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Resumo: Este trabalho visa verificar a utilização dos métodos de custeio como ferramenta 

gerencial de apoio à tomada de decisão nos hospitais de Pelotas-RS, procurando saber quais 

dos métodos citados são adotados nos hospitais. Foi realizada uma investigação sobre a 

classificação dos custos, métodos de custeio e utilização das informações de custos para a 

tomada de decisão. Os métodos de custeamento pesquisados são o Método de Custeio por 

Absorção, Método de Custeio Variável e o Método de Custeio Baseado em Atividades (ABC). 

A apuração dos dados evidencia como cada hospital trabalha com sua gestão de custos 

dando ênfase aos aspectos investigados na pesquisa como classificação, detecção dos 

desperdícios e métodos de custeio. Concluiu-se que a utilização paralela dos métodos de 

custeio abordados tende a suprir as necessidades gerenciais relacionadas à tomada de 

decisão com base nas informações de custo. 

Palavras-Chave: Métodos de custeio; Tomada de decisão; Organizações hospitalares. 

1. Introdução 

 As organizações da área da saúde têm passado por grandes transformações decorrentes 
do avanço tecnológico, com a utilização de novos métodos e equipamentos, tanto na apuração 
dos diagnósticos quanto na realização dos tratamentos. Todo esse progresso tem despertado a 
atenção dos administradores hospitalares no que diz respeito à utilização dos recursos 
financeiros empregados em seu funcionamento e manutenção. 
 A eliminação do desperdício e a redução dos custos nos serviços prestados, tanto em 
atendimento quanto diagnósticos ou tratamentos, têm sido uma busca constante dos 
administradores. Devido a isso, a importância atribuída à gestão dos custos hospitalares têm 
sido de extrema relevância para alcançar tais objetivos. 
 A alta competitividade tem afetado todos os setores da economia, inclusive as 
organizações da área da saúde, principalmente os hospitais. No entanto, para que os mesmos 
tornem-se mais competitivos vem a ser necessário que diminuam suas despesas sem 
prejudicar a qualidade total do atendimento médico-hospitalar (FALK, 2001). Neste mercado 
dinâmico é indispensável que as empresas invistam no aprimoramento da qualidade e no 
profundo conhecimento de seus custos, já que estes exercem um papel relevante nas 
organizações. Aparecem como elementos que integram e alimentam as diversas atividades 
organizacionais, desde os níveis decisórios mais altos até as tarefas cotidianas. Segundo 
Bornia (2002), a melhoria da produtividade e da qualidade, assim como a redução de custos 
mediante a eliminação dos desperdícios, vem exigindo uma geração de dados e informações 
precisas e atualizadas. 
 Frente ao cenário exposto, os gestores hospitalares precisam ficar atentos aos 
objetivos, metas e resultados da organização, que devem estar de acordo com a visão e a 
missão da mesma. Neste sentido a administração dos custos vem a auxiliar o processo de 
gestão colaborando para sua excelência e contribuindo de forma relevante para alcançar os 
objetivos organizacionais. 
 Devido a este contexto, vem a ser oportuno um estudo sobre os métodos de custeio e a 
utilização das informações de custos para tomada de decisão nas organizações hospitalares, o 
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que levou a formular a seguinte questão de pesquisa: quais os métodos de custeio utilizados 
na gestão de custos dos hospitais na cidade de Pelotas-RS? 
 A relevância do trabalho reside no fato de o mesmo buscar conhecer as principais 
características do gerenciamento dos custos nas organizações hospitalares, identificando como 
os classificam e verificando se utilizam informações sobre custos para tomada de decisão, 
buscando também identificar os métodos de custeamento utilizados por parte dos gestores. 

