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ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA DE CUSTOS ADOTA DA POR 
TRÊS EMPRESAS DO RAMO DA INDÚSTRIA DE VESTUÁRIOS EM  RELAÇÃO 

AO CPC 16 R(1) 
 

 

 

RESUMO 

 

Gestão de custos e a identificação de seus determinantes são temas relevantes nas pesquisas 
envolvendo finanças empresariais, neste sentido, o presente estudo teve como objetivo 
investigar a prática exercida por três empresas do ramo de confecções de vestuários 
localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com relação à aplicação da Norma 
Internacional de cálculo de custos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 16 R(1). 
Este Pronunciamento proporciona orientação sobre a determinação do valor de custos dos 
estoques, dos produtos fabricados incluindo as formas de seu subsequente reconhecimento 
como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido. Também 
proporciona orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. 
A partir de uma pesquisa de levantamento, quantitativa e descritiva, a coleta de dados ocorreu 
por meio de questionários que foram aplicados junto ao administrador, gerente ou proprietário 
de cada uma das empresas. Com os dados coletados pode-se concluir que, em alguns casos, 
existe a necessidade das empresas reavaliarem seus métodos de apropriação de custos e 
fazerem uma nova adequação segundo a norma contábil.  
 
Palavras-chave: Gestão de custos, norma contábil, CPC 16 (R1). 
 
 
 
ÁREA 1 – CONTABILIDADE HARMONIZADA AS NORMAS INTERA CIONAIS 
               - Convergência de normas contábeis no mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

Em um mercado altamente competitivo, o conhecimento e a arte de administrar são 
fatores determinantes do sucesso de qualquer empresa, em razão disso, conhecer custos é uma 
condição essencial para gerenciar uma empresa, independente do ramo de atividade estar 
enquadrado como empresa comercial, industrial ou prestadora de serviço. Segundo Hernandez 
(1999) se a conquista de novos mercados motiva o surgimento de novas técnicas 
mercadológicas, está claro que a preocupação com os custos faz com que haja sempre a 
procura de novas metodologias para apuração, análise e gestão dessa área crítica. Para o autor, 
a análise da gestão de custo é uma variável relevante para saber a estrutura financeira da 
empresa, pois o controle e gerenciamento dos custos de produção dos bens e serviços trazem 
o melhor posicionamento competitivo nas diversas fases da evolução do ambiente empresarial 
e da sociedade. 

Nessa guerra pela sobrevivência, é imprescindível o perfeito monitoramento dos 
ganhos que pode ser aumentado com o gerenciamento da flexibilidade na produção sem 
perdas de eficiência e produtividade. As indústrias são as que apresentam maior complexidade 
nos controles, planejamento e controle de produção e na elaboração dos custos. Conforme 
dados do Sebrae (2014), o mercado da indústria têxtil e de confecções no Brasil, representa o 
segundo maior empregador da indústria de transformação no país. Segundo os autores, o 
cenário econômico deste ramo de atividade é preocupante devido à invasão de importados 
vindos principalmente da China. O aumento nas vendas e a diminuição na produção nacional 
ocasionou uma diferença que precisou ser preenchida por produtos importados, 
desestimulando o setor fabril a investir em novas tecnologias, perdendo competitividade de 
mercado e ainda tendo que enfrentar uma concorrência desleal das precárias condições de 
produção dos países asiáticos, o que ocasionou um déficit na balança comercial brasileira.  

Paralelo aos fatores anteriormente relatados, e, tratando-se de gestão de produção, 
observa-se ainda que o ciclo de vida dos produtos vem sendo progressivamente reduzidos, 
somado à isso, há um grau acentuado de personalização dos produtos, ao mesmo tempo que as 
empresas apresentam linhas de produtos diversificadas, necessitando assim de uma gestão de 
custo altamente eficaz, capaz de produzir informações e dados relativos aos custos de forma à 
subsidiar a tomada de decisão quanto ao controle e ao atendimento de exigências legais, assim 
como quanto a apuração de resultados de suas atividades. Na opinião de Hansen (2001, p. 28) 
“gestão de custos requer uma compreensão profunda da estrutura de custos da empresa. Os 
gestores precisam ser capazes de determinar os custos a longo e a curto prazo de atividades e 
processos, assim como os custos de produtos, serviços e outros objetos de interesse (por 
exemplo, os clientes) ”.  

Nesse contexto, as empresas precisam adequar seus métodos de apuração dos custos, 
que, conforme relatado no parágrafo anterior, resultam da combinação de diversas variáveis, 
tanto internas como externas. Pois quanto mais estruturada for a empresa, melhores serão os 
resultados obtidos. A questão do método de custeio ideal é considerada como não plenamente 
satisfatória pela maioria das empresas, essa constante preocupação justifica-se devido a busca 
contínua, de melhor posicionamento competitivo nas diversas fases da evolução do ambiente 
empresarial e da sociedade. Para Megliorini (2012, p. 1) “ainda que sejam utilizados modelos 
adotados com sucesso por outras empresas, o resultado pode não ser satisfatório, pois cada 
empresa possui suas peculiaridades”. 

A evolução histórica, já demonstrava que a demanda pela informação gerencial 
contábil já se apresentava nos estágios iniciais da revolução industrial nas tecelagens, onde os 
administradores no início do século XIX recebiam informação sobre o custo por hora de 
conversão de matéria prima em produtos intermediários e em produtos acabados e com essas 
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informações estabeleciam compensações aos funcionários pela produtividade com base no 
cumprimento das metas de produção, ajudando assim, manter a melhora na eficiência dos 
processos internos críticos (ATKINSON, 2000, p. 39). Esta necessidade de informações 
gerenciais teve sua demanda crescente com o passar dos anos. 

