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Resumo 
Na contabilidade a alocação dos Custos fixos aos produtos é uma pratica usual, mais muito 
prejudicial para a tomada de decisão; o produto alocado a cada unidade depende do volume de 
produção e, para complicar, o critério de rateio utilizado. Por isso, podem não ser corretas as 
decisões tomadas com base no resultado. A Margem de Contribuição, que é a diferença entre 
a receita e a soma dos Custos e Despesas Variáveis, mostra como cada produto contribui para 
amortizar os gastos fixos, e na formação do resultado. Pode evitar uma tomada de decisão 
precipitada, com isso, evitando prejuízos para a empresa e trazendo novo incremento ao 
resultado. O presente estudo tem por objetivo mostrar a necessidade da adoção do método 
correto nos custos para a tomada de decisão. Para mostrar as dificuldades e as vantagens do 
método correto, foi demonstrado exemplos e analisados para que não deixe dúvidas quanto a 
sua utilização. 
Palavras-chave: Custos. Decisão. Margem de Contribuição. Produção. ABC. 
 
 
1 Introdução 

Uma nova visão de mercado é a necessidade da busca de informações ágeis e 
confiáveis para que se possa atingir metas e alcançar os objetivos. 
 Vemos a analise de custo como uma ferramenta adequada para a busca de informações 
e tomada de decisão, para isso precisa ser utilizada corretamente. 

O nível de competitividade, faz com que as empresas busquem qual a método mais 
adequada para atender suas necessidades. 
 Dentro deste raciocínio, é que foi desenvolvido este artigo, para que se possa conhecer 
alguns métodos, e tomar as decisões corretamente, não deixando com que os fatos aconteçam 
sem o devido conhecimento. 

A Contabilidade Financeira tem por objetivo controlar o patrimônio das empresas e 
apurar o resultado como sendo a variação do patrimônio. Como explica Martins (2003), a 
Contabilidade desenvolvida na Era Mercantilista, era somente usada e bem estruturada para as 
empresas comerciais, não havendo indústrias,  tão pouco a necessidade de Contabilidade para 
tal fim. 

A necessidade de controlar o patrimônio é muito antiga, Beuren (2003) relata que as 
primeiras contas são primitivas, registravam e identificavam os objetivos e a sua quantidade, 
geralmente por riscos ou sulcos feitos nas rochas. 

Iudicibus (2000), por sua vez, é descrito como principal objetivo da Contabilidade o 
fornecimento de informações relevantes como ferramenta de apoio à tomada de decisões 
pelos interessados.  

A partir do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial e a conseqüente 
proliferação das empresas industriais, iniciou-se um processo de adaptação dos procedimentos 
de apuração do resultado de empresas comerciais para empresas industriais. 

A dificuldade encontrada pela Contabilidade de custos, como afirma Martins (2003), 
estava na mensuração e avaliação dos estoques, pois, para compor o mesmo, além de 
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naturalmente as aquisições ou compras passarem para o processo produtivo, juntamente com 
a mão-de-obra e outros gastos necessários ao parque fabril. 

Percebe-se que o interesse e o objetivo inicial da Contabilidade de custos fora a 
preocupação em relação à avaliação dos estoques,  conseqüentemente do resultado contábil da 
empresa. 

Ainda  Martins (2003), relata que devido ao crescimento das empresas e o 
distanciamento do administrador junto aos ativos e os trabalhadores, surge, então, o interesse 
e o uso da Contabilidade de Custos como uma ferramenta gerencial. 

Então tem-se que, a Contabilidade Gerencial surgiu da necessidade dos gestores em 
terem informações confiáveis e trabalhadas de uma forma que possibilitassem a tomada de 
decisões, em relação à capacidade produzida, à fixação de preços de vendas aos produtos, 
renovação ou reformas de equipamentos; a informação gerada e apurada a partir da gama de 
dados existentes, chega ao ponto de verificar a lucratividade por produtos ou linhas de 
produtos. 

Padoveze (1996) reconhece que, a Contabilidade Gerencial não existe se não tiver uma 
ação, que transforme e interprete os dados em informações, possibilitando seu uso como 
instrumento de uma ótima gestão. 

A Contabilidade Gerencial atual busca apoio na tecnologia da informação; advindo 
deste apoio, os sistemas de informações contábeis e gerenciais como o Activity Based 
Costing, custeio-alvo, gecon, TQM etc. 