  

2. Organizações hospitalares 

 Os hospitais são para Cerqueira (2003), um dos componentes do organismo 
assistencial da sociedade. Não é uma unidade por si só isolada e destina-se por sua própria 
natureza a prestar atendimento médico-hospitalar e complementar àqueles que o procuram. 
Segundo Piveta (2004), no Brasil, pelo Decreto n° 37.773 de 1995, a comissão que elaborou o 
anteprojeto da Lei Orgânica da Assistência Médico-Hospitalar definiu hospital como uma 
instituição destinada a internar para diagnóstico e tratamento, pessoas que necessitam de 
assistência médica e constantes cuidados de enfermagem. 
 A importância atribuída à gestão dos custos hospitalares reside na razão de serem 
organizações bem complexas e por possuírem características peculiares a suas estruturas 
organizacionais como, seus departamentos que possuem denominação própria de sua área. Na 
departamentalização hospitalar Martins (1999) divide os departamentos em dois grandes 
grupos, os de produção médica e os auxiliares. Departamentos de produção médica são 
aqueles aos quais os pacientes passam por eles, e são geradores de receitas, tais como, UTI, 
centros cirúrgicos, radiologia, laboratório e outros. Departamentos auxiliares são aqueles em 
que os pacientes não passam por eles, e são ou não geradores de receita. 

 

2.1 Conceitos aplicados aos custos 

 Encontra-se na área de custos uma terminologia própria, que torna indispensável a 
conceituação de alguns de seus termos como forma de evitar uma interpretação equivocada. A 
preocupação com a correta definição das expressões relacionadas à área de custos é algo que 
merece muita atenção. Cogan (1999) afirma que a principal diferença entre custo e despesa 
diz respeito à identificação dos gastos ocorridos na produção de bens ou prestação de serviços 
e os gastos ocorridos na pós-produção de bens ou pós-prestação de serviços, ou seja, nas fases 
de dispêndio de vendas, gerais e demais processos executados nos setores administrativos. O 
conhecimento da diferença citada não significa que outros termos devam ser ignorados nas 
tomadas de decisões. 
 Segundo Perez Jr., Oliveira e Costa (1999) desperdícios são gastos incorridos nos 
processos produtivos ou de geração de receitas e que possam ser eliminados sem prejuízo da 
qualidade ou quantidade dos bens, serviços ou receitas geradas. O desperdício está sendo 
classificado atualmente como custo ou despesa e sua eliminação é de fator determinante do 
sucesso ou fracasso de um negócio. 

 
2.2 Classificação dos custos 

 O gerenciamento eficaz dos custos pode ser sinônimo de lucratividade. Para isso é 
necessário classificá-los corretamente. Conforme Leone (2000 p.58) “todo o item de custo 
que é identificado naturalmente ao objeto do custeio é denominado de custo direto”. O autor 
afirma que, o custo só é direto quando, para o trabalho de sua identificação ao objeto de 
custeio, torna-se desnecessário o emprego de algum recurso, de alguma medida de consumo 
ou de algum parâmetro. 
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 Custos Indiretos são os custos que, por não serem facilmente identificados na 
fabricação de produtos ou execução de serviços, não podem ser apropriados de forma direta 
para as unidades específicas, ordens de serviço ou produto, serviços executados, entre outros. 
Necessitam, portanto, da utilização de algum critério de rateio para sua alocação (PEREZ JR., 
OLIVEIRA e COSTA, 1999). 
 Para Santos (2000) os Custos Fixos representam a capacidade instalada que 
determinada organização possui para produzir e vender bens, serviços e mercadorias, não 
dependem do volume de produção ou prestação de serviços. Dessa forma, qualquer alteração 
no volume citado, para mais ou para menos, não altera o valor total do custo fixo. 
 Perez Jr., Oliveira e Costa (1999) descrevem Custos Variáveis como aqueles que 
mantêm uma relação direta com o volume de produção ou serviço. Desse modo, o total dos 
custos variáveis cresce à medida que o volume de atividades da empresa aumenta. 

 

2.3 Métodos de custeio 

 A atribuição de valor a produção de bens e prestação de serviços é feita de diferentes 
formas e recebe o nome de métodos de custeio, no entanto, analisaremos três destas formas. 