Atualmente a necessidade de informações para uma apropriada gestão de custos, exige 
um estudo detalhado de todos os gastos que ocorrem na empresa, nesse contexto, não se pode 
fazer uma gestão de custos tratando todos os gastos de uma forma única. Portanto, o processo 
classificatório objetivo agrupar os custos com natureza e objetivos semelhantes em 
determinadas classes, facilitando a administração, as apurações, análises e modelos de tomada 
de decisão a serem utilizados. Destaca-se que o tema em questão tem sido discutido por 
inúmeros autores que serão mencionados ao longo desse trabalho. Com esse estudo, as 
informações terão a finalidade de auxiliar os gestores a melhorar os desempenhos de suas 
atividades de gestão administrativas baseada em indicadores precisos. Dada a importância a 
gestão de custos para um gerenciamento eficaz nas empresas, em termos de planejamento e 
controle produtivo no setor fabril, o presente estudo tem como objetivo identificar a 
adequação das empresas à Norma Internacional de cálculo de custos, CPC 16 (R1).  
  
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Formação do custo do produto 

 
Saber o custo de manufatura de uma unidade de produto ajuda a estabelecer o preço de 

venda. Esse preço dever ser alto o suficiente para cobrir o custo de produção do item, 
incluindo as despesas administrativas e ainda oferecer lucro. Uma maneira significativa de se 
obter relatórios relevantes para a gestão é através de procedimento de contabilidade de custos 
que permitem ao fabricante processar os muitos custos diferentes associados com a 
manufatura, processos esses, que envolve a conversão de matérias-primas em produtos 
acabados através do uso de mão-de-obra e outros custos indiretos de fabricação. 

Segundo Atkinson (2000) os cálculos de custo do produto influenciam a maioria das 
decisões dos preços e do mix dos produtos e quanto aos custos dos processos operacionais são 
monitorados pelos gerentes para assegurar que eles sejam mantidos sob controle e para que a 
empresa use os recursos de forma eficiente. Megliorini (2012) declara que embora os gestores 
consigam calcular os custos de um produto com máximo rigor, utilizando diferentes métodos 
de custeio, podem se deparar com situações complexas na hora de analisar o preço de venda, 
devido a situações que fogem de seus controles como as regulamentações governamentais, o 
avanço tecnológico, os preços da concorrência, a mudança de gosto do consumidor, 
envolvendo assim, muito mais o trabalho do que simplesmente efetuar cálculos. No Brasil a 
norma que regulamenta a formação dos custos é a CPC 16 R1, norma esta lançada no dia 
08/05/2009 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Para Padoveze (2003, p. 24) “os 
elementos de custos, formadores do custo unitário dos produtos e dos estoques industriais, são 
representados por quatro grandes tipos de necessidades de recursos: 

a) materiais consumidos para o produto e o processo industrial; 
b) mão-de-obra industrial; 
c) gastos gerais de fabricação; 
d) depreciação das instalações e equipamentos industriais.” 
O autor destaca ainda procedimentos essenciais para o cálculo do custo do produto 

como: levantamento total de gastos de materiais direto e mão-de-obra de todos os setores do 
processo produtivo; escolha de um critério para distribuição dos gastos industriais indireto; 
obtenção do custo unitário de cada material da estrutura do produto através de critérios de 
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apuração de preço como, sistema fiscal de compras, entradas e estoque, e por fim, concluir 
apuração do custo unitário do produto através da multiplicação dos dados quantitativos para 
os custos diretos, e para os custos indiretos, são atribuídos diretamente ao produto pelo valor 
decorrente do critério escolhido.  

 
 

2.2 Matéria prima, e a formação do custo 
 
Matérias primas, embalagens, componentes adquiridos prontos e outros materiais 

utilizados no processo de fabricação, são denominados material direto e são identificados 
como uma unidade de produto, ou seja, podem ser associados diretamente aos produtos.  

Segundo Megliorini (2012) o custo da matéria prima geralmente deve corresponder à 
quantidade consumida na fabricação do produto, mas pode-se observar que são necessários 
para alguns materiais, quantidades maiores do que as efetivamente incorporadas ao produto, 
como é o caso do tecido para confeccionar camisas, que sempre há sobras na produção. O 
autor ainda afirma que, ao adquirir materiais, a empresa pode incorrer com outros gastos 
pagos ao fornecedor como frete, seguro, armazenagem do material.  

A base para apuração do custo unitário dos materiais comprados é o custo para a 
empresa em condições de consumo tanto para os produtos finais (materiais diretos), quanto 
para as atividades (materiais indiretos). Portanto, o custo unitário dos materiais comprados é o 
custo que deve ser aplicado para a valorização dos estoques, (PADOVEZE, 2003, p. 125).  

A norma CPC 16 R1 reafirma a prática já adotada pelos autores acima relacionados 
informando que a composição do custo dos materiais compreende o “preço de compra, os 
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como 
os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de 
produtos acabados, materiais e serviços”. A Norma coloca ainda que os “Descontos 
comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do 
custo de aquisição”.  

 
2.3 Mão-de-obra, custos e distribuição 

 
Mão-de-obra direta é aquela relativa ao pessoal que trabalha diretamente sobre o 

produto em elaboração, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a 
identificação de quem executou o trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação indireta 
ou rateio. Os ordenados e salários de empregados que não trabalham diretamente nas unidades 
em fabricação, mas que são necessários para o processo de manufatura são considerados custo 
de mão-de-obra indireta.  

