fontes. Se uma prova documental for contraditória em vez de corroborante, 

você precisa perseguir o problema, investigando mais detalhadamente o tópico. Em 

terceiro lugar, você pode fazer inferências a partir de documentos [...]. 

Foram analisadas as planilhas com os dados coletados, para então proceder à 

estruturação das informações de acordo com a metodologia de custeio estudada. Além disso, 

informações sobre os produtos produzidos e a organização hierárquica e física da unidade foi 

bastante relevante para o desenvolvimento do estudo de caso.  

3.2.2.3 Observação não Participante 

“A observação é todo o procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados. 

É etapa imprescindível em qualquer tipo ou modalidade de pesquisa”. (Severino, 2007, p.125) 

O método observacional é um dos mais utilizados nas ciências sociais e apesar de um 

dos mais primitivos, por outro lado pode ser considerado moderno, visto ser o que possibilita 

o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais. Nesse sentido, difere do método 

experimental em apenas um aspecto: nos experimentos, o cientista toma providências para 

que alguma coisa ocorra, a fim de se observar o que se segue, ao passo que no estudo por 

observações, apenas observa algo que acontece ou já aconteceu. (Gil, 2009, p.16) 

Para o estudo de caso, foi utilizado o método de observação direta não participante, 

em que o pesquisador é apenas um observador passivo, não assumindo funções no estudo de 

caso, como seria o caso de um método de observação participante. (Yin, 2005, p.121). 

Segundo o autor, no processo de observação, ao realizar a visita de campo ao local do estudo 

de caso, encontrar-se-ão disponíveis comportamentos e condições ambientais relevantes que 

poderão servir como fonte de evidências em um estudo de caso. 

Nesse sentido, além da coleta de material documental, à observação e entendimento 

da metodologia de custeio utilizada atualmente, os procedimentos de encerramento contábil 

mensal e elaboração das informações financeiras e desempenho da unidade foram de grande 
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importância para o entendimento do funcionamento dos processos e serviram de evidência 

para o estudo de caso. 

3.2.2.4 Análise e Interpretação de Dados 

Posteriormente à finalização do processo de coleta de dados e observação dos 

processos, o pesquisador realizou a avaliação do material, montando um encadeamento de 

ideias que visou a enquadrar e comparar o resultado do estudo de caso com os conceitos e 

teorias pesquisadas no levantamento bibliográfico. 

Finalmente, antes da elaboração das considerações finais do estudo, foi agendada 

uma última conversa com o controller da unidade, com o objetivo de validar algumas 

observações de campo e conclusões a respeito dos processos.  

3.3 QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO 

Segundo Yin (2005, p.99),  

o ponto central do protocolo é um conjunto de questões substantivas que refletem 

sua linha real de investigação. [...] As questões do protocolo são, em essência, os 

lembretes que você deverá utilizar para lembrar das informações que precisam ser 

coletadas e o motivo para coletá-las [...] O objetivo principal dessas questões é 

manter o pesquisador na pista certa à medida que a coleta avança. 

Nesse sentido, as questões definidas como objetivos específicos da pesquisa no 

capítulo 1 foram a base para o desenvolvimento do plano de coleta de informações no campo. 

“Cada questão deve vir acompanhada de uma lista de fontes prováveis de evidências. 

Tais fontes podem incluir os nomes de cada entrevistador, os documentos, ou as observações” 

(YIN, 2005, p.99). 

Tendo isso em mente, definiu-se como principal fonte para as respostas das questões 

de trabalho as informações obtidas no levantamento bibliográfico, que serviram de base para 

o modelo de custeio baseado no fluxo de valor, e também as informações coletadas junto à 

Empresa X, que permitiram a aplicação do modelo, e a comparação com a metodologia 

atualmente aplicada pela Empresa X. 
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3.4 GUIA PARA O RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO 

Para Yin (2005, p.102), até onde for possível, o esquema básico do relatório do 

estudo de caso deveria fazer parte do protocolo. 

Não existe um único formato para um relatório de estudo de caso, o que deve 

orienta-lo é o grau de facilidade de entendimento e compreensão para o leitor. Martins (2006, 

p.87-88) diz que a composição do texto deve ser entendida como uma oportunidade singular 

para se expor uma contribuição importante ao conhecimento e a prática da pesquisa. 

O relatório deste estudo de caso, por se tratar de uma dissertação de mestrado, foi 

desenhado objetivando enquadrar-se nos requisitos fixados para uma publicação acadêmica. 

Inicialmente foi preparado um projeto apresentando toda a caracterização da situação 

problema, antecedentes, justificativas do estudo, problema que se pretende solucionar, 

objetivo da pesquisa, delimitação, organização e processo metodológico do estudo.  

A partir deste projeto, foram elaborados os Capítulos 1 e 3 (caracterização da 

situação problema-objeto do estudo e processo metodológico, respectivamente), que serviram 

de guia para a elaboração do relatório deste estudo de caso. No capítulo 2, o referencial 

teórico foi estabelecido, quando também já se iniciou mais efetivamente o processo de coleta 

de dados. Nos Capítulos 4 e 5 apresentam-se os resultados, as conclusões e as recomendações 

desta pesquisa. 



4 ESTUDO DE CASO 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Além da área de manufatura, a unidade 6 possui áreas de suporte à produção, como 

por exemplo, manutenção, engenharia de produto e engenharia industrial. Na figura abaixo,  

pode-se ver como estão organizadas as áreas na unidade: 

Gerência 
Industrial

Compras

Engenharia
Produto

Engenharia
Industrial

Manutenção

Almoxarifado

Planejamento
Fábrica
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Figura 9: Estrutura organizacional - Unidade 6. 

Fonte: Unidade 6 
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Chão de Fábrica 

As áreas de chão de fábrica, composto pelas linhas de produtos de Contatores, 

Disjuntores e Botões, são compostas por células de produção. Estas células são estruturadas 

para a montagem completa de cada produto de sua responsabilidade. 

Suporte de produção 

Áreas de planejamento de fábrica, compras, almoxarifado, administração da fábrica, 

qualidade da fábrica, engenharia industrial, têm suas equipes organizadas de acordo com o 

fluxo de valor, ou seja, têm seus recursos dedicados a uma determinada linha de produto. Já as 

áreas de engenharia do produto, manutenção, recursos humanos e qualidade não têm seus 

recursos dedicados a um determinado fluxo de valor. Nestas áreas, os serviços prestados para 

os fluxos de valores são compartilhados e prestados de acordo com a necessidade de cada 

fluxo. 

Gerência industrial e controladoria industrial 

Estas áreas são responsáveis pela gestão e desempenho da unidade como um todo, 

não tendo recursos dedicados a um determinado fluxo de valor. 

4.2 FLUXO DE VALOR DA UNIDADE 6 

 Os fluxos de valores da unidade 6 são formados pelas células de produção e os 

demais recursos diretamente associados a estes fluxos. Na figura abaixo, podem-se observar 

estes fluxos: 
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Plajejamento Fábrica, Compras, almoxarifado, Administração Fábrica, Qualidade 
Fabrica Engenharia Industrial e manufatura

 
Figura 10: Organização do fluxo de valor – Unidade 6. 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 

Como pode ser observado na figura acima, as áreas de engenharia de produto, 

manutenção, recursos humanos e qualidade não estão associadas a um fluxo de valor 

específico; estas áreas, como explicado anteriormente, prestam suporte a todos os fluxos 

conforme necessidade, não tendo recursos específicos para cada um. 

Na figura abaixo, pode-se observar como estão distribuídas as pessoas de cada uma 

das áreas associadas a um fluxo de valor: 

 Fluxo de Valor 
 Planejamento 

Fabrica 

 Administração 

Fabrica 

 Qualidade 

Fabrica 
 Almoxarifado  Compras 

 Engenharia 

Industrial 

Disjuntores 3                       2                       2                       3                       0,8                    1,0                    

Contatores 6                       4                       4                       4                       1                       2                       

Botões 1                       1                       1                       2                       0,3                    1,0                    

Total pessoas 10                     7                       7                       9                       2                       4                       

Recursos área suporte produção por fluxo de valor

 
Figura 11: Distribuição do pessoal por fluxo de valor. 