 

2.3.1 Custeio por absorção 

 O Custeio por Absorção, de acordo com Martins (2001), consiste na apropriação de 
todos os custos de produção aos bens elaborados. Outros critérios de apropriação têm surgido 
com o tempo, mas no Brasil apenas esse é valido tanto para fins de balanço patrimonial e 
demonstração de resultados, como também, na maioria dos países, para balanço.  
 O método citado inclui todos os custos indiretos de fabricação de um certo período nos 
custos de diferentes atividades industriais, sejam produtos, processos ou serviços. Recorrendo 
assim, a uma série de rateios por causa dos custos comuns. Sua principal finalidade é ter os 
custos totais, diretos e indiretos, de cada objeto de custeio (LEONE, 1997). 
 Padoveze (2000) afirma que o custeio por absorção é o mais utilizado, por ser um 
critério fiscal e legal em praticamente todo o mundo, incorporando os custos fixos e indiretos 
industriais aos produtos, traduzindo todos esses gastos em custo unitário através de 
procedimentos de rateio e alocação aos diversos produtos e serviços. 
 Segundo Garrison e Noreen (2001), no custeio por absorção o custo de uma unidade 
de determinado produto será formado por materiais diretos, mão-de-obra direta e custos 
indiretos fixos e variáveis. Neste caso, a cada unidade do produto é atribuído, além dos custos 
variáveis uma parte dos custos fixos. 

 

2.3.2 Custeio variável 

 O método do custeio variável fundamenta-se na classificação dos gastos em variáveis 
e fixos, ou seja, os gastos que oscilam proporcionalmente ao volume de produção, venda e 
prestação de serviços e os gastos que se mantêm estáveis (CREPALDI, 1999). 
 Para Perez Jr., Oliveira e Costa (1999) a oscilação dos custos variáveis ocorre de 
forma proporcional ao volume da produção, porém, o custo variável unitário se mantém 
constante dentro do intervalo de análise. O custo fixo, no entanto, não sofrem oscilações 
proporcionais ao volume da produção. Contudo, quando convertido em custo por unidade de 
produto o valor desses custos torna-se variável. 
 Explica Martins (2001) que, com base no custeio variável, ou direto como também é 
chamado, só são alocados aos produtos os custos variáveis. Os custos fixos são considerados 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 

 
4 

como despesas do período, indo diretamente para o resultado. Conseqüentemente, para os 
estoques só vão os custos variáveis. 
 Crepaldi (1999) defende o custeio variável com base em três argumentos: 
 a) A existência dos custos fixos, independe da fabricação ou não de determinado 
produto. No entanto, os mesmos podem ser encarados como encargos necessários às 
condições de produção da organização e não como encargos de um produto específico. 
 b) Os custos fixos sempre são distribuídos aos produtos por meio de critérios de rateio 
que contêm, em maior ou menor grau, a arbitrariedade. A maioria dos rateios é feita com a 
utilização de fatores que, não vinculam cada custo a cada produto. Para a avaliação de estoque 
o rateio é mais ou menos lógico. No entanto, para tomada de decisão, o rateio mais distorce 
do que ajuda. Isso se deve pelo fato de que a simples modificação de um critério de rateio 
pode fazer um produto não-rentável passar a ser rentável, o que não é adequado. 
 c) O valor dos custos fixos a ser distribuído a cada produto depende, além dos critérios 
de rateio, do volume de produção. Por isso, o custo de um produto pode oscilar em função da 
variação de quantidade produzida de outro produto. 
 As análises de custo, volume e lucro estão intimamente relacionadas aos conceitos de 
margem de contribuição unitária e da razão de contribuição, ou índice de margem de 
contribuição. Na realidade, quase todas as aplicações de custos para decisões de curto prazo 
embasam-se nesses conceitos (BORNIA, 2002 apud VIEIRA, 2004). 
 Conforme Crepaldi (1999), todos os custos e despesas variáveis, incluindo as despesas 
de vendas e administração, são deduzidos da receita de vendas, mesmos que as despesas 
variáveis não façam parte do custo do produto, tendo como resultado, a chamada margem de 
contribuição, que por sua vez representa o valor que cobrirá os custos e despesas fixas da 
empresa e proporcionará o lucro. 