De acordo com Megliorini (2012) a mão-de-obra pode até ficar improdutiva 
temporariamente por falta de matéria prima, energia elétrica ou por causa de uma máquina 
quebrada, mas só o tempo trabalhado pode ser apontado no produto como custo direto, desta 
forma o tempo que os funcionários não trabalharam devem ser contabilizados como custo 
indireto de fabricação. Para Bruni (2008) os custos com mão-de-obra no Brasil devem 
considerar fundamentalmente os gastos associados aos encargos trabalhistas sociais, que 
incidem sobre as folhas de pagamento, pois a legislação assegura um mínimo de 220 horas, o 
que torna a mão-de-obra direta na maior parte dos casos um custo fixo. No que tange à 
apropriação da Mão de obra no custo dos materiais, o CPC 16R1 informa que esta compõe os 
custos de transformação que “incluem os custos diretamente relacionados com as unidades 
produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão-de-obra Direta”. 
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2.4 Classificações de custos para fins de apropriação e análises 
 
O processo classificatório, objetiva agrupar os custos com natureza e objetivos 

semelhantes em determinadas classes, facilitando a administração, as apurações, análises e 
modelos de tomada de decisão a serem utilizados posteriormente. Portanto, os custos 
precisam ser classificados para atender às diversas finalidades para os quais são apurados. 

Para Padoveze (2003) objeto de custo é o elemento que será objeto de mensuração 
monetária, com a finalidade de se obter o custo unitário ou total desse elemento. Um objeto de 
custo pode ser um produto, um serviço, uma mercadoria, uma atividade, um departamento, 
uma divisão, um processo, e um recurso etc. Na visão de Megliorini (2012) todos os gastos 
ocorridos na divisão de fábrica são classificados como custos e há duas classificações básicas 
que permitem determinar o custo de cada produto fabricado e seu comportamento em 
diferentes volumes de produção nos quais a empresa possa operar: quanto aos produtos 
fabricados, para que se apropriem os custos aos produtos, eles são classificados em custos 
diretos e custos indiretos; quanto ao comportamento em diferentes volumes de produção, são 
classificados em custos fixos e custos variáveis.  

 
 Custos diretos: Está associado com os produtos fabricados e podem ser diretamente 

incluídos no cálculo. Consistem nos materiais diretos usados na fabricação do produto e na 
mão-de-obra direta. Apresentam a propriedade de serem perfeitamente mensuráveis de 
maneira objetiva. Exemplos: aço para fabricar chapas, salários dos operários (BRUNI, 2008, 
p. 29). Segundo Megliorini (2012) a apropriação de um custo ao produto se dá pelo que esse 
produto consumiu de fato. No caso da matéria prima, pela quantidade efetivamente 
consumida, e, no caso de mão de obra direta, pela quantidade de horas de trabalho. Para 
Padoveze (2003) os custos diretos são os gastos industriais que podem ser alocados direta e 
objetivamente aos produtos. 

 Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados 
com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão-de-
obra direta. Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e 
variáveis que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados (CPC 16, 
item 12). Portanto, a regra básica para apropriar o custo direto no produto final é a 
possibilidade de verificação, possibilidade de medição, identificação clara, possibilidade de 
visualização da relação do insumo com produto final.  

 
Custos indiretos: Todos os gastos que não podem se alocados de uma forma direta e 

objetiva aos produtos ou atividade operacional, são classificados como custos indiretos. 
Alocação desses gastos é por meio de critérios de distribuição, com base numérica ou 
percentual, que normalmente é denominado rateio. Conforme Hernandez (1999) os custos 
indiretos por não serem perfeitamente identificados nos produtos ou serviços, não podem ser 
apropriados de forma direta, necessitando portanto, da utilização de algum critério de rateio 
para sua alocação. Para Padoveze (2003) os custos indiretos têm relação com produtos finais, 
mas de uma forma indireta. Caracterizam-se, basicamente, por serem de carácter genérico e 
não específicos a produtos finais. Custos indiretos são os custos apropriados aos produtos de 
acordo com uma base de rateio ou outro critério de apropriação. Essa base de rateio deve 
guardar uma relação próxima entre o custo indireto e o produto. Em geral, são empregados 
como bases de rateio: o período (em horas) de emprego de mão de obra; o período (em horas) 
de utilização das máquinas na fabricação dos produtos; a quantidade (em quilos) de matéria 
prima consumida etc. (MEGLIORINI, 2012, p. 9). 

A mensuração específica e objetiva dos custos dos produtos e serviços produzidos pela 
empresa é elemento fundamental para a obtenção de sua rentabilidade, pois os diversos tipos 
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de gastos apresentam-se com diversas naturezas e atendem uma variedade de objetivos no 
processo de transformação de seus recursos em produtos e serviços finais. 

 
 
Custos fixos: Um custo é considerado fixo quando o seu valor não varia, para menos 

ou para mais, independente dos volumes produzidos e os valores registrados com ambos os 
gastos serão os mesmos por um determinado período. Apesar de uma série de custos serem 
classificados como fixo, é importante ressaltar que qualquer custo é sujeito a mudanças. De 
acordo com Bruni (2011) os custos fixos em determinado período de tempo e em certa 
capacidade instalada, não alteram, qualquer que seja o volume de atividade da empresa e 
existem mesmo que não haja produção, podendo ser agrupados como custo fixo de 
capacidade e custo fixo operacional. Para Hansen (2001) custos fixos são custos constantes 
dentro de uma faixa relevante enquanto o nível do direcionador de atividades varia. 