Fonte: Unidade 6. 
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Nota: Conforme pode ser observado na Figura acima, a área de compras tem recursos 

compartilhados entre os fluxos de valores Botões e Disjuntores. A divisão destes recursos 

entre estes fluxos de valores é feita baseado no tempo estimado de dedicação para cada fluxo 

de valor. 

4.3 METODOLOGIA DE CUSTEIO DA UNIDADE 6 

A Unidade 6 utiliza a metodologia de custeio tradicional, baseado no custo real por 

absorção, que é utilizado para fins fiscais e gerenciais. O custeio é feito pelo sistema ERP 

(Emperprise Resourse Planning), no qual são utilizados centros de custos para coletar os 

gastos de cada área na unidade, e ordens de produção, que coletam os custos com os materiais 

diretos utilizados em cada produto e após o processamento do custo mensal os custos com 

mão-de-obra e custos indiretos de fabricação. 

Os centros de custos são divididos em “Chão de fábrica”, “Suporte de Produção” e 

“Estrutura Industrial”. Nos  categorizados como “chão de fábrica”, são contabilizados 

somente os custos com mão de obra (salário, benefícios e encargos) das áreas de produção de 

contatores, disjuntores e botões. Nos categorizados como “Suporte”, além dos custos com 

mão de obra, são contabilizados os demais custos, como por exemplo: depreciação, serviços 

gerais, treinamentos etc. E os centros de custos da estrutura industrial são contabilizados os 

gastos como máquinas e equipamentos dedicados a cada área da manufatura. 
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 Mão-de-obra 

Chão de Fábrica 

 Estrutura 

Industrial 

 Custos Suporte 

Produção 

 Produção 

Disjuntores 

 Estrutura Fabril 

Disjuntores 

 Planejamento 

Fabrica 
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Contatores 

 Estrutura Fabril 

Contatores 
 Compras 

 Produção Botões 
 Estrutura Fabril 

Botões 

 Engenharia 

Industrial 

 Administração 

Fabrica 

 Engenharia 

Produto 

 Qualidade 

Fabrica 
 Qualidade 

 Almoxarifado  Manutenção 

 Recursos 

Humanos 

 Gerencia 

Industrial 

 

Figura 12: Centro de Custos Unidade 6. 

Fonte: Unidade 6. 

 

Custeio dos Materiais: 

Para a apropriação das matérias-primas aos produtos produzidos, a unidade utiliza 

em seu sistema ERP o sistema de Backflush, onde as matérias-primas e os insumos têm suas 

quantidades e custos transferidos do estoque de matéria-prima e alocados às ordens de 

produção, automaticamente, à medida que as unidades produzidas vão sendo confirmadas. 

Esta alocação automática é feita com base na lista técnica de cada produto. Esta lista técnica 

contém as informações de quais matérias-primas e insumos e suas quantidades são 
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necessários para que o produto seja manufaturado. O custo utilizado é o médio ponderado de 

cada matéria-prima. 

Custeio da mão de obra direta e custos indiretos de fabricação: 

Os custos com mão de obra direta e custos indiretos de fabricação são apropriados 

aos produtos com base nas horas de fabricação através de uma taxa de custo horário. Estas 

horas são atribuídas automaticamente às ordens de produção, utilizando o mesmo conceito 

Backflush. Conforme as unidades produzidas são confirmadas, as horas gastas são alocadas às 

ordens de produção com base na informação do roteiro de produção. Este contém as 

informações dos tempos necessários para o produto ser manufaturado. Estas quantidades de 

horas gastas por produto são valorizadas pela taxa de custo hora. 

Tratamento da ociosidade de mão de obra: 

Quando acontece ociosidade do pessoal de chão de fábrica de um determinado fluxo de valor, 

este recurso ocioso é direcionado para outro fluxo de valor que necessite desta mão de obra, e 

com isso, o custo deste recurso também é transferido para o fluxo de valor que esta recebendo 

o recurso. Para a transferência deste custo, é feito o controle de horas que o recurso trabalhou 

no fluxo de valor que o recebeu, e estas horas são valorizadas pelo custo hora de mão de obra 

do fluxo de valor de origem do recurso.  

4.4 PROCESSAMENTO DO CUSTEIO DA UNIDADE 6 

Mensalmente, após o último dia útil do mês, a área de contabilidade inicia o processo 

de custeio que é composto das atividades mostradas no fluxograma a seguir: 
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Encerramento dos 
movimento nas ordens 

de produção

Rateio dos Custos 
Indiretos de Fabricação

Rateio dos gastos com 
infraestrutura

Calculo da Taxa Horária 
Diretas e Indiretas

Alocação dos Custos 
diretos e indiretos às 
Ordens de Produção

Atualização do Custo 
médio de matéria prima 
nas Ordens de Produção

Fim do processo de 
Custeio

Encerramento dos gastos 
do período

Atualização do custo 
médio dos produtos 

acabados no estoque

 
                 Figura 13: Fluxograma custeio Unidade 6. 

                 Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 

 

Abaixo é explicado cada etapa do fluxograma acima: 

1) Encerramento dos gastos do Período: Neste momento, todos os gastos do período 

deveriam estar contabilizados, como exemplo, das despesas e custo com folha de 

pagamento, depreciação e demais custos e despesas do período. Este 

detalhamento é mostrado no Apêndice A e B; 

  

2) Encerramento dos movimentos das ordens de produção: Esta atividade visa a 

garantir que todas as confirmações das unidades produzidas foram registradas no 

sistema, e que todas as matérias-primas foram devidamente alocadas nas ordens 

de produção; 
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3) Rateio dos gastos com infraestrutura: Nesta atividade, é feito o rateio dos gastos 

comuns da unidade, como por exemplo: depreciação predial, segurança, limpeza 

etc. para as demais áreas da unidade. Na unidade 6, este rateio é feito utilizando 

como direcionador a área ocupada por cada departamento: 

 

Período jul/11 ago/11 set/11

 Planejamento Fabrica 24.069                  24.119             27.580          

 Estrutura Fabril 58.351                  59.843             62.388          

 Compras 1.187                     1.157               1.261            

 Engenharia Industrial 1.696                     1.718               1.852            

 Engenharia Produto 806                        850                   909                

 Qualidade 4.048                     4.662               5.021            

 Manutenção 1.954                     1.961               2.133            

 Recursos Humanos 354                        669                   668                

 Outros 15.081                  15.741             14.616          

 TOTAL 107.546                110.721          116.428         

  Figura 14: Rateio custos infraestrutura. 

  Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 

 

4) Rateio dos custos indiretos de fabricação: Neste momento, são rateados os custos 

indiretos de fabricação, basicamente as áreas de suporte à produção. Estes custos 

são rateados para as áreas produtivas (chão de fábrica): 

 

jul/11

 Gerencia 

Industrial 

 Planejamento 

Fabrica 

 Estrutura 

Fabril 
 Compras 

 Engenharia 

Industrial 

 Engenharia 

Produto 
 Qualidade  Manutenção 

 Recursos 

Humanos 
 TOTAL 

Disjuntores 3.811             21.888           52.869           4.824             5.942             4.665             11.305           4.300             1.697             111.301         

Contatores 9.461             54.333           79.131           11.976           14.751           11.579           28.062           10.674           4.212             224.179         

Botões 603                 3.464             13.807           764                 940                 738                 1.789             681                 269                 23.055           

Totais 13.876           79.685           145.807         17.564           21.634           16.982           41.156           15.654           6.177             358.535         

Custo Indireto de Fabricação

 

Figura 15: Rateio custos indiretos - Julho de 2011. 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 
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ago/11

 Gerencia 

Industrial 

 Planejamento 

Fabrica 

 Estrutura 

Fabril 
 Compras 

 Engenharia 

Industrial 

 Engenharia 

Produto 
 Qualidade  Manutenção 

 Recursos 

Humanos 
 TOTAL 

Disjuntores 3.851             20.361           51.136           8.510             7.751             1.943             15.586           3.903             1.512             114.552         

Contatores 9.174             48.506           96.462           20.273           18.466           4.629             37.130           9.298             3.601             247.539         

Botões 852                 4.503             9.138             1.882             1.714             430                 3.447             863                 334                 23.164           

Totais 13.876           73.370           156.736         30.665           27.931           7.001             56.162           14.065           5.447             385.254         

Custo Indireto de Fabricação

 