 

2.3.3 Custeio baseado em atividades (ABC) 

 Segundo Martins (2001), o Custeio Baseado em Atividades, conhecido como ABC 
(Activity Based Cost), é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as 
distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. 
 Para Kaplan e Cooper (1998), os sistemas de custeio tradicionais respondem à 
seguinte pergunta: como a organização pode alocar custos para a geração de relatórios 
financeiros e controle de custos departamentais? No entanto, os sistemas ABC abordam um 
conjunto diversificado de perguntas: a) Que atividades estão sendo executadas pelos recursos 
organizacionais? b) Quanto custa executar atividades organizacionais e processos de 
negócios? c) Por que a organização precisa executar atividades e processos de negócios? d) 
Quanto de cada atividade é necessário para os produtos, serviços e clientes da organização? 
 Martins (2001), afirma que a utilidade do custeio baseado em atividades não se limita 
ao custeio de produtos, ou seja, esta utilidade vai além. O ABC é, acima de tudo, uma 
poderosa ferramenta a ser utilizada na gestão de custos. No entanto, restringe-se a uma 
limitação do conceito de atividade no contexto de cada departamento, sendo esta uma visão 
exclusivamente funcional. 
 Kaplan e Cooper (1998), referem-se ao modelo ABC como um mapa econômico das 
despesas e da lucratividade da organização baseado nas atividades organizacionais. Este mapa 
revela o custo existente e projetado de atividades e processos de negócios que, em 
contrapartida, esclarece o custo e a lucratividade de cada produto, serviço, cliente e unidade 
operacional. São essas atividades que devem ser observadas pelas organizações hospitalares, 
já que serão consumidoras dos seus recursos financeiros. 
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3. Metodologia 

3.1. Delineamento e procedimentos de pesquisa 

 A primeira parte do presente estudo busca conhecer alguns conceitos e métodos de 
custeio a partir de referências teóricas, procedendo-se às questões metodológicas, 
apresentação dos resultados e conclusões. Conforme Lima (2002) a metodologia evidencia os 
caminhos e os meios utilizados para se chegar ao resultado final da pesquisa. A distinção do 
método, do procedimento e das técnicas de pesquisa deve ser claramente evidenciada. 
 Em relação à classificação, a pesquisa se caracteriza como sendo quantitativa, que 
segundo Richardson (1999), emprega a quantificação tanto em modalidades de coleta de 
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Esse método 
garante ao pesquisador uma certa confiabilidade dos dados, já que os mesmos são “exatos”, 
evitando distorções de análise e permitindo uma margem de segurança quanto ao resultado da 
pesquisa por que toda a população é analisada. Sendo assim, o estudo não trabalha com base 
nos dados de uma amostra, mas de todos os hospitais da cidade de Pelotas-RS. 
 Em relação aos objetivos da pesquisa, a mesma se caracteriza como sendo descritiva, 
que segundo Gil (1994) faz a descrição das características de determinada população ou 
fenômeno, utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados, levantando opiniões e 
atitudes. 
 Quanto à técnica de pesquisa, utilizou-se a metodologia Estudo de Caso (neste caso, 
casos múltiplos), que segundo Gil (1994) se caracteriza como um estudo aprofundado e 
exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir um conhecimento mais amplo e 
detalhado. Yin (2001) o classifica como um questionamento empírico que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real de vida, quando os limites entre 
fenômeno e contexto não são claramente evidentes e nos quais múltiplas fontes de evidência 
são usadas, contribuindo de forma inigualável para a compreensão dos fenômenos individuais 
e organizacionais. 
 No procedimento de coleta de dados, utilizou-se um questionário, distribuído aos 
hospitais após a análise bibliográfica do assunto. O instrumento citado caracteriza-se por ser 
constituído de uma série ordenada de perguntas, que necessitam de respostas por escrito e sem 
a presença do entrevistador (MARCONI e LAKATOS, 1999). O mesmo foi elaborado com 
auxílio do software de pesquisa Sphinx® Léxica. 
 As questões abordadas referem-se à: a) Utilização de Métodos de Custeio e sua 
relação com a tomada de decisão; b) Classificação dos Custos e c) Compartilhamento das 
informações sobre custos com os gestores departamentais. 
 A estudo foi realizado no primeiro semestre de 2006. Foram pesquisados seis hospitais 
da cidade de Pelotas, públicos e privados, com diferentes portes e áreas de atuação, 
denominados “A, B, C, D, E, F”. Os questionários foram respondidos pelos responsáveis em 
custos de cada hospital e, depois dos dados coletados, procedeu-se à análise. 
 