Martin (2002) que a Contabilidade Gerencial não conseguiu atender à necessidade 
crescente de informações, ficando até certo ponto burocratizado em meio ao fisco, 
regulamentações e catalogações nas últimas décadas. Havendo, então uma evolução 
necessária, surgindo a figura do contoller ou o departamento de Controladoria, consolidando 
informações pertinentes e relevantes para os decisores empresariais. 

No Brasil, como relata Siqueira (2001), em 1962 encontravam-se, os primeiros 
anúncios procurando profissionais na área de Controladoria, e como requisito; pedia-se 
conhecimento de princípios americanos e da legislação tributária brasileira, uma outra vaga 
era para assistente em Controladoria. 

De 1963 em diante, surgiram outros anúncios para a função de Controller, entre os 
requisitos já mencionados, citam-se conhecimentos em Contabilidade industrial, tributação, 
orçamento, custos, trabalhistas; tendo seu auge ocorrido na década de 80, em que houve uma 
grande procura por estes profissionais. 

Kanitz (1976) confirma que, os contadores ou os responsáveis pelo departamento 
financeiro, por possuírem uma visão geral das organizações eram os primeiros a serem 
recrutados para esta função. 

 
2 Custos para tomada de decisão  

Para que se possa tomar decisões no presente e no futuro, precisa-se fazer uma revisão 
nos sistemas de avaliação de custos aplicados. 

A Contabilidade de Custos é feita com o objetivo de avaliação dos estoques e de 
resultado, tratando da incorporação dos Custos Fixos e Variáveis aos produtos fabricados 
(Custo por Absorção). 

 
3 Classificação dos Custos 

a) Quanto aos produtos fabricados divide-se em: 
- Custo direto 
- Custo indireto 

b) Quanto aos níveis de produção divide-se em: 
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- Custos fixos 
- Custos variáveis 

 
3.1 Aspectos básicos 

Alguns aspectos básicos são necessários, para que o analista de custos possa preparar 
as informações para a tomada de decisões: 

♦ Conhecer com relativa profundidade o segmento de atividade da empresa 
(principais concorrentes, política de preços, principais fornecedores, limitação do mercado 
etc); 

♦ Ter conhecimento da legislação fiscal e previdenciária que disciplinam as 
atividades da empresa; 

♦ Preocupar-se em conhecer convenientemente o processo industrial e 
operacional e suas características; 

♦ Ter sempre presente que o sistema deve ser adequado aos fins e não os fins ao 
sistema; 

♦ Saber que, além dos fatores mensuráveis, existem fatores não mensuráveis que 
devem ser considerados e analisados quando da tomada de decisões; 

♦ Considerar sempre os valores relevantes, não perdendo tempo com valores 
insignificantes, muitas vezes difíceis de ser obtidos; 

♦ Observar sempre a equação entre a velocidade e a exatidão da informação, 
considerando que a oportunidade da informação é sempre mais necessária que uma 
informação perfeita fornecida com atraso; 

♦ Compreender que existe sempre uma margem de erro por mais cuidado que 
tomemos na elaboração da informação. Às vezes, é conveniente preparar uma estimativa 
otimista e outra pessimista para evidenciar a margem do erro que pode ser cometido; 

♦ Ter conhecimento da importância do espaço de tempo, pois os custos, 
certamente, serão diferentes se o propósito é produzir um número limitado de unidades ou 
produzir habitualmente um novo produto; 

♦ Preparar as informações, de forma que o usuário que as solicita consiga 
entendê-las; 

♦ Explicar ao usuário a metodologia utilizada para a elaboração da informação e 
as limitações existentes. 

        IBRACON, (2000, p. 52). 
 

3.2 Alocação dos custos fixos 
 Esse sistema de alocação dos Custos Fixos, nem sempre era tratado de forma 

eficiente para a tomada de decisão, pois um dos grandes problemas enfrentado é o que diz 
respeito aos Custos Indiretos de fabricação, devido aos critérios de rateio utilizado: 

a) Custo da Mão-de-Obra Direta; 
b) Custo do Material Direto; 
c) Custo de Transformação; 
d) Área Ocupada; 
e) Horas de Mão-de-Obra Direta; 
f) Numero de funcionários indiretos; 

 
3.3 Informações de custos para a tomada de decisão 

 A seguir passa ser apresentado exemplos básicos de custos para a tomada de 
decisão, com aplicação de exemplos. 
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Vejamos no exemplo, a Cia Duram fabrica três produtos (A, B e C) em um único 
departamento, não possuí estoque inicial, e toda a sua produção é vendida no próprio mês. 
Sua produção é a seguinte: 400 unidades do Produto A, 520 unidades do Produto B e 500 
unidade do produto C, o seu Custo Fixo mensal é de R$ 21.000,00. 