Conforme Megliorini (2012) os custos fixos são aqueles que decorrem da manutenção 
da estrutura produtiva da empresa, independendo da quantidade produzida respeitando o 
limite de capacidade instalada como por exemplos o custo do aluguel e a depreciação. Por 
tanto, para classificar um elemento de custo como fixo, é necessário verificar como ele reage 
às alterações no volume de produção. Para Hernandez (1999) os custos fixos têm as seguintes 
principais características: 

a. o valor total permanece constante dentro de determinada faixa da produção; 
b. o valor por unidade produzida varia à medida que ocorre variação no volume de 

produção, por tratar de um valor fixo diluído por uma quantidade maior; 
c. sua alocação para os departamentos ou centros de custos necessita, namaioria das 

vezes, de critérios de rateios determinados pela administração; 
d. a variação dos valores totais podem ocorrer em função de desvalorização da moeda 

ou por aumento ou redução significativa no volume de produção. 
“A alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser 

baseada na capacidade normal de produção” conforme define a norma do CPC 16R1, a 
capacidade normal de produção a norma define que é esta é dada pela “média que se espera 
atingir ao longo de vários períodos em circunstâncias normais; com isso, leva-se em 
consideração, para a determinação dessa capacidade normal, a parcela da capacidade total não 
utilizada por causa de manutenção preventiva, de férias coletivas e de outros eventos 
semelhantes considerados normais para a entidade”. Neste sentido, segundo explica a norma, 
o nível real de produção pode ser usado se aproximar-se da capacidade normal. “Como 
consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser 
aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos não 
alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que 
são incorridos”. Por outro lado, salienta que em períodos onde ocorre um alto volume de 
produção de forma anormal, o “montante de custo fixo alocado a cada unidade produzida 
deve ser diminuído, de maneira que os estoques não são mensurados acima do custo”.  
De modo geral os custos fixos são gastos necessários para manter um nível mínimo de 
atividade operacional, sua objetividade de estudo auxilia no processo de tomada de decisões, 
visando obtenção de maior rentabilidade e portanto, a mensuração desses custos é básica para 
o sucesso na gestão financeira empresarial.   
 

Custos variáveis: São assim chamados os custos e despesas cujo montante em 
unidades monetárias varia na proporção direta das variações do nível de atividade a que se 
relacionam. Tomando como referencial o volume de produção ou vendas.  Os custos variáveis 
são aqueles que, em cada alteração da quantidade produzida ou vendida, terão uma variação 
direta e proporcional em seu valor. Se a quantidade produzida aumentar, o custo aumentará na 
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mesma proporção. Se a quantidade diminuir, o custo também diminuirá na mesma proporção 
(PADOVEZE, 2003, p. 56). Na visão de Migliorini (2012) os custos variáveis aumentam ou 
diminuem de acordo com o volume de produção. Exemplos desse comportamento são os 
custos de matéria-prima (quanto mais se produz, mais necessita de consumo, portanto, maior 
o custo) e da energia elétrica (quanto mais se produz, maior o uso de equipamentos elétricos, 
consequentemente, maiores necessidades de consumo e aumento de custos).  Segundo Bruni 
(2011) quanto maior a produção, maiores serão os custos variáveis, pois o valor total altera 
diretamente em função das atividades da empresa. A matéria-prima e embalagens são gastos 
óbvios de custos variáveis, pois o consumo de ambos é expresso na produção. Para Perez 
Junior (1999) custos variáveis precisam ter relações diretas com volume de produção e seu 
total precisa crescer à medida que o volume de atividade da empresa aumenta. Também não 
há necessidades de utilização de critério de rateio, podendo ser feita de forma direta a 
alocação dos custos nos produtos.  

Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou 
quase diretamente, com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de 
mão-de-obra indireta (CPC 16 R1 item 12).   
 
2.4.1 A forma de apropriação dos custos indiretos de fabricação 
 

 Os custos indiretos de fabricação incluem materiais indiretos, mão-de-obra indireta e 
outras despesas de manufatura como energia elétrica, manutenção, depreciação de edifício e 
máquinas, seguro, impostos e custos relacionados a folha de pagamento. Em resumo, incluem 
todos os custos relacionados com fabricação que não podem ser economicamente 
identificados com as unidades que estão sendo produzidas. Na opinião de Megliorini (2012) 
os custos indiretos de fabricação são apropriados aos produtos por meio de rateios, pois 
compreendem um grupo de elementos cujo consumo não é quantificado nos produtos. O autor 
também afirma que, em geral, os custos indiretos são rateados com base na mão-de-obra 
direta, mas devido à decorrência de novos métodos de produção e do avanço da tecnologia, 
que reduz gradativamente a participação desse custo na mão-de-obra direta e aumento no 
custo indireto, pode ocorrer distorções sérias nos custos dos produtos, no entanto, essa 
situação não causa grandes problemas quando a mão-de-obra direta tem participação relevante 
nos custos totais.  

 Para apropriação dos custos indiretos de fabricação, a norma do CPC 16R1 define 
duas categorias de custos indiretos, os custos indiretos de produção fixos “são aqueles que 
permanecem relativamente constantes independentemente do volume de produção, tais como 
a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas e equipamentos e os 
custos de administração da fábrica” e os custos indiretos de produção variáveis que “são 
aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente, com o volume de produção, tais como 
materiais indiretos e certos tipos de mão-de-obra indireta”. 
 

 
2.5  Métodos de custeio 

  
Os métodos de custeio determinam o modo de valoração dos objetos de custeio que 

pode ser uma operação, uma atividade, produtos e serviços de uma empresa, com fundamento 
o preço do mercado. Existem ainda, diferentes métodos de custeio, os quais são adotados de 
acordo com os objetivos estabelecidos pela empresa como: custeio por absorção, custeio 
direto, custeio variável, custeio ABC. De acordo com Padoveze (2003) o método de 
mensuração dos custos dos recursos e produtos ou métodos de custeio são cruciais para uma 
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objetiva apuração dos resultados da empresa e estão fundamentalmente ligados a três 
questões:  

a) os gastos (custos e despesas) que devem fazer parte da apuração do custo dos 
recursos, produtos, serviços, atividades ou departamentos e, por consequancias, 

b) os custos de um recurso, bem, produto ou serviço final que devem ser ativados 
enquanto esses bens estão em estoque, 

c) a definição da metodologia de cálculo e a apuração do custo unitário dos produtos e 
serviços. 