3.2 Caracterização do objeto de pesquisa 
 As organizações hospitalares estudadas tiveram suas identidades preservadas. No 
entanto, proceder-se-á a uma breve descrição das mesmas, como forma de conhecer melhor o 
objeto de estudo. A caracterização dos hospitais dar-se-á por porte, número de funcionários, 
fontes de receita e faturamento. 
 O hospital A é uma organização de saúde de porte médio, possuindo atualmente mais 
de 600 (seiscentos) funcionários. Sua área de atuação é regional, prestando serviços à 
comunidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por convênios e particular. Seu faturamento 
está entre 10,1 e 15 milhões de reais anuais e suas fontes de faturamento contribuem com os 
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seguintes percentuais. O SUS é responsável por 84% do faturamento do hospital, os 
convênios por 12% e os particulares 4%. 
 O hospital B é uma organização de saúde de grande porte, com seu quadro de 
colaboradores quantificado entre 451 e 600 funcionários. Sua área de atuação é regional, 
prestando serviços à comunidade pelo SUS, por convênios e particular. O questionário foi 
respondido e entregue sem as informações a respeito do faturamento e o percentual oriundo 
de suas fontes. 
 O hospital C é um hospital de porte médio, possuindo mais de 600 (seiscentos) 
funcionários. Sua área de atuação é regional, prestando serviços de saúde pelo SUS, por 
convênios e particular. Seu faturamento ultrapassa 20 milhões e o percentual de faturamento 
correspondente à suas fontes é: SUS 43,23%; Convênios, 47,33% e particular, 9,44%. 
 O hospital D é uma organização de saúde de pequeno porte, seu quadro de 
colaboradores não ultrapassa 150 funcionários. Sua área de atuação é regional, prestando 
serviços à comunidade pelo SUS, por convênios e particular. Seu faturamento não chega 
exatamente a 5 milhões anuais e suas fontes de faturamento o compõe com os seguintes 
percentuais: SUS, 25%; Convênios, 65% e particular, 10%. 
 O Hospital E é um hospital de médio porte, tendo seu quadro de colaboradores 
quantificado entre 151 e 300 funcionários. Sua área de atuação é estadual, prestando serviços 
de saúde pelo SUS, por convênios e particular. Seu faturamento não chega exatamente a 5 
milhões anuais e suas fontes de faturamento o compõe com as seguintes participações: SUS, 
66%; Convênios, 6,06%; Particular, 9,76% e os 18,18% restantes correspondem à cota 
patronal. 
 O Hospital F é um hospital de porte médio, possui mais de 600 funcionários e sua área 
de atuação é regional. O mesmo presta serviços de saúde apenas pelo SUS, que é responsável 
por 100% do seu faturamento, que se encontra entre 10,1 e 15 milhões. 
  

4. Resultados da pesquisa 

 Com base nas respostas obtidas foram identificados os fatores mais relevantes 
presentes na gestão de custos em cada hospital, descritos a seguir. 

   Quadro 1: Classificação dos custos e despesas nos hospitais 
Classificação Hospital 

Custos fixos B, C, D, F 
Custos variáveis B, C, D, F 
Custos diretos A, C, F 
Custos indiretos A, C, F 
Despesas fixas D, F 
Despesas variáveis D, F 
Despesas diretas A, F 
Despesas indiretas A, F 
Não classifica E 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

O primeiro questionamento feito aos hospitais versava sobre a classificação dos seus 
custos. Esta pergunta visava identificar qual das classificações apresentadas anteriormente na 
revisão teórica fazia parte da estrutura de custos das organizações hospitalares. Esta 
classificação é de grande importância no processo de mensuração, visto que servirá de base 
para a adoção e utilização dos diferentes métodos de custeio. 

De acordo com os dados é possível observar que 2/3 dos hospitais realizam suas 
classificações com base na sua relação com volume de serviços de tratamento e diagnósticos 
prestados. Do ponto de vista quantitativo, quanto maior for a diversidade de classificações de 
custos dos hospitais, maior será a possibilidade das informações atenderem às suas 
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necessidades gerenciais, pois estas informações poderão proporcionar uma analise por 
diferentes métodos de custeio. Porém, no hospital “E” torna-se inviável a adoção de métodos 
com base na departamentalização, segundo o administrador de custos, pelo fato de não possuir 
uma folha de pagamento departamentalizada. 