Figura 16: Rateio custos indiretos – Agosto de 2011. 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 

 

set/11

 Gerencia 

Industrial 

 Planejamento 

Fabrica 

 Estrutura 

Fabril 
 Compras 

 Engenharia 

Industrial 

 Engenharia 

Produto 
 Qualidade  Manutenção 

 Recursos 

Humanos 
 TOTAL 

Disjuntores 3.735             21.242           61.867           1.345             9.100             2.102             13.814           5.186             2.099             120.490         

Contatores 9.224             52.459           88.052           3.321             22.473           5.190             34.115           12.807           5.185             232.826         

Botões 917                 5.213             8.890             330                 2.233             516                 3.390             1.273             515                 23.277           

Totais 13.876           78.915           158.809         4.996             33.806           7.807             51.319           19.266           7.800             376.594         

Custo Indireto de Fabricação

 

Figura 17: Rateio custos indiretos – Setembro de 2011. 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 

 

5) Cálculo das taxas horárias diretas e indiretas: Uma vez rateados os custos, é feito 

o cálculo das taxas horárias diretas e indiretas: 

 

Custeio Jul/11
 Horas 

 Mão-de-obra 

direta 

Taxa Horária 

direta

 Custo 

Indireto 

Taxa Horária 

direta

Disjuntores 4.335      68.416             15,78              111.301         25,68                 

Contatores 7.446      153.571           20,63              224.179         30,11                 

Botões 346          10.564             30,54              23.055           66,66                 

Totais 12.126    232.552           19,18              358.535         29,57                  

      Figura 18: Cálculo taxas horárias – Julho de 2011. 

      Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 
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Custeio Ago/11
 Horas 

 Mão-de-obra 

direta 

Taxa Horária 

direta

 Custo 

Indireto 

Taxa Horária 

direta

Disjuntores 4.186      84.158             20,11              114.552         27,37                 

Contatores 10.520    190.258           18,09              247.539         23,53                 

Botões 378          13.151             34,80              23.164           61,30                 

Totais 15.083    287.567           19,07              385.254         25,54                 

 

Figura 19: Cálculo taxas horárias – Agosto de 2011. 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 

 

Custeio Set/11
 Horas 

 Mão-de-obra 

direta 

Taxa Horária 

direta

 Custo 

Indireto 

Taxa Horária 

direta

Disjuntores 3.745      63.527             16,96              120.490         32,17                 

Contatores 10.809    166.104           15,37              232.826         21,54                 

Botões 431          14.722             34,16              23.277           54,01                 

Totais 14.986    244.352           16,31              376.594         25,13                 

 

Figura 20: Cálculo taxas horárias – Setembro de 2011. 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6. 

 

6) Alocação dos custos diretos e indiretos às ordens de produção: Depois de 

calculadas as taxas horárias, estas são utilizadas para a aplicação dos custos 

diretos e indiretos às ordens de produção, baseadas nas horas de fabricação 

registradas para cada produto; 
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7) Atualização do custo médio das matérias-primas nas ordens de produção: Neste 

momento, o custo das matérias-primas alocadas aos produtos nas ordens de 

produção são atualizados com base no custo médio ponderado destas matérias–

primas; 

 

8) Atualização do custo médio dos produtos acabados no estoque: Por fim, após feito o custeio 

dos produtos fabricados no período, é feita a atualização do custo médio dos produtos 

acabados no estoque, que é a contabilização dos custos dos produtos vendidos. 

 

Segundo informações do departamento responsável, são necessárias sete horas de 

uma pessoa para a execução do processo de custeio acima descrito. 

 

4.5 RESULTADO DA APLICAÇÃO DO CUSTEIO TRADICIONAL 

Após a apuração dos custos por período, são gerados os resultados de margem bruta 

da Unidade 6 conforme demonstrado abaixo: 

Disjuntores Contatores Botões
Lucros e Perdas     

-Unidade 6-

Vendas            1.686.883               2.378.912              1.092.126                5.157.921 

Custo de material -         1.177.676 -                818.458 -               675.483 -             2.671.616 

Custo de mão-de-obra -               68.416 -                153.571 -                  10.564 -                 232.552 

Custos Indiretos de fabricação -             111.301 -                224.179 -                  23.055 -                 358.535 

Margem Bruta 329.489,69       1.182.704,26      383.024,21          1.895.218,16        

% Retorno sobre as Vendas 19,5% 49,7% 35,1% 36,7%

Jullho 2011

 
      Figura 21: Resultados custeio tradicional – Julho 2011  

      Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 
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Disjuntores Contatores Botões
Lucros e Perdas     

-Unidade 6-

Vendas            1.792.413               2.279.866                  888.980                4.961.259 

Custo de material -         1.163.751 -            1.232.300 -               528.552 -             2.924.603 

Custo de mão-de-obra -               84.158 -                190.258 -                  13.151 -                 287.567 

Custos Indiretos de fabricação -             114.552 -                247.539 -                  23.164 -                 385.254 

Margem Bruta 429.951,15       609.769,53          324.114,21          1.363.834,89        

% Retorno sobre as Vendas 24,0% 26,7% 36,5% 27,5%

Agosto 2011

 
      Figura 22: Resultados custeio tradicional – Agostos 2011  

      Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

Disjuntores Contatores Botões
Lucros e Perdas     

-Unidade 6-

Vendas                824.861               2.199.050              1.034.314                4.058.225 

Custo de material -             943.469 -            1.201.921 -               770.568 -             2.915.958 

Custo de mão-de-obra -               63.527 -                166.104 -                  14.722 -                 244.352 

Custos Indiretos de fabricação -             120.490 -                232.826 -                  23.277 -                 376.594 

Margem Bruta 302.624,58-       598.198,87          225.746,27          521.320,56           

% Retorno sobre as Vendas -36,7% 27,2% 21,8% 12,8%

Setembro 2011

 
      Figura 23: Resultados custeio tradicional – Setembro 2011  

      Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

A seguir estão os comentários sobre como os valores apresentados acima foram 

obtidos: 

Vendas – As vendas são compostas pelos valores dos produtos faturados no período, 

multiplicados por suas quantidades;  

Custo material – O custo de matéria é formado pelo custo médio das matérias primas 

alocadas para as ordens de produção com base na lista técnica de cada produto; 

Custos com mão de obra – Na linha de mão de obra, estão os gastos com pessoal o 

pessoal direto do chão de fábrica, mais o pessoal da área de almoxarifado, qualidade da 

fábrica e administração da fábrica. Estes custos são alocados a cada produto através do 

coeficiente de taxa horária direta, conforme etapa número 5 do fluxograma mostrado 

anteriormente;  
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Custos indiretos de fabricação – Aqui estão os com as áreas de suporte de produção, 

estrutura fabril e gerência industrial. Estes custos são alocados a cada produto através do 

coeficiente de taxa horária direta. 

 

4.6 CUSTEIO BASEADO NO FLUXO DE VALOR 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi delineado um modelo de custeio, baseado 

na metodologia de custeio do fluxo de valor, onde os métodos são expostos logo a seguir: 

Custeio de Material: 

Para o custeio dos materiais gastos em cada produto, durante o mês, conforme os 

materiais (matérias-primas e outros insumos de produção), recebidos na Unidade 6, estes 

devem ter seus custos contabilizados diretamente na demonstração de resultados de cada 

fluxo de valor. Estes materiais são contabilizados nas contas contábeis de materiais no 

resultado, que podem se segregados conforme a natureza do material, como exemplo: cobre 

alumínio, aço etc. Ao fim do mês, é feita a apuração do custo de todo material recebido na 

Unidade 6 e dividido este custo pela quantidade de produtos manufaturados no período. 

 

Fluxo de Valor
 Materiais  Materiais  Materiais 

Disjuntores 1.201.229,14  1.181.207,75  971.772,77           

Contatores 834.826,88     1.250.784,20  1.237.978,79       

Botões 688.992,49     536.480,09     793.685,29           

Total 2.725.048,51  2.968.472,04  3.003.436,85       

Jul/11 Ago/11 Set/11

 

Figura 24: Matérias Primas Recebidas  

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

Notas:  
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1) O custeio do material pode ser feito semanalmente, no entanto, para que não haja 

variações significativas entre os dias, é importante que a organização tenha sua 

programação de compras de materiais muito bem feita, a fim receber os materiais 

que irá utilizar na produção no momento certo; 

2) Para coletar este custo, foram utilizados centros de custos para cada fluxo de 

valor. 