 Para Megliorini (2012) as empresas estão sendo obrigadas a reformular 
continuamente suas estratégias e a se preocuparem cada vez mais com a gestão de custos 
devido principalmente a rápida evolução tecnológica que vem ocorrendo desde o final do 
século XX, onde o ambiente se tornou intensamente competitivo, além disso, destaca inda 
como novas abordagens o conceito de ciclo de vida dos produtos, o custeio alvo, a teoria das 
restrições e o sistema de gestão econômica.  

 
 

2.5.1 Custeio por absorção 
 
O custeio por absorção atribui todos os custos de manufatura, materiais diretos, mão-

de-obra direta, CIF variável e uma parte dos CIF fixos para cada unidade de produto. Dessa 
maneira, cada unidade de produto absorve alguns dos CIF fixos da fábrica além dos custos 
variáveis incorridos para manufaturá-los (HANSEN, 2003, p. 665). Conforme Megliorini 
(2012) o método de custeio por absorção caracteriza-se por apropriar custos fixos e variáveis 
aos produtos para que desse modo, todos os custos incorridos de um período possam ser 
absorvidos pelos produtos fabricados. O autor ainda afirma que, o primeiro passo para 
apuração dos custos é separar os gastos do período em despesas, custos e investimentos e 
apropriar aos custos somente os produtos, uma vez que as despesas são lançadas na 
demonstração de resultados do exercício por estarem relacionadas à administração e os 
investimentos ativados. 

Segundo Padoveze (2003) no método de custeamento por absorção há uma 
necessidade de utilização de procedimentos de distribuição dos gastos indiretos fixo do 
produto por meio de algum critério a ser definido geralmente denominado rateio, sendo 
utilizado também as denominações alocação ou apropriação de custos indiretos aos 
produtos. Além disso, o método de custeio por absorção é utilizado a muito tempo é aderente 
aos princípios fundamentais de contabilidade utilizados praticamente no mundo todo, tanto 
pela legislação comercial quanto pela legislação fiscal. Tal método traz a ideia do custo 
unitário total, ou seja, um valor de custo unitário com todos os custos apropriados aos 
produtos e serviços.  

 
 

2.5.2  Custeio variável/direto  
 
No método de custeio variável, apenas gastos variáveis são considerados no processo 

de formação de custos dos produtos individuais, tal método assume grande importância na 
análise de decisões relativas a custos e preços segundo ponto de vista dos princípios e normas 
contábeis. Os custos diretos variáveis são incorporados aos custos dos produtos pelo seu custo 
unitário específico. Segundo Padoveze (2003) esse método utiliza, para custeamento dos 
produtos, somente os gastos diretos a cada um dos produtos e serviços de uma empresa, sejam 
eles custos ou despesas. Nesse método, os custos diretos variáveis são incorporados ao custo 
dos produtos pelo seu custo unitário específico. De acordo com Megliorini (2012) os custos 
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fixos não são apropriados aos produtos no custeio variável por vários motivos, entre eles o 
fato de os custos fixos serem custos correspondentes aos recursos necessários para manter a 
estrutura da produção e não dos custos decorrentes dos recursos consumidos pelos produtos 
em fabricação.  

A análise dos custos proporcionada pela aplicação do custeio variável é capaz de gerar 
uma expansão das possibilidades de análise dos gastos e das receitas da empresa, em relação 
aos volumes produzidos ou vendidos, determinando pontos importantes para futuras decisões 
de aumento ou diminuição dos volumes de produção. Esse ferramental de análise econômica 
conduz a um importante conceito de modelo decisório denominado margem de contribuição. 

A margem de contribuição representa o lucro variável que é a diferença entre o preço 
de venda unitário do produto ou serviço e os custos e despesas variáveis por unidade de 
produto ou serviço. Significa que, em cada unidade vendida, a empresa lucrará determinado 
valor. Multiplicado pelo total vendido, teremos a margem de contribuição total do produto 
para empresa (PADOVEZE, 2003, p. 278). 

O ponto de equilíbrio, outra ferramenta que o Custeio Variável possibilita, representa 
o nível de produção e vendas em que as receitas de vendas igualam-se aos custos variáveis e 
fixos, ou seja, evidencia, em termos quantitativos, o volume que a empresa precisa produzir e 
vender para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas. Por isso, no ponto de 
equilíbrio não há lucro ou prejuízo, identifica o nível mínimo de atividade em que a empresa 
deve operar, sendo que somente a partir de volumes adicionais de produção ou de venda, a 
empresa passa a obter lucros. 

Para Atkinson (2000) estudar a relação entre a produção, o uso da atividade e as 
despesas permite que os gerentes desenvolvam modelos de planejamento e executem a análise 
do ponto de equilíbrio, avaliando as alternativas da empresa e as mudanças na lucratividade 
com as alterações das atividades de produção e vendas. 
 
 
2.5.3 Custeio ABC – Custeio baseado em atividades 
 

O objetivo do custeio ABC é apropriar os custos indiretos às atividades, assim, cada 
um dos custos indiretos deve ser relacionado às suas respectivas atividades por meio de 
direcionadores de recursos que melhor representam as formas de consumo desses recursos e, 
em seguida, apropriando aos produtos, serviços ou outros objetos de custeio, conforme os 
direcionadores de atividades mais adequados. 

Para Padoveze (2003) o custo por atividade é um método de custeamento que 
identifica um conjunto de custos para cada evento ou transação de cada atividade na 
organização, agindo como um direcionador de custos. Além disso, a competitividade 
industrial e as novas exigências de consumo fizeram com que muitas empresas mudassem as 
estratégias de produção, aprimorando métodos de custeamento dos produtos por meio de 
mensurações corretas dos custos fixos indiretos.  