No fechamento do mês, o contador apresenta ao diretor comercial o seguinte relatório, 
baseando-se no Custeio Variável (Direto): 

 
Tabela 1 – Demonstrativo de Resultado 

PRODUTOS 
A B C 

TOTAL 

RECEITA LIQUÍDA 33.200,00 52.520,00 45.500,00 131.220,00
(-) Custos e Despesas Variáveis 25.200,00 41.080,00 35.500,00 101.780,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 8.000,00 11.440,00 10.000,00 29.440,00
(-) Custos Indiretos de Fabricação  21.000,00
LUCRO BRUTO  8.440,00

Fonte: Autor/2006. 

O diretor comercial não satisfeito com o resultado, solicita ao contador para que seja 
feito o rateio dos Custos Indiretos de Fabricação. O contador estudou e concluiu que os 
Custos Indiretos de Fabricação deveriam ser rateados com base nos Custos Variáveis, e 
apresentou ao diretor comercial o seguinte relatório: 

 
           Tabela 2 – Resultado por produtos  

 Custos Variáveis Despesas Variáveis Custos 
Indiretos 

Custo 
Total Vendas Lucro 

Bruto 
Produto A 17.200,00   8.000,00   5.065,00   30.265,00   33.200,00 2.935,00
Produto B 29.120,00 11.960,00   8.574,00   49.654,00   52.520,00 2.866,00
Produto C 25.000,00 10.500,00   7.361,00   42.861,00   45.500,00 2.639,00
TOTAL 71.320,00 30.460,00 21.000,00 122.780,00 131.220,00 8.440,00

           Fonte: Autor/2006 
 
            Tabela 3 -Forma de Rateio 

CIF 21.000,00
CV 71.320,00 = 0,2944 

 Fonte: Autor/2006 
 

Ou seja, para cada R$ 1,00 de Custo Variável, acrescenta-se R$ 0,2944 de CIF. 
 Após receber o relatório, o diretor comercial solicitou ao contador que o rateio dos 
CIF, fossem feitos com base no custo do Material Direto. 
 

Tabela 4 – Resultado Acumulado por produtor  
 Material 

Direto 
Custos de 

Transformação
Despesas 
Variáveis 

Custos 
Indiretos 

Custo Total Vendas Lucro Bruto

Produto 
A 

10.400,00   6.800,00   8.000,00   5.079,00   30.279,00 33.200,00 2.921,00 

Produto 
B 

15.600,00 13.520,00 11.960,00   7.619,00   48.699,00   2.520,00 3.821,00 

Produto 
C 

17.000,00   8.000,00 10.500,00   8.302,00   43.802,00 45.500,00 1.698,00 

TOTAL 43.000,00 28.320,00 30.460,00 21.000,00 122.780,00 131.220,00 8.440,00 

           Fonte: autor/2006 
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            Tabela 5 - Forma de Rateio 
CIF 21.000,00 

Materia
l direto 

43.000,00 = 0,4884 

Fonte: autor/2006 
 
Ou seja, para cada R$ 1,00 de Material Direto, acrescenta-se R$ 0,4884 de CIF. 

  
De posse do novo resultado o contador observou que poderia utilizar outros meios de 

rateio, como por exemplo, com base no Custo de Transformação. 
 
Tabela 6 – Resultado por produtos 

 Material 
Direto 

Custos de 
Transformação

Despesas 
Variáveis 

Custos 
Indiretos 

Custo Total Vendas Lucro Bruto 

Produto 
A 

10.400,00   6.800,00   8.000,00   5.137,00   30.337,00 33.200,00 2.863,00 

Produto 
B 

16.120,00 13.000,00 11.960,00   9.820,00   50.900,00 52.520,00 1.620,00 

Produto 
C 

17.000,00   8.000,00 10.500,00   6.043,00   41.543,00 45.500,00 3.957,00 

TOTAL 43.520,00 27.800,00 30.460,00 21.000,00 122.780,00 131.220,00 8.440,00 

 
            Tabela 7 - Forma de Rateio 

CIF 21.000,00 
Custo de 
Transf. 

27.800,00 = 0,7554 

Fonte: autor/2006 
 
Ou seja, para cada R$ 1,00 de Custo de Transformação, acrescenta-se R$ 0,7554 de 

CIF. 
 