Custeio da mão de obra: 

O custeio da mão de obra se dá pela apuração do custo total com mão de obra 

dividido pela quantidade de produtos manufaturados no período. Estes são custos com salário, 

benefícios, encargos sobre folha de pagamento e outros relacionados com pessoal de cada 

fluxo de valor, e também das pessoas não atribuídas a nenhum fluxo de valor, não sendo feita 

distinção entre mão de obra direta e indireta. Assim como o custo com material, estes são 

contabilizados conforme sua ocorrência diretamente na demonstração de resultados de cada 

fluxo de valor, utilizando as contas contábeis conforme a natureza do custo. Assim como no 

custeio do material, ao fim do mês, é feita a apuração do custo com mão de obra, que é 

dividido pela quantidade de produtos manufaturados no período: 

 

jul/11
 Mão-de-obra 

Manufatura 

 Planejamento 

Fabrica 

 

Administração 

Fabrica 

 Qualidade 

Fabrica 
 Almoxarifado  Compras 

 Engenharia 

Industrial 
 TOTAL 

Disjuntores 53.224                     11.818           2.992             5.778             2.697             5.474             4.342             86.324           

Contatores 132.120                   23.636           5.983             11.555           3.596             7.298             8.684             192.873         

Botões 8.424                       3.939             1.496             2.889             1.798             1.825             4.342             24.712           

Totais 193.767                   39.393           10.471           20.222           8.092             14.597           17.368           303.909         

Mão de obra

 

Figura 25: Custeio mão-de-obra fluxo de valor – Julho de 2011  

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 
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ago/11
 Mão-de-obra 

Manufatura 

 Planejamento 

Fabrica 

 

Administração 

Fabrica 

 Qualidade 

Fabrica 
 Almoxarifado  Compras 

 Engenharia 

Industrial 
 TOTAL 

Disjuntores 61.965                     10.479           4.972             9.267             4.813             5.573             5.417             102.486         

Contatores 147.620                   20.959           9.945             18.535           6.417             7.431             10.833           221.739         

Botões 13.705                     3.493             2.486             4.634             3.209             1.858             5.417             34.800           

Totais 223.290                   34.931           17.404           32.435           14.438           14.862           21.667           359.026         

Mão de obra

 

Figura 26: Custeio mão-de-obra fluxo de valor – Agosto de 2011  

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

set/11
 Mão-de-obra 

Manufatura 

 Planejamento 

Fabrica 

 

Administração 

Fabrica 

 Qualidade 

Fabrica 
 Almoxarifado  Compras 

 Engenharia 

Industrial 
 TOTAL 

Disjuntores 62.033                     10.479           976                 2.207             920                 5.573             5.417             87.605           

Contatores 153.195                   20.959           1.952             4.413             1.227             7.431             10.833           200.010         

Botões 15.224                     3.493             488                 1.103             613                 1.858             5.417             28.197           

Totais 230.453                   34.931           3.417             7.723             2.760             14.862           21.667           315.812         

Mão de obra

 

Figura 27: Custeio mão-de-obra fluxo de valor – Setembro de 2011  

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

Notas: 

1) Os custos com mão-de-obra foram distribuídos por fluxo de valor 

proporcionalmente à quantidade de pessoas alocadas em cada fluxo de valor 

conforme mostrado na Figura 11. 

2) O custo de mão de obra por centro de custos pode ser encontrado no Apêndice A. 

3) Na Unidade 6, a contabilização da folha de pagamento é feita somente no final do 

mês, o que inviabiliza o custeio semanal; 
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Custo de conversão: 

Os custos de conversão são os gastos necessários para transformar a matéria-prima 

em produto acabado. Nesta categoria, estão os custos de depreciação de máquinas e 

equipamentos, ferramentas e demais gastos de produção não relacionados com mão de obra e 

materiais. Estes custos são contabilizados na demonstração de resultados de cada fluxo de 

valor conforme são incorridos, utilizando as contas contábeis conforme a natureza do custo. 

Seguindo o mesmo critério dos grupos de custos anteriores, depois de feita a apuração do 

custo total do período, este é dividido pela quantidade de produtos manufaturados no período: 

 

jul/11
 Planejamento 

Fabrica 
 Compras 

 Engenharia 

Industrial 
 TOTAL 

Disjuntores 12.088           1.113             1.066             67.136           

-                  -                  -                  

Contatores 24.175           1.484             2.133             106.922         

-                  -                  -                  

Botões 4.029             371                 1.066             19.273           

-                  -                  -                  

Totais 40.292           2.967             4.266             193.332         

Custos de Conversão

 

Figura 28: Custo conversão fluxo de valor – Julho de 2011  

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

ago/11
 Planejamento 

Fabrica 

 Estrutura 

Fabril 
 Compras 

 Engenharia 

Industrial 
 TOTAL 

Disjuntores 11.532           51.136           5.926             1.566             70.161           

-                  -                  -                  -                  

Contatores 23.064           96.462           7.902             3.132             130.560         

-                  -                  -                  -                  

Botões 3.844             9.138             1.975             1.566             16.524           

-                  -                  -                  -                  

Totais 38.439           156.736         15.804           6.265             217.244         

Custos de Conversão

 

Figura 29: Custo conversão fluxo de valor – Agosto de 2011  

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 
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set/11
 Planejamento 

Fabrica 

 Estrutura 

Fabril 
 Compras 

 Engenharia 

Industrial 
 TOTAL 

Disjuntores 13.195           61.867           3.700-             3.035             74.398           

-                  -                  -                  -                  

Contatores 26.390           88.052           4.933-             6.070             115.579         

-                  -                  -                  -                  

Botões 4.398             8.890             1.233-             3.035             15.090           

-                  -                  -                  -                  

Totais 43.984           158.809         9.866-             12.140           205.067         

Custos de Conversão

 

Figura 30: Custo conversão fluxo de valor – Setembro de 2011  

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

Nota: 

1. Para coletar estes custos foram utilizados centros de custos para cada fluxo de 

valor e também para as demais áreas de suporte à produção. 

2. O custo de mão de obra por centro de custos pode ser encontrado no Apêndice A. 

4.6.1 PROCESSAMENTO DO CUSTEIO 

A seguir será demostrado a aplicação do custeio do fluxo de valor na Unidade 6. Para 

a aplicação desta metodologia de custeio, foram propostas algumas etapas que estão 

detalhadas no fluxograma abaixo: 
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Rateio dos gastos com 
infraestrutura para os 

fluxo de valores

Apuração das 
quantidades em Estoque

Apuração das 
quantidades produzidas

Ajuste custo de vendas 
do mês – “Custo do 
(para) Inventário” 

Fim do processo de 
Custeio

Encerramento dos gastos 
do período

Apuração custo unitário

 
Figura 31: Fluxograma atividades custeio fluxo de valor  

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

Abaixo é apresentada uma explicação de cada etapa do fluxograma acima: 

1) Encerramento dos gastos do Período: Neste momento, todos os gastos do 

período, inclusive com materiais, deveriam estar contabilizados na demonstração 

de resultados de cada fluxo de valor, bem como os gastos não diretamente  

relacionados com os fluxos de valores: 

Valor em Reais

 Materiais  Mão-de-obra 
 Custo de 

Conversão 
 TOTAL  Materiais  Mão-de-obra 

 Custo de 

Conversão 
 TOTAL  Materiais  Mão-de-obra 

 Custo de 

Conversão 
 TOTAL 

Disjuntores 1.201.229,14  86.323,99    67.136,30    1.354.689,43  1.181.207,75  102.486,44 70.160,53    1.353.854,71  971.772,77     87.604,69    74.397,62    1.133.775,08  

Contatores 834.826,88     192.872,71 106.922,48 1.134.622,07  1.250.784,20  221.739,17 130.559,78 1.603.083,16  1.237.978,79  200.010,26 115.579,28 1.553.568,33  

Botões 688.992,49     24.712,41    19.273,15    732.978,05     536.480,09     34.800,42   16.523,65    587.804,16     793.685,29     28.196,65    15.089,89    836.971,82     

Total 2.725.048,51  303.909,11 193.331,93 3.222.289,55  2.968.472,04  359.026,02 217.243,96 3.544.742,03  3.003.436,85  315.811,60 205.066,79 3.524.315,23  