 
 

3 METODOLOGIA 
 
Pesquisa é vários procedimentos que tem por objetivo produzir um novo 

conhecimento, responder a problemas propostos. Para Diehl e Tatim a metodologia trata de: 
 

Conhecer os métodos e tendências necessárias para se informar sobre determinado 
assunto de forma científica, envolvendo desde formulação clara de um problema de 
pesquisa, a especificação dos dados necessários para responder o problema, a 
definição dos métodos de coleta de dados, a coleta e interpretação dos dados, a 
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formulação de uma preposição/proposta e, por fim, a apresentação do resultado do 
estudo feito. (DIEHL; TATIM, 2004, p. 48).  

 
A seguir estão descritos os procedimentos metodológicos que foram utilizados na 

pesquisa para seu desenvolvimento, visando alcançar os objetivos propostos nesse trabalho. 
No que tange ao delineamento da pesquisa ela se classifica quanto ao objetivo como 

descritiva, uma vez que busca identificar a adequação das empresas à Norma Internacional de 
cálculo de custos, CPC 16 R(1). Para Diehl e Tatim (2004) a pesquisa descritiva “tem como 
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 
então, o estabelecimento de relação de variáveis”. Com relação à abordagem do problema, é 
classificada como quantitativa, pois, segundo os mesmos autores, caracteriza-se pelo uso da 
quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações por meio de técnicas 
estatísticas com objetivo de evitar distorções de análise e de interpretação, garantindo um 
resultado com uma maior margem de segurança.  

Quanto ao procedimento técnico, caracteriza-se como uma pesquisa de levantamento, 
pois usou a “interrogação direta das pessoas a respeito de fenômenos de interesse” (FÁVERO; 
GABOARDI, 2014, p. 51). 

As variáveis são os fatores teóricos e/ou práticos que podem vir a influenciar o objeto 
de investigação, ou ainda interagir com ele, alterando suas características e interferindo nos 
resultados obtidos. Nesse sentido, pode-se considerar como variável qualquer conceito 
operacional que apresente ou contenha valores, qualquer aspecto, características, qualidade de 
objeto de pesquisa que pode alterar ou influenciar substancialmente o seu resultado. Para 
Mezzaroba e Monteiro (2009) as variáveis são “aquelas possibilidades de alterações que o 
pesquisador deve levar em consideração no momento em que estiver construindo as 
hipóteses”. Pois para os autores o resultado final poderá ser prejudicado caso houver alteração 
ou desvio entre a observação e a construção de hipóteses.  

 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
  
Esta parte tem como finalidade apresentar a análise dos dados referentes à 

investigação da adequação as normas do CPC16(R1) que tem como objetivo deste 
Pronunciamento estabelecer o tratamento contábil para estoques. Este Pronunciamento 
proporciona orientação sobre a determinação do valor de custo dos estoques e sobre o seu 
subsequente reconhecimento como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor 
realizável líquido. Também proporciona orientação sobre o método e os critérios usados para 
atribuir custos aos estoques. Se tentou buscar respostas com as perguntas formuladas no 
questionário para o problema de pesquisa exposto no inicio desse estudo. Sendo assim foram 
analisados os dados coletados, demostrando o diagnóstico das práticas utilizadas no controle 
de alocação do custo dos estoques em comparação ao que a norma indica e em seguida 
sugeridas as alterações adequadas indicadas pela norma. 

 
4.1  Pronunciamento técnico CPC 16 (R1)  

 
Foram investigadas três indústrias têxtis e de confecções localizadas entre o Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná no período de dezembro de 2014. Através de 24 
questões referentes as adequações as normas do CPC16 (R1) fornecidos pelas empresas 
estudadas. O questionário foi dividido em blocos com intenção de agrupar as informações 
necessárias. O Bloco 01 teve como objetivo realizar a identificação do respondente, o Bloco 
02 foi estruturado com perguntas que tinham como objetivo identificar a empresa; o Bloco 03 



12 

 
  

teve como objetivo identificar a forma de mensuração dos custos, através dos critérios de 
valoração e gerenciamento de estoques, dos cálculos do custo de transformação (ou produção) 
dos produtos fabricados, também da alocação dos custos indiretos. Após a aplicação e 
tabulação dos questionários foi possível verificar o seguinte diagnóstico: 

 
Identificação dos respondentes:  

Das empresas pesquisadas a pessoa que respondeu ao questionário foi identificada 
como Administrador, gerente ou proprietário em 02 empresas e em uma empresa o 
respondente era sócio ou proprietário, este possui faixa etária entre 26 a 40 anos enquanto que 
os outros dois respondentes possuem mais de 40 anos. Os respondentes de maior faixa etária 
possuem curso superior completo enquanto que o de menor faixa etária possui o ensino médio 
completo. 

 
Características das empresas: 

Entre as empresas pesquisadas, duas possuem um quadro de colaboradores que 
corresponde entre 01 a 50 funcionários, enquanto que a outra possui entre 51 a 150 
funcionários. A empresa que trabalha com o maior número de funcionários é a que está menos 
tempo no ramo da indústria de confecções o que corresponde entre 01 à 10 anos, quando as 
outras empresas, uma corresponde entre 11 à 20 anos e a que possui mais tempo em atividade 
já passa de 21 anos. Quanto ao porte das empresas, uma justifica como Microempresa 
enquanto as outras duas consideram Empresa de pequeno porte.  

As três empresas pesquisadas trabalham como opção Tributária Simples Nacional e o 
faturamento médio anual de ambas representa entre R$ 361.000,00 à R$ 3.600,000,00. As 
mesmas terceirizam uma empresa para realização do serviço contábil e ao que se refere as 
normas do CPC 16 (R1), somente uma já havia sido alertada pelo contador sobre esta 
necessidade, enquanto as outras duas, desconheciam completamente. 