Quadro 2: Grau de eficiência atribuído ao método de custeio para tomada de decisão 
Grau de Eficiência Freqüência Citada 

Muito eficiente -- 
Eficiente C,E,F 
Parcialmente eficiente A,B,D 
Pouco eficiente -- 
Ineficiente -- 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 Com base nos resultados apresentados no Quadro 2, é possível perceber que dos 
métodos de custeio utilizados no atual processo de gerenciamento dos hospitais, nenhum 
alcança o mais alto grau de eficiência para a tomada de decisão. Contudo, considerando que 
quanto maior forem os hospitais, maior será a tendência de existir um grande volume de 
prestação de serviço de tratamento e diagnóstico, dada a existência de uma maior capacidade 
instalada. No entanto, os prejuízos ocasionados pela inadequação informacional decorrida da 
utilização ineficiente das informações de custos acabam sendo maiores.  
 Demonstra-se, com estes resultados que, a metade dos hospitais não trabalha em 
plenitude com as ferramentas adequadas de custos, uma vez que departamentos, clientes, 
produtos e serviços podem ter seus resultados distorcidos devido a parcial ineficiência do 
método de custeio em 50% dos hospitais. 

   Quadro 3: Grau de conhecimento do administrador de custos sobre o custeio ABC 
Grau de Conhecimento do Custeio ABC Freqüência Citada 

Conhece muito bem D,F 
Conhece bem A,E 
Conhece parcialmente B,C 
Conhece pouco -- 
Não tem conhecimento -- 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 Investigou-se sobre o conhecimento do administrador de custos a respeito do Método 
ABC. Obteve-se, como resposta a esta questão, que de 2/3 dos gestores de custos dos 
hospitais, metade afirma conhecer muito bem o Custeio ABC e a outra metade afirma 
conhecer bem, ou seja, quatro dos seis hospitais preenchem um dos pré-requisitos para a 
implementação e plena utilização do referido método. 
 É de extrema relevância a utilização do método em discussão, por possuir como 
característica a ênfase nos processos, o que possibilita a correta identificação dos desembolsos 
efetuados nos mesmos. 

   Quadro 4: Registro das atividades com nome e descrição das mesmas 
Situação do cadastro das atividades Quantidade Citada 

Completo A,C,D,E,F 
Parcialmente completo -- 
Pouco completo B 
Incompleto -- 
Não possui cadastro -- 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 O resultado apresentado no Quadro 4 refere-se às atividades que estão descritas 
geralmente em manuais de processos documentados, manuais de qualidade ou plano de cargos 
e salários. Com base nos dados do quadro é possível constatar que a situação do hospital B o 
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inabilita a uma implementação imediata e de curto prazo do Custeio ABC em toda a 
organização, pois a documentação das atividades é também um dos pré-requisitos para a 
implementação do referido método. 
 Ao comparar a situação do hospital B com a do C, que era a mesma no Quadro 3, 
encontra-se diferenciada conforme mostra o Quadro 4, pois o “C” precisa apenas proporcionar 
a atualização do seu administrador de custos quanto ao conhecimento do método, enquanto o 
“B”, além de referida atualização, precisa organizar o registro de suas atividades. 

   Quadro 5: Eficiência do sistema contábil em relação ao rateio dos custos indiretos 
Eficiência do sistema contábil Quantidade Citada 

Muito eficiente C 
Parcialmente eficiente A,B,D,E,F 
Pouco eficiente -- 
Deficiente -- 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 Questionou-se a eficiência do sistema contábil para o rateio dos custos indiretos e 
fixos. No entanto, pode-se observar que vários devem ser os problemas quanto à prática de 
rateios de custos indiretos, pois mais de 80% dos hospitais possui ineficiência no sistema 
contábil para ratear os referidos custos. De acordo com Kaplan e Cooper (1998) a 
arbitrariedade na apropriação dos custos é um dos problemas ocasionados pela prática do 
rateio dos custos indiretos, pois diferentes bases de alocação podem provocar resultados 
diferentes. Os autores ainda expõem que estas diferenças de resultado influenciam na 
rentabilidade dos produtos ou serviços.  