Jul/11 Ago/11 Set/11

 
Figura 32: Custos fluxo de valor 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 
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2) Rateio dos gastos com infraestrutura: Assim como sugerido pela bibliografia 

pesquisada, este é o único rateio feito nesta metodologia de custeio. Estes são os 

gastos comuns da unidade, como por exemplo: depreciação predial, segurança, 

limpeza etc. rateado para cada fluxo de valor: 

Valores em Reais jul/11 ago/11 set/11

 Disjuntores 29.248                  29.798             31.832          

 Contatores 47.551                  48.386             51.963          

 Botões 8.505                     8.653               9.286            

 Engenharia Produto 806                        850                   909                

 Qualidade 4.048                     4.662               5.021            

 Manutenção 1.954                     1.961               2.133            

 Recursos Humanos 354                        669                   668                

 Outros 15.081                  15.741             14.616          

 TOTAL 107.546                110.721          116.428        

8.274      
 

           Figura 33: Rateio dos gastos com infraestrutura – fluxo de valor 

           Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

 

3) Apuração das unidades produzidas: Esta apuração pode ser feita diariamente, por 

exemplo, através dos controles de ordens de produção de cada fluxo de valor. Ao 

fim do mês, no entanto, após todos os gastos contabilizados nos fluxos de 

valores, é feita uma apuração final da quantidade produzida para se obter o custo 

unitário médio do mês: 

Unidades Produzidas  Jul/11  Aug/11 Set/11

Disjuntores 523.217           452.465        424.832         

Contatores 57.952             87.405           88.702            

Botões 126.032           123.568        229.097         

Totais 707.201           663.438        742.631          
Figura 34: Quantidade unidades Produzidas 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 
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4) Apuração do custo unitário do período: O custo unitário do período se dá pela 

divisão dos custos de fabricação incorridos no período, pela quantidade 

produzida no mesmo período: 

Valor em Reais

 Materiais 
 Mão-de-

obra 

 Custo de 

Conversão 
 TOTAL  Materiais 

 Mão-de-

obra 

 Custo de 

Conversão 
 TOTAL  Materiais 

 Mão-de-

obra 

 Custo de 

Conversão 
 TOTAL 

Disjuntores 2,30        0,16            0,13            2,59        2,61         0,23           0,16           2,99      2,29         0,21          0,18        2,67      

Contatores 14,41      3,33            1,85            19,58      14,31      2,54           1,49           18,34    13,96      2,25          1,30        17,51    

Botões 5,47        0,20            0,15            5,82        4,34         0,28           0,13           4,76      3,46         0,12          0,07        3,65      

Jul/11 Ago/11 Set/11

 

Figura 44: Custo unitário do período 

Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

5) Apuração das quantidades em estoques: Esta etapa é necessária a fim de verificar 

as unidades fabricadas e não vendidas no período, ou então, as quantidades de 

períodos anteriores vendidas no período de apuração atual. Esta apuração é feita 

através do sistema de controle de estoques da Unidade 6: 

Unidades em Estoque  Jun/11  Jul/11  Aug/11 Set/11

Estoque Inicial

Disjuntores 620.825                576.975           524.109        668.395         

Contatores 96.706                  94.810             81.587           73.169            

Botões 145.009                140.173           138.441        186.558         

Totais 862.540                811.958           744.137        928.123         
 

        Figura 35: Quantidades unidades em estoque 

        Fonte: adaptado das informações fornecidas pela Unidade 6 

Nota: Como pode ser observado na figura acima, quantidades significantes de 

produtos permanecem em estoque ao final de cada período. Isso sugere que a 

organização objeto de pesquisa ainda não alcançou um nível avançado de 

maturidade da produção enxuta, e está em sua jornada na busca de redução dos 

estoques. 

6) Ajuste do custo das vendas do período: Depois de feita a apuração das unidades 

produzidas e das unidades em estoque, é possível fazer o ajuste dos custos das 
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vendas do período. Este ajuste se faz necessário, pois nesta metodologia de 

custeio, todos os gastos (matéria-prima, mão de obra e demais custos de 

fabricação) são contabilizados diretamente na demonstração de resultados de 

cada fluxo de valor. Desta maneira, ao fim de cada período, é necessário este 

ajuste a fim de reconhecer como custos somente aqueles relacionados com as 

quantidades vendidas no período, utilizando, para isso, uma conta de ajuste 

chamada de “Custos do (para) estoque”: 

A B C  D = A - C + B E  F = E x D G H = F - G

 Jun/11  Jul/11  Jul/11  Jul/11  Jul/11  Jul/11  Jul/11  Jul/11 

Estoque Inicial  Estoque Final 
 Unidades 

Produzidas 

 Unidades 

Vendidas 
 Custo 

 Custo 

Vendas 

 Custo 

Incorrido 

 Ajuste 

Estoque 

Disjuntores 620.825            576.975             523.217           567.067         2,59            1.468.224      1.354.689      113.535         

Contatores 96.706              94.810               57.952              59.848            19,58          1.171.747      1.134.622      37.125            

Botões 145.009            140.173             126.032           130.868         5,82            761.103         732.978         28.125            

Totais 862.540            811.958             707.201           757.783         27,98          3.401.074      3.222.290      178.785          
Figura 36: Ajuste “Custos de (para) estoque” – Julho de 2011 

 

A B C  D = A - C + B E  F = E x D G H = F - G

 Jul/11  Ago/11  Ago/11  Ago/11  Ago/11  Ago/11  Ago/11  Ago/11 

Estoque Inicial  Estoque Final 
 Unidades 

Produzidas 

 Unidades 

Vendidas 
 Custo 

 Custo 

Vendas 

 Custo 

Incorrido 

 Ajuste 

Estoque 

Disjuntores 576.975            524.109             452.465           505.331         2,99            1.512.038      1.353.855      158.184         

Contatores 94.810              81.587               87.405              100.627         18,34          1.845.590      1.603.083      242.507         

Botões 140.173            138.441             123.568           125.301         4,76            596.046         587.804         8.242              

Totais 811.958            744.137             663.438           731.259         26,09          3.953.675      3.544.742      408.933          
Figura 37: Ajuste “Custos de (para) estoque” – Agosto de 2011 

A B C  D = A - C + B E  F = E x D G H = F - G

 Ago/11  Set/11  Set/11  Set/11  Set/11  Set/11  Set/11  Set/11 

Estoque Inicial  Estoque Final 
 Unidades 

Produzidas 

 Unidades 

Vendidas 
 Custo 

 Custo 

Vendas 

 Custo 

Incorrido 

 Ajuste 

Estoque 

Disjuntores 524.109            668.395             424.832           280.546         2,67            748.709         1.133.775      385.066-         

Contatores 81.587              73.169               88.702              97.120            17,51          1.701.001      1.553.568      147.433         

Botões 138.441            186.558             229.097           180.980         3,65            661.182         836.972         175.790-         

Totais 744.137            928.123             742.631           558.645         23,84          3.110.893      3.524.315      413.422-         
 

Figura 38: Ajuste “Custos de (para) estoque” – Setembro de 2011 
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4.6.2 RESULTADO DA APLICAÇÃO DO CUSTEIO DO FLUXO DE VALOR 

Depois de seguidas as etapas descritas acima para os meses de Julho, Agosto e 

Setembro de 2011, foram obtidos os seguintes resultados: 

Disjuntores Contatores Botões
Suporte 

Produção

Lucros e Perdas     

-Unidade 6-

Vendas            1.686.883               2.378.912              1.092.126                5.157.921 

Custo de material -         1.201.229 -                834.827 -               688.992 -             2.725.049 

Custo de mão-de-obra -               86.324 -                192.873 -                  24.712 -                 303.909 

Custo de conversão -               67.136 -                106.922 -                  19.273 -                 193.332 

Margem Bruta do Fluxo de Valor 332.193,36       1.244.289,88      359.147,77          -                          1.935.631,00        

% Retorno sobre as Vendas 19,7% 52,3% 32,9% 37,5%

Custo Indiretos -                   93.845 -                   93.845 

Custos do (para) o Inventário -                178.785 -                 178.785 

Margem Bruta da Unidade                1.663.001 

% Retorno sobre as Vendas 32,2%

Fluxo de Valor

Julho, 2011

 