 
Forma de mensuração dos custos: 

As empresas pesquisadas informaram que ambas possuem uma pessoa responsável ou 
um setor específico, pelo controle e apuração dos custos de produção. Quanto aos tipos de 
estoques que possuem, apenas uma trabalha com produtos prontos adquiridos para revenda, 
mas as três empresas estocam matérias prima para produção como tecidos, linhas, botões, 
embalagens e produtos acabados para revenda. Uma das empresas destacou ainda que no 
momento do levantamento do inventário é contabilizado os produtos em elaboração. 

Em relação ao questionamento da forma que é feita a modelagem para fins de corte de 
peças, a quantidade de produtos fabricados considerados como produtos principais e sobre a 
existência de subprodutos e formas de comercialização obteve-se a seguinte informação: A 
primeira empresa trabalha com modelagem padrão de camisas e camisetes no modelo Sliw, 
Fit, Clássicos e Tradicionais e comercializa seus produtos no atacado e varejo. Quanto a 
segunda empresa, produz peças de malhas e o molde piloto é feito por uma estilista, depois a 
produção é realizada no sistema CAD, que serve para auxiliar em diferentes etapas que vai da 
criação, passando pelo desenvolvimento e produção. Comercializa seus produtos diretamente 
para atacado através de representantes e destaca ainda, que vende o estoque velho no início da 
coleção seguinte como pós promocionais. A terceira empresa trabalha com jeans, onde as 
peças de cada coleção são desenhadas por uma estilista/modista. É feito uma estimativa média 
de vendas por produto, através de uma pesquisa prévia com o departamento de vendas para 
quantidade ser produzida. A forma de comercialização é feita pelos representantes.  

Para o controle dos estoques de materiais, produtos acabados e outros, as três 
empresas responderam que fazem controle permanente de estoques por meio de um software 
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específico e a empresa que produz jeans, informou ainda que mantém controle separado por 
lote específico a ser produzido. Em relação ao controle dos estoques de materiais, e cálculo do 
custo, o critério de avaliação utilizado pela empresa de camisas é a Média Ponderada Móvel, 
para as outras duas mantém-se controle separado por lote específico a ser produzido. Estas 
respostas apontam que as empresas estão fazendo os controles e cálculos de custos de acordo 
com o que está normatizado no CPC 16. 

Quanto aos custos considerados pelas empresas para fins de cálculo do custo de 
aquisição dos estoques para revenda ou para produção, duas empresas responderam que 
consideram o preço de compra de material, os custos do transporte até a empresa, os seguros 
pagos para a mercadoria, os descontos comerciais obtidos, as despesas de juros e/ou 
financeiras relativas a aquisição a prazo, o custo de modelagem de novas peças, as perdas 
anormais de materiais ou mão-de-obra, as despesas administrativas e as despesas de vendas 
como comissões, fretes de entrega dos produtos aos clientes e outros. Para uma dessas 
empresas foi acrescentado ainda os custos com impostos de importação, outros tributos como 
IPI e gastos com armazenamento mensal dos estoques, para outra, foi acrescentado custos 
com abatimentos. Com relação a terceira empresa, foi considerado como custo, apenas o 
preço de compra do material. Nestes itens observa-se que existe uma disparidade entre as 
empresas quanto às composição do custo dos materiais, alguns dos itens citados como 
componentes dos custos, conforme rege a CPC16-R1, não deveriam ser utilizados para fins de 
custo, mas sim na formação do preço de venda, que é o caso das perdas anormais, das 
despesas administrativas e de vendas como comissões fretes de entrega dos produtos aos 
clientes e outros, enquanto outra empresa indica que “apenas” o preço de compra do material 
é considerado como custo, deixando de fora todos os demais fatores que devem compor o 
custo de aquisição. 

Quando questionados a respeito dos custos considerados para fins de cálculo do custo 
de transformação (ou produção) dos produtos fabricados, a resposta obtida por duas 
empresas é de que consideram o custo da mão-de-obra direta, uma das empresas considerou 
ainda os custos indiretos de produção fixos como depreciação, manutenção de edifícios e 
instalação fabris, máquinas e equipamentos e os custos de administração da fábrica. A terceira 
empresa considerou apenas os custos indiretos de produção variáveis. Quanto as formas de 
alocação dos custos fixos indiretos de fabricação para fins de contabilização dos custos, as 
empresas responderam de formas diferentes: Para uma das empresas são alocados de forma 
específica e diferenciada para cada tipo de custo, segundo a natureza e consumo do recurso 
pelo setor. Para a segunda empresa, são distribuídos aos produtos na proporção da produção 
real ocorrida em cada período e para a última empresa, os custos fixos indiretos não são 
alocados aos produtos fabricados. Conforme apresentado na fundamentação teórica, o CPC 16 
define que “a alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser 
baseada na capacidade normal de produção”, desta forma, segundo as respostas obtidas, as 
empresas analisadas deverão fazer adequações na forma de distribuição destes custos.  

Em relação as formas de alocação dos custos fixos indiretos de fabricação para fins de 
contabilização dos custos nos períodos em que as empresas apresentam queda do volume de 
vendas ou sazonalidade, duas empresas responderam que são distribuídos aos produtos na 
proporção da capacidade normal de produção e para a terceira empresa, são distribuídos aos 
produtos na proporção real ocorrida em cada período, e por isso neste período o custo fixo 
distribuído por unidade torna-se mais elevado. Para as formas de alocação dos custos fixos 
indiretos de fabricação para fins de contabilização dos custos em período em que as empresas 
apresentam aumento do volume de vendas, ambas responderam que são distribuídos aos 
produtos na proporção da capacidade normal de produção. As empresas também informaram 
que em seus processos de produção, produzem produtos sob encomenda e produtos para 
estoque e venda direta. Da mesma forma que a questão anterior, será necessário que as 
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empresas reavaliem seus métodos de apropriação e façam a adequação segundo a norma 
contábil.  