   Quadro 6: Eficiência do sistema contábil em relação ao rateio dos custos fixos 
Eficiência do sistema contábil Quantidade Citada 

Muito eficiente -- 
Parcialmente eficiente B,C,D,E,F 
Pouco eficiente A 
Deficiente -- 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 A realização do rateio dos custos fixos por departamento, conforme é demonstrado no 
Quadro 6, de forma mais eficiente em algumas das organizações pesquisadas e menos 
eficiente em outras, é verificável em todos os hospitais independentemente do seu porte. Isso 
acontece devido ao fato de toda a população pesquisada contar com estruturas organizacionais 
complexas, na qual predomina o controle departamental.  
 Portanto, identificou-se que as bases de rateio utilizadas nos hospitais, tanto para os 
custos fixos quanto para os custos indiretos não oferecem a segurança necessária para apurar a 
rentabilidade de cada um dos serviços de saúde prestados pelas organizações. Segundo 
Martins (2001) a prática do rateio dos custos fixos pode ser permitida, para efeito de decisão, 
porque o valor a ser atribuído a cada unidade de produto ou serviço passa a depender do 
volume de produção e do critério de rateio utilizado. 

   Quadro 7: Freqüência de utilização de diferentes métodos de custeio 
Freqüência de utilização de diferentes métodos de custeio Freqüência Citada 

Sempre -- 
Na maioria das vezes B,D 
Às vezes C,F 
Raramente -- 
Nunca A,E 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 O quarto questionamento referia-se à utilização de diferentes métodos de custeio por 
parte das organizações estudadas. No entanto, verificou-se que nenhum hospital utiliza dois 
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métodos paralelamente de forma constante. Porém, é possível identificar que em 2/3 dos 
hospitais a aplicabilidade de outro método além do método de custeio para fins legais ocorre 
como forma de apurar as possíveis variações nos custos dos serviços prestados. 
 Embora utilizem outros métodos, isto não ocorre integralmente, mas em 
departamentos restritos que necessitam de uma análise mais detalhada dos seus custos, como 
aqueles em que o volume dos custos indiretos ou fixos é mais incidente do que os diretos ou 
variáveis, ou onde há interesse em verificar a incidência de desperdícios.  

   Quadro 8: Identificação dos métodos utilizados constantemente 
Métodos de custeio Hospitais 

Absorção A, B, C, D, F 
Variável -- 
ABC A, D 
Outro F 
Nenhum E 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 Constatou-se que mais de um método de custeio é sempre empregado paralelamente 
na gestão de custos de 50% das organizações hospitalares, procurando estas entender e 
analisar o comportamento dos seus custos sob diferentes aspectos, pois cada método possui 
uma forma peculiar de apropriar os custos aos serviços. Porém, o hospital “F” alegou que um 
dos métodos que utiliza não é abordado na pesquisa, sendo classificado como “outro”.  
 O responsável pela gestão dos custos no hospital “E” alegou não fazer uso de nenhum 
método de custeio até o presente exercício, pois a departamentalização na folha de pagamento 
esta sendo estabelecida com prazo de conclusão para o fim deste ano. A organização prevê 
utilizar a partir de 2007 o custeio por absorção. Portanto, a apuração é feita pela apropriação 
dos custos identificáveis diretamente aos serviços prestados pelo hospital, e após distribui-se 
os custos que não são identificados diretamente em valores proporcionais ao total dos custos 
identificáveis diretamente. No entanto, estes procedimentos refletem a alocação característica 
do custeio por absorção, porém em organização não departamentalizada. 
 A seleção do método de custeio mais apropriado depende das informações sobre 
custos disponíveis em cada hospital, pois a adaptabilidade dos mesmos aos métodos 
abordados no estudo dependerá de como os hospitais o classificam. No entanto, quanto maior 
for a diversidade de métodos utilizados, maior será a possibilidade de avaliar o 
comportamento dos custos em diferentes aspectos. 