     Figura 39: Resultados custeio fluxo de valor – Julho de 2011 

 

Disjuntores Contatores Botões
Suporte 

Produção

Lucros e Perdas     

-Unidade 6-

Vendas            1.792.413               2.279.866                  888.980                4.961.259 

Custo de material -         1.181.208 -            1.250.784 -               536.480 -             2.968.472 

Custo de mão-de-obra -             102.486 -                221.739 -                  34.800 -                 359.026 

Custo de conversão -               70.161 -                130.560 -                  16.524 -                 217.244 

Margem Bruta do Fluxo de Valor 438.558,00       676.782,89          301.176,17          -                          1.416.517,06        

% Retorno sobre as Vendas 24,5% 29,7% 33,9% 28,6%

Custo Indiretos -                   96.551 -                   96.551 

Custos do (para) o Inventário -                408.933 -                 408.933 

Margem Bruta da Unidade                    911.033 

% Retorno sobre as Vendas 18,4%

Fluxo de Valor

Agosto, 2011

 

     Figura 40: Resultados custeio fluxo de valor – Agostos de 2011 
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Disjuntores Contatores Botões
Suporte 

Produção

Lucros e Perdas     

-Unidade 6-

Vendas                824.861               2.199.050              1.034.314                4.058.225 

Custo de material -             971.773 -            1.237.979 -               793.685 -             3.003.437 

Custo de mão-de-obra -               87.605 -                200.010 -                  28.197 -                 315.812 

Custo de conversão -               74.398 -                115.579 -                  15.090 -                 205.067 

Margem Bruta do Fluxo de Valor 308.913,64-       645.481,70          197.341,77          -                          533.909,83           

% Retorno sobre as Vendas -37,5% 29,4% 19,1% 13,2%

Custo Indiretos -                100.068 -                 100.068 

Custos do (para) o Inventário                   413.422                    413.422 

Margem Bruta da Unidade                    847.264 

% Retorno sobre as Vendas 20,9%

Fluxo de Valor

Setembro, 2011

 

       Figura 41: Resultados custeio fluxo de valor – Setembro de 2011 

 

A seguir estão alguns comentários sobre como os valores apresentados acima foram 

obtidos: 

Vendas – As vendas são compostas pelos valores dos produtos faturados no período, 

multiplicados por suas quantidades;  

Custo material – O custo de matéria é formado pelo montante de compras recebidas 

na unidade no período; 

Custos com mão de obra – Na linha de mão de obra, estão os gastos com pessoal 

alocado nos fluxos de valores, independentemente se são diretos ou indiretos;  

Custos de conversão – Nesta linha, estão os demais custos atribuídos aos fluxos de 

valores relacionados com a transformação de matéria-prima em produto acabado; 

Custos indiretos – Estes são os custos de produção não atribuídos diretamente a 

nenhum fluxo de valor; 

Custo do (para) inventário – Nesta linha está o ajuste de custos para o estoque a fim 

de reconhecimento no resultado somente os custos relacionados com as quantidades vendidas. 
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4.7 COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir é feito uma comparação da demonstração de resultados baseado no custeio 

tradicional com o resultado obtido após a aplicação da metodologia de custeio baseado no 

fluxo de valor.  

Para isso, é colocado abaixo a demonstração de resultados (até a margem bruta somente) 

acumulado dos meses Julho, Agosto e Setembro de 2011 baseados na metodologia de custeio 

tradicional (Figura 42), utilizada pela unidade 6, e também pela metodologia de custeio do 

fluxo de valor (Figura 43). 

 

Disjuntores Contatores Botões
Lucros e Perdas     

-Unidade 6-

Vendas            4.304.157               6.857.828              3.015.420              14.177.405 

Custo de material -         3.284.896 -            3.252.679 -            1.974.603 -             8.512.177 

Custo de mão-de-obra -             216.101 -                509.933 -                  38.437 -                 764.471 

Custos Indiretos de fabricação -             346.344 -                704.544 -                  69.496 -             1.120.383 

Margem Bruta 456.816,26       2.390.672,66      932.884,68          3.780.373,61        

% Retorno sobre as Vendas 10,6% 34,9% 30,9% 26,7%

Acumulado Jul; Ago e Set/11

 

Figura 42: Resultados custeio tradicional – Julho, Agosto e Setembro de 2011. 

 

Disjuntores Contatores Botões
Suporte 

Produção

Lucros e Perdas     

-Unidade 6-

Vendas            4.304.157               6.857.828              3.015.420              14.177.405 

Custo de material -         3.354.210 -            3.323.590 -            2.019.158 -             8.696.957 

Custo de mão-de-obra -             276.415 -                614.622 -                  87.709 -                 978.747 

Custo de conversão -             211.694 -                353.062 -                  50.887 -                 615.643 

Margem Bruta do Fluxo de Valor 461.837,72       2.566.554,46      857.665,70          -                          3.886.057,89        

% Retorno sobre as Vendas 10,7% 37,4% 28,4% 27,4%

Custo Indiretos -                290.464 -                 290.464 

Custos do (para) o Inventário -                174.295 -                 174.295 

Margem Bruta da Unidade                3.421.298 

% Retorno sobre as Vendas 24,1%

Fluxo de Valor

Acumulado Jul; Ago e Set/11
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Figura 43: Resultados custeio fluxo de valor  – Julho, Agosto e Setembro de 2011 

 

Analisando os números obtidos pela aplicação das duas metodologias, podem ser feitas 

algumas análises comparativas que são mostradas no quadro abaixo: 

 

Resultado 

Custeio 

Tradicional

Ajuste 

Material

Mão de 

Obra

Custo 

Indireto

Custo 

Conversçao

Ajuste "do 

(para) 

Estoque"

Resultado 

Custeio Fluxo 

de Valor

Vendas        14.177.405            14.177.405 

Custo de material -        8.512.177 -       184.780 -            8.696.957 

Custo de mão-de-obra -            764.471 -       214.276 -               978.747 

Custo Indireto de Fabricação -        1.120.383         1.120.383                              -   

Custo de conversão -          615.643 -               615.643 

Margem Bruta do Fluxo de Valor 3.780.373,61  184.780,11- 214.275,83-  1.120.382,90 615.642,68-    -                  3.886.057,89      

% Retorno sobre as Vendas 26,7% 27,4%

Custo Indiretos -          290.464 -               290.464 

Custos do (para) o Inventário -         174.295 -               174.295 

Margem Bruta da Unidade           3.780.374 -       184.780 -       214.276             829.919 -          615.643 -         174.295              3.421.298 

% Retorno sobre as Vendas 26,7% 24,1%

Acumulado Jul; Ago e Set/11

Ajustes custeio fluxo de valor

 

Figura 45: Comparação e conciliação dos resultados. 

 

Vendas – Os resultados de vendas não se alteram quando aplicado o custeio do fluxo 

de valor, ou seja, não existem diferenças entre as metodologias para os valores das vendas; 

Custo material – O custo de material total no resultado da unidade 6 passa de R$ 

8.512.177 para R$ 8.696.957. Esta alteração se dá pelo fato de que no custeio do fluxo de 

valor, conforme mostrado no referencial teórico, os materiais são levados ao resultado no 

momento da entrada do material na planta. Já no método de custeio da unidade 6, o material é 

levado primeiramente para as contas de estoque no balanço, e somente é levado ao resultado 

quando o produto é despachado para o cliente. Este método, utilizado pela contabilidade 

enxuta, simplifica significativamente o processo de custeio, entretanto, como já comentado 

em nota anterior, a fim de evitar distorções significativas, é importante que a organização 

tenha sua programação de compras de materiais efetiva, a fim de receber os materiais que irá 

utilizar na produção no momento certo. Este ponto está diretamente associado com o quarto 

princípio da produção enxuta, que diz que a organização enxuta deve configurar o sistema 

produtivo de forma que o acionamento se dê a partir do pedido do cliente, sejam eles internos 

ou externos, de forma que o fluxo e a programação sejam puxados, não empurrados;  

Custos com mão de obra – Na metodologia de custeio do fluxo de valor, são 

contabilizados como mão-de-obra, todo o custo com pessoal alocados nos fluxos de valores, 
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independentemente se são pessoas diretas ou indireta na produção. Este conceito esta de 

acordo com a literatura, que diz que no custeio do fluxo de valor, todos os empregados que 

trabalham no fluxo de valor são incluídos no custo, independente se eles trabalham fazendo o 

produto, movimentando o material, desenhando os produtos, fazendo manutenção das 

máquinas ou planejando a produção. 