Quanto ao questionamento da prática exercida pelas empresas para acompanhamento 
dos custos de produção as respostas foram diferentes: Para uma das empresas, é calculado o 
custo de cada produto uma vez com base em dados técnicos de produção e contabilizam por 
este Custo-Padrão, acompanhando as variações que possam ocorrer. Para a segunda empresa, 
acompanham o processo produtivo e efetuam o cálculo dos custos conforme a produção está 
acontecendo em seus lotes específicos e quanto a terceira empresa, calculam os custos 
estimados de produção e realizam a contabilização por este custo. 

Foi questionado as empresas, se em algum momento, possui produtos considerados 
obsoletos, ou se o custo real ficar maior que o valor negociado na venda, qual seria o 
procedimento adotado por ambas: Duas empresas responderam que reduzem os custos do 
estoque pelo seu valor realizável líquido (write down) e uma empresa acrescentou ainda que 
por último liquidava com perdas. Já para a terceira empresa, o posicionamento é manter o 
custo histórico e realizar a venda com prejuízo. Nesta questão observa-se que duas empresas 
estão adotando o procedimento correto, e uma não.  

Quanto ao gerenciamento dos estoques e compras em relação aos fornecedores a 
empresa, as respostas foram dadas em ordem de importância por uma das empresas: Compra 
de fornecedores conhecidos buscando fazer compras com desconto; possui fornecedores 
diferenciados por linhas de produtos e compra de diversos atacados conforme aparecem 
promoções, não tendo como objetivo a fidelização de marcas e de fornecedores. Para as outras 
duas empresas, a preferência é comprar de fornecedores conhecidos e buscar fazer compras 
com descontos. 

Já quanto às formas de gerenciamento dos estoques e compras da empresa, as 
respostas foram dadas por ordem de importância/prioridade adotada por duas empresas, que 
responderam da seguinte forma: Para uma, utiliza as curvas de Gerenciamento de estoques 
para efetuar as compras, realiza pesquisa de preços antes de realizar compras, mantém uma 
linha de produtos e marcas que atendem as expectativas dos clientes e os estoques atuais são 
suficientes para 90 dias de vendas. Para segunda empresa, utiliza programas informatizados 
para o gerenciamento dos estoques e planejamento das compras, também utiliza as curvas de 
Gerenciamento de estoques para efetuar as compras e realiza promoções com objetivo de 
eliminar produtos que perderiam a validade em pouco tempo ou que são consumidos em 
períodos específicos. A terceira empresa respondeu que além de utilizar programas 
informatizados para o gerenciamento dos estoques e planejamento das compras, também 
utiliza as curvas de Gerenciamento de estoques para efetuar as compras e faz ainda, pesquisa 
de preços antes de realizar as compras. 

 
 

5 CONCLUSÕES  
 
Os objetivos primordiais deste trabalho foram identificar a adequação de três empresas 

do ramo de confecções de vestuário localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná à Norma Internacional de cálculo de custos do CPC 16 R(1), devido à importância a 
gestão de custos para um gerenciamento eficaz nas empresas, em termos de planejamento e 
controle produtivo desse setor. 

A partir do trabalho realizado pôde-se observar que esse pronunciamento tem como 
objetivo estabelecer o tratamento contábil para estoques, proporcionar orientação sobre a 
determinação do valor de custo dos estoques e sobre o seu subsequente reconhecimento como 
despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido e também 
proporcionar orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. 
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Os administradores, gerentes ou proprietários dessas empresas demonstraram que 
apesar de estarem fazendo os controles e cálculos de custos dos estoques de materiais de 
acordo com o que está normatizado no CPC 16, em alguns casos, não estão cumprindo 
adequadamente o que determina a norma quanto à composição do custo de aquisição dos 
estoques para revenda ou custos de produção. Há uma disparidade entre as empresas nessa 
composição, pois alguns itens citados como componentes dos custos, não deveriam ser 
utilizados para fins de custo, conforme normativa, mais sim na formação do preço de venda, 
que é o caso das perdas anormais, das despesas administrativas e de vendas como comissões, 
fretes de entrega dos produtos aos clientes e outros. Verificou-se ainda, que uma das empresas 
indicou que apenas o preço de compra do material é considerado como custo, deixando de 
fora todos os demais fatores que devem compor o custo de aquisição. 

Após o presente estudo, ficou evidente, que conforme apresentado na fundamentação 
teórica, o CPC 16 define entre outros, que os custos de transformação de estoques incluem os 
custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, 
como pode ser o caso da mão-de-obra direta, também incluem a alocação sistemática de 
custos indiretos de produção, fixos e variáveis que sejam incorridos para transformar os 
materiais em produtos acabados. Tal normativa define ainda que a alocação de custos fixos 
indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser baseada na capacidade normal de 
produção. Desta forma, segundo as respostas obtidas, as empresas analisadas deverão fazer 
adequação na forma de distribuição destes custos, para estarem de acordo com a norma 
contábil, podendo utilizar o questionário respondido e o pronunciamento CPC 16 (R1) como 
ferramenta para identificar as adequações necessárias. 

Certamente, para um aproveitamento melhor desse estudo, o tamanho da amostra 
pesquisada foi considerado relativamente pequeno, se correlacionada à quantidade de Micro e 
Empresa de pequeno porte localizadas na região. Desta forma, a fim de que se possa atingir 
melhores resultados e devido a relevância dessa normativa contábil, sugere-se uma nova 
pesquisa baseada em uma amostra maior e mais abrangente, proporcionando orientação a 
outras empresas do ramo de confecções de vestuário. 
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