Quadro 9: Precisão da detecção dos desperdícios 
Precisão de detecção Quantidade Citada 

Exata C 
Pouco exata B, D, E, F 
Imprecisa A 
Não detecta -- 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 A eliminação ou redução dos desperdícios depende da precisão na sua detecção, caso 
contrário, estarão sempre presentes nos processos de tratamento e diagnóstico dos hospitais. A 
execução destes serviços acompanhada de atividades que não precisam ser necessariamente 
feitas representa o assunto em discussão. Diferentes métodos de custeio servem como base às 
diferentes alternativas para detectar desperdícios.  
 Das organizações estudadas, a que melhor detecta as fontes de desperdício, neste caso 
o hospital “C”, tem maior possibilidade de reduzir seus custos eliminando atividades 
desnecessárias aos seus processos de tratamento e diagnóstico, otimizando os mesmos. No 
entanto, o hospital com maior imprecisão na detecção dos desperdícios, o “A”, alegou utilizar 
o custeio ABC, porém deve fazê-lo em departamentos com maior incidência de custos 
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indiretos e as principais fontes de desperdícios provavelmente encontram-se em outros 
departamentos. 

   Quadro 10: Utilização das informações de custos pelos gerentes de departamento 
Freqüência de utilização das informações de custos Freqüência Citada 

Sempre utilizam D, F 
Utilizam na maioria das vezes A, C, E 
Pouco utiliza B 
Nunca utilizam -- 

Fonte: Estudo dos autores (2006). 

 Razões como a constante elevação nos gastos com materiais empregados nos 
processos de tratamento e diagnósticos, e, nos demais processos de apoio como, manutenção, 
limpeza e até no administrativo, tornam as informações sobre custos cada vez mais 
importantes para os tomadores de decisão. De acordo com o Quadro 10, para os hospitais “D 
e F” estas informações são de extrema relevância para a tomada de decisão, pois são sempre 
utilizadas. 
 Das três organizações hospitalares que utilizam mais de um método de custeio de 
forma paralela, em apenas duas delas os gerentes departamentais se beneficiam sempre da 
disponibilidade de informações provenientes de dois métodos diferentes de custeio. Embora o 
hospital “A” também utilize dois métodos diferentes de custeio, observou-se que as 
necessidades gerenciais ligadas à tomada de decisão estão sendo satisfeitas com a utilização 
de outros indicadores mais relevantes para esta organização do que as informações de custos. 

 

5. Considerações Finais 

 Nesta pesquisa, fez-se uma análise dos principais fatores que envolvem a gestão de 
custos nos hospitais, os quais serviram de base para o objetivo do estudo, que foi apurar a 
relação entre os métodos de custeio e a tomada de decisão. Segundo os dados coletados nas 
organizações hospitalares, com relação à utilização dos métodos abordados, verificou-se que 
os hospitais “A,D” utilizam métodos que são adequados às informações constantes na 
estrutura de suas gestões de custos.  
 No entanto, sugere-se aos hospitais “B,C” que explorem a utilização do custeio 
variável, pois a classificação atribuída aos seus custos permite que o mesmo seja feito. O 
hospital “F” que já utiliza dois métodos pode fazer uso de mais dois, pois também preenche 
os pré-requisitos para utilizar o ABC e o custeio variável. Então, sugere-se a esta organização 
que analise o comportamento dos seus custos com todas as ferramentas de custeio que estão 
ao seu alcance, pois assim o mesmo terá mais base para tomar decisões com referência nas 
informações de custo. Porém, ao hospital “E” sugere-se que organize a estrutura de sua gestão 
de custos como classificação e estabelecimento de centros de custo, para posteriormente 
beneficiar-se das informações provenientes de diferentes análises de custos peculiar aos 
diferentes métodos de custeio. 
 Por fim, conclui-se que a utilização paralela dos métodos de custeio abordados no 
estudo pode ser de grande relevância para suprir as necessidades gerenciais com relação à 
tomada de decisão, como as decisões na formação do preço dos serviços e decisão na 
exclusão ou redução das atividades-fonte de desperdício detectadas, como forma de reduzir 
custos e otimizar os processos de prestação de serviços de saúde. 
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