Assim, para este custeio, foram tratados como custo de mão de obra, o pessoal das 

áreas de Chão de Fábrica, Planejamento de Fábrica, Administração de Fábrica, Qualidade de 

Fábrica, Almoxarifado, Compras e Engenharia Industrial. Já na metodologia de custeio da 

unidade 6, é utilizado o conceito de mão-obra-direta, onde somente os custos com o pessoal 

do chão de fábrica, mais o pessoal do almoxarifado, administração da fábrica e qualidade da 

fábrica são contabilizados nesta linha da demonstração de resultados. Em função desta 

diferença de conceitos, na metodologia  de custeio do fluxo de valor, foi obtido um valor de 

R$ 978.747, já na metodologia de custeio da unidade 6, o custo com a mão-de-obra é de R$ 

764.471. 

Custos de conversão – Nesta linha da demonstração de resultados, estão os demais 

custos atribuídos aos fluxos de valores relacionados com a transformação de matéria-prima 

em produto acabado conforme o método de custeio do fluxo de valor. No custeio utilizado 

pela Unidade 6 estes custos são tratados como custos indiretos de fabricação, incluindo todos 

os custos das áreas de suporte de produção e estrutura industrial; 

Custos indiretos – No custeio do fluxo de valor, estes são os custos de produção não 

atribuídos diretamente a nenhum fluxo de valor. Neste caso estão inclusos nesta linha os 

custos com as áreas de Gerência Industrial (R$ 41.628), Engenharia de Produto (R$ 31.790), 

Qualidade (R$ 148.637), Manutenção (R$ 48.984) e Recursos Humanos (R$ 19.424). 

Conforme sugere a literatura, estes custos não são associados a nenhum fluxo de valor são 

inevitavelmente baixos, pois a maior parte dos trabalhos numa organização está diretamente 

atribuída a um fluxo de valor. 

Custo do (para) inventário – Nesta linha está o ajuste de custos para o estoque para 

que sejam reconhecidos na demonstração de resultados somente os custos relacionados com 

as quantidades vendidas. Este ajuste é necessário somente no custeio do fluxo de valor, pois 

os custos são reconhecidos no resultado conforme são incorridos. Já na metodologia de 

custeio tradicional utilizada pela Unidade 6, os custos vão primeiramente para o inventário, e 

quando são despachados para o cliente, são contabilizados como custos de vendas. A fim de 

evitar grandes ajustes nesta conta, é importante que a programação das compras de materiais e 
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programação da produção seja efetiva, em outras palavras, a operação deve consumir, no 

momento exato, somente as quantidades de recursos exatas para atender a demanda do cliente 

no tempo certo. 

O benefício alcançado com o custeio do fluxo de valor neste estudo de caso, esta 

relacionado com a simplificação do processo de custeio, o que permite que as informações 

sobre o custo de cada fluxo de valor sejam obtidas com maior rapidez para subsidiar os 

gestores dos fluxos de valores nas tomadas de decisões. Esta simplificação se dá, 

principalmente, pelo fato dos custos serem contabilizados diretamente no resultado dos fluxos 

de valores no momento em que são incorridos. No entanto, deve ser ressaltado que a empresa 

objeto de estudo ainda não se encontra em um nível avançado de maturidade da produção 

enxuta, pois ainda necessita manter níveis significantes de estoques. Isso implica que seja 

necessária a contabilização do ajuste “de (para) estoque” na demonstração de resultados da 

empresa, o que reduz a simplicidade e a agilidade da metodologia de custeio do fluxo de 

valor. Outro ponto importante observado nos resultados, mas que não deve ser atribuído ao 

custeio do fluxo de valor, mas sim, à estrutura física e organizacional em fluxo de valor que a 

empresa objeto do estudo encontra-se, está na redução dos rateios dos custos indiretos. A 

estrutura física e organizacional da empresa em fluxo de valor permite que os custos sejam 

direcionados aos fluxos de valores sem a necessidade de rateios. 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo aplicar a metodologia de custeio do fluxo de valor, 

buscando identificar seus benefícios e compara-la com o custeio tradicional. Também se 

procurou identificar as informações necessárias e como estas poderiam ser estruturadas para 

viabilizar o custeio do fluxo de valor. Para responder a estas questões de pesquisa, o trabalho 

baseou-se em um estudo de caso em uma empresa do ramo de produtos e soluções para gestão 

da energia elétrica. 

A revisão da literatura mostra que quando uma empresa passa a operar utilizando os 

conceitos da produção enxuta, ocorrem mudanças significativas na maneira de gerenciar o 

negócio, pois a gestão e as decisões tomadas em uma organização enxuta são orientadas pelo 

fluxo de valor. O fluxo de valor contempla todas as disciplinas necessárias para operar um 

“mini-negócio” e proporciona uma melhor amarração da operação com a demanda do cliente, 

viabilizando a utilização otimizada de recursos para satisfazer a necessidade desta demanda. 

Assim, estas organizações devem se estruturar em fluxo de valores, porém, deve ser 

observado que nem sempre é viável manter estruturas e recursos totalmente dedicados para 

cada fluxo de valor. Nestes casos, deve ser utilizado o compartilhamento de recursos entre os 

fluxos de valores. 

Esta estruturação da organização enxuta em fluxo de valor, além de viabilizar a 

utilização mais eficiente dos recursos, também proporciona a redução de rateio dos custos 

indiretos, pois com essa mudança, os recursos são direcionados para os fluxos de valores, 

permitindo que custos antes tratados como indiretos, sejam facilmente rastreados para cada 

fluxo de valor, evitando rateios que podem levar a significativas distorções nos custos dos 

produtos, que consequentemente podem levar a decisões equivocadas. 

A revisão da literatura também demonstra a metodologia de custeio do fluxo de 

valor. O custeio do fluxo de valor visa fornecer informações tempestivas para subsidiar os 

gestores dos fluxos de valores na tomada de decisões. A tempestividade das informações 

nesta metodologia é viabilizada pela simplificação do processo de custeio. Isso porque, no 

custeio do fluxo de valor, os custos são contabilizados diretamente no resultado de cada fluxo 

de valor no momento que são incorridos, não havendo necessidade de transitar contabilmente 

pelo estoque como nas metodologias tradicionais. É extremamente importante ressaltar, 

entretanto, para que este método seja válido, é necessário que a organização esteja em um 
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nível avançado de maturidade da produção enxuta, e com isso, tenha seus estoques 

relativamente baixos. 

Para responder às questões de pesquisa inicialmente apresentadas no estudo, algumas 

conclusões podem ser apresentadas como resultado do estudo de caso. Quanto aos benefícios 

obtidos com custeio do fluxo de valor, o estudo de caso mostrou que esta metodologia 

simplifica o processo de custeio, o que permite que as informações sobre o custo de cada 

fluxo de valor sejam obtidas com maior rapidez para subsidiar os gestores dos fluxos de 

valores nas tomadas de decisões. Esta simplificação se dá, principalmente, pelo fato dos 

custos serem contabilizados diretamente no resultado dos fluxos de valores no momento em 

que são incorridos. No entanto, vale ressaltar que a empresa objeto de estudo ainda não se 

encontra em um nível avançado de maturidade da produção enxuta, pois ainda necessita 

manter níveis significantes de estoques. Este ponto está diretamente associado com o quarto 

princípio da produção enxuta, que diz que a organização enxuta deve configurar o sistema 

produtivo de forma que o acionamento se dê a partir do pedido do cliente, sejam eles internos 

ou externos, de forma que o fluxo e a programação sejam puxados, não empurrados. Porém, 

como ressaltado pela literatura, pode levar anos até que a transformação relacionada com este 

princípio aconteça. Isso, por sua vez, implica que seja necessária a contabilização do ajuste 

“de (para) estoque” na demonstração de resultados da empresa, o que acaba reduzindo a 

simplicidade e a agilidade da metodologia de custeio do fluxo de valor. 

O estudo de caso também mostrou que a organização da estrutura da empresa em 

fluxo de valor permite a eliminação dos rateios de custos indiretos. Embora a participação dos 

custos indiretos na empresa objeto de estudo, contabilizados na metodologia de custeio 

tradicional, não fossem tão relevantes (15% dos custos totais), o estudo de caso mostrou que, 

uma vez que estes custos sejam direcionados aos fluxos de valores, foi possível a eliminação 

da maior parte dos rateios destes custos, deixando os custos indiretos em R$ 290.464 ou 2,8% 

dos custos totais. É importante notar que a redução dos rateios de custos indiretos foi 

viabilizada pela estruturação da empresa em fluxo de valor, não sendo mérito da metodologia 

de custeio do fluxo de valor. 

Quanto aos dados e informações necessárias para viabilizar o custeio do fluxo de 

valor, foram identificados os seguintes: 

1) Custeio de Material: Para o custeio dos materiais, são necessárias as compras de 

matéria-prima e insumos de produção recebidos no período. Estes gastos devem 
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ser contabilizados em contas contábeis apropriadas de acordo com sua natureza, 

podendo ainda ser utilizado centro de custos para coletar estes gastos; 

2) Custeio da mão de obra: Para o custeio da mão de obra, é necessário o custo com 

salário, benefícios, encargos sobre folha de pagamento. Estes gastos devem ser 

contabilizados em contas contábeis apropriadas de acordo com sua natureza, 

podendo ainda ser utilizado centro de custos para coletar estes gastos; 

3) Custo de conversão: Para este custeio, são necessários os custos de depreciação 

de máquinas e equipamentos, ferramentas e demais gastos de produção não 

relacionados com mão de obra e materiais. Estes gastos devem ser contabilizados 

em contas contábeis apropriadas de acordo com sua natureza, podendo ainda ser 

utilizado centro de custos para coletar estes gastos; 

4) Quantidades produzidas: A fim de viabilizar o custeio dos produtos produzidos, é 

necessário conhecer a quantidade de produtos produzidos no período; 

5) Quantidades em estoque: Esta informação se faz necessária para se proceder ao 

cálculo do valor do ajuste a ser feito na conta de “ajuste do (para) inventário”. 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A limitação é o fato de somente ter sido pesquisada uma única empresa, o que 

restringe a possibilidade de um estudo comparativo com outras empresas que estão envolvidas 

na jornada enxuta. 

De acordo com Yin (2005), os estudos de caso são generalizáveis a proposições 

teóricas, e não a populações ou universos. Seu objetivo é expandir e generalizar teorias - 

generalização analítica, e não estatística. Dessa forma, os resultados provenientes desse 

estudo de caso não poderão ser generalizados para as demais empresas do mercado 

5.2 RECOMENDAÇÃO PARA ESTUDOS FUTUROS NO TEMA 

Como recomendação para trabalhos futuros, algumas sugestões podem ser colocadas: 

 

  Um estudo mostrando como os custeios do fluxo de valor, juntamente com o 

Box Scores, podem auxiliar a gestão eficiente do fluxo de valor; 
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 Um estudo comparando o custeio do fluxo de valor com o custeio baseado em 

atividade (ABC) e também com a teoria das restrições (TOC). Este estudo 

poderia mostrar os pontos convergentes e divergentes destas metodologias e 

se elas poderiam ser combinadas; 

 Outro estudo poderia relacionar o custeio do fluxo com as normas 

internacionais de contabilidade (IFRS); 

  E também um estudo de caráter quantitativo poderia avaliar a utilização da 

metodologia de custeio do fluxo de valor, como forma de custeio gerencial no 

Brasil. 
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APÊNDICE A: Gastos Centro de Custos Indiretos 
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Centro de Custo Natureza jul/11 ago/11 set/11

Valores Valores Valores

Gerencia Industrial Salários e Benefícios -                 -                -                

Depreciação -                 -                -                

Outros gastos 13.876          13.876          13.876          

Alocação Infraestrutura -                 -                -                

Gasto Total 13.876          13.876          13.876          

Planejamento Fábrica Salários e Benefícios 39.393          34.931          36.012          

Depreciação 1.320            1.320            1.443            

Outros gastos 14.904          13.001          13.880          

Alocações 24.069          24.119          27.580          

Gasto Total 79.685          73.370          78.915          

Compras Salários e Benefícios 14.597          14.862          3.276            

Depreciação 113                113                113                

Outros gastos 1.667            14.534          5.240            

Alocações 1.187            1.157            1.261            

Gasto Total 17.564          30.665          9.890            

INDL Disjuntores Salários e Benefícios -                 -                -                

Depreciação 33.651          33.651          33.651          

Outros gastos 6.997            7.006            10.826          

Alocações 12.221          13.023          12.392          

Gasto Total 52.869          53.680          56.868          

INDL Contatores Salários e Benefícios -                 -                -                

Depreciação 51.560          51.560          51.560          

Outros gastos 27.571          44.902          36.492          

Alocações -                 -                -                

Gasto Total 79.131          96.462          88.052          

INDL Botões Salários e Benefícios -                 -                -                

Depreciação 7.407            7.407            7.408            

Outros gastos 6.400            1.731            1.482            

Alocações -                 -                -                

Gasto Total 13.807          9.138            8.890            

Engenharia Industrial Salários e Benefícios 17.368          19.032          24.572          

Depreciação -                 -                -                

Outros gastos 2.570            4.546            7.382            

Alocações 1.696            1.718            1.852            

Gasto Total 21.634          25.296          33.806          

Engenharia Produtos Salários e Benefícios 9.714            4.356            5.019            

Depreciação 341                341                392                

Outros gastos 6.121            1.454            1.488            

Alocações 806                850                909                

Gasto Total 16.982          7.001            7.807             
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Manutenção Salários e Benefícios 14.365          12.488          15.596          

Depreciação 504                504                514                

Outros gastos 1.169-            889-                1.023            

Alocações 1.954            1.961            2.133            

Gasto Total 15.654          14.065          19.266          

Qualidade Salários e Benefícios 30.217          30.726          19.887          

Depreciação 876                876                876                

Outros gastos 6.014            19.897          25.535          

Alocações 4.048            4.662            5.021            

Gasto Total 41.156          56.162          51.319          

Recusos Humanos Salários e Benefícios 7.755            7.100            9.626            

Depreciação 49                  66                  49                  

Outros gastos 2.189            2.096            1.940            

Alocações 3.815-            3.815-            3.815-            

Gasto Total 6.177            5.447            7.800            

Infraestrutura Salários e Benefícios 2.601            7.228            8.152            

Depreciação 19.960          19.899          19.392          

Outros gastos 84.985          83.686          88.989          

Alocações 107.546-        110.721-       116.428-       

Gasto Total -                 91                  105                

Total Custos Indiretos 358.534        385.254       376.594        

 

APÊNDICE B: Gastos Centro de Custos Diretos 
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Centro de Custo Natureza jul/11 ago/11 set/11

Valores Valores Valores

Disjuntores Salários e Benefícios 52.144          60.885          60.953          

Depreciação -                 -                -                

Outros gastos 1.080            1.080            1.080            

Alocações

Gasto Total 53.224          61.965          62.033          

Contatores Salários e Benefícios 129.171        144.582       149.809       

Depreciação -                 -                -                

Outros gastos 2.948            3.038            3.386            

Alocações

Gasto Total 132.120        147.620       153.195       

Botões Salários e Benefícios 8.304            13.585          15.104          

Depreciação -                 -                -                

Outros gastos 120                120                120                

Alocações

Gasto Total 8.424            13.705          15.224          

-                 -                -                

Administração Fabrica Salários e Benefícios -                 -                -                

Depreciação -                 -                -                

Outros gastos -                 -                -                

Alocações 10.471          17.404          3.417            

Gasto Total 10.471          17.404          3.417            

Qualidade Fabrica Salários e Benefícios -                 -                -                

Depreciação -                 -                -                

Outros gastos -                 -                -                

Alocações 20.222          32.435          7.723            

Gasto Total 20.222          32.435          7.723            

Almoxarifado Salários e Benefícios -                 -                -                

Depreciação -                 -                -                

Outros gastos -                 -                -                

Alocações 8.092            14.438          2.760            

Gasto Total 8.092            14.438          2.760            

Total Custos Diretos 232.552        287.567       244.352        

 