3.4 Margem de contribuição 
 Como pode ser observado nos critérios de rateio aplicado anteriormente, o Resultado 
Final não foi alterado, ou seja, permaneceu os mesmos R$ 8.440,00 para cada um dos 
métodos utilizado. Más a grande dificuldade encontrada, foi justamente na escolha do método 
correto para a alocação dos Custos Fixos, tendo em vista que os Custos Variáveis facilmente 
foram alocados aos produtos. 

Com a alocação dos Custos Fixos aos produtos, o resultado final por produto, foi 
diferente em cada um dos critérios utilizado. O maior Lucro por produto, no primeiro 
exemplo (tabela 2), usando os Custos Variáveis, foi no Produto A, no segundo exemplo 
(tabela 4), usando os Materiais Direto, foi o Produto B, e no terceiro exemplo (tabela 6), 
usando os Custos de Transformação, foi o Produto C. 
 Em razão das dificuldades encontradas, passa ser analisada outras formas de custos 
para a tomada de decisão e se chegou a Margem de Contribuição por Unidade. Margem de 
Contribuição é quanto sobra do produto para cobrir os Custos e Despesas Fixas, ou seja, a 
diferença entre a Receita e os Custos e Despesas Variáveis. 
 Considerando o exemplo da Cia Duram, a Margem de Contribuição unitária passa a 
ser as seguintes: 
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Tabela 8 – Margem de contribuição 
 Custos 

Variáveis 
Despesas 
Variáveis 

Total dos Custos e 
Despesas Variáveis 

Preço de 
Venda 

Margem de 
Contribuição 

Produto A 43,00 20,00 63,00 82,00 19,00 
Produto B 56,00 23,00 79,00 101,00 22,00 
Produto C 50,00 21,00 71,00 91,00 20,00 

 
 Observe que a maior Margem de Contribuição unitária, foi do Produto B, seguido pelo 
Produto C e em ultimo, o Produto A. É importante ressaltar que isso não significa Lucro, pois, 
para se chegar ao Lucro, teremos que abater os Custos Fixos e as Despesas Fixas, já que os 
Custos Variáveis e Despesas Variáveis são abatidos das Receitas para se chegar a Margem de 
Contribuição. 
 Portanto, partindo-se da Margem de Contribuição para a tomada de decisão, o produto 
que deveria ter sua produção incentivada, seria o Produto B. 
 Mas a tomada de decisão não depende apenas da Margem de Contribuição, e sim de 
outros fatores, pois, se tivermos analisando o lançamento de um novo produto no mercado 
deve-se levar em conta o efeito desse produto no novo resultado da empresa. O simples 
lançamento de um novo produto pode afetar o desempenho das vendas, causando desinteresse 
por outros produtos da empresa. 
 
3.5 Margem de contribuição com limitação de produção 
 A Cia SM Ltda, trabalha com sua capacidade máxima, mas recebe durante o mês os 
seguintes pedidos: Produto A 460 unidades, Produto B 590 unidades e Produto C 580 
unidades, os seus Custos Variáveis são os mesmos do mês anterior, ocorrendo o mesmo com 
os seus Custos Fixos. O que fazer diante da situação, sabendo-se que o gargalo é a capacidade 
máxima de produção com as 400 unidades do Produto A, 520 unidades do Produto B e 500 
unidades do Produto C. 
 

Tabela 9 – Novos pedidos 
 Capacidade de Produção Novos Pedidos 

Produto A 400 460 
Produto B 520 590 
Produto C 500 580 

  
Diante desta situação a empresa não poderá atender a todos os pedidos, e necessita 

cortar parte deles. 
 Como proceder diante deste problema? 
 É de conhecimento que para obtenção dos custos unitários para tomada de decisão 
baseada no rateio dos Custos Indiretos não é correto, e sim através da Margem de 
Contribuição. Neste caso é provável que a empresa decida em cortar parte da produção do 
Produto A, por se tratar do produto que lhe da a menor Margem de Contribuição, conforme 
pode se observado na tabela 8. 

Será que a atitude adotada em cortar parte da produção do Produto A é correta, 
sabendo-se que o tempo de produção h/m é diferente para cada produto. Então precisa ser 
provado que a Margem de Contribuição é realmente um método correto para a tomada de 
decisão. 
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Tabela 10 – Mix de produção 
  Atual Pedidos 
 H/M unid Produção H/M Disponível Demanda H/M 

Necessárias 
Produto A 21 400   8.400 460   9.660 
Produto B 25 520 13.000 590 14.750 
Produto C 20 500 10.000 580 11.600 

   31.400  36.010 
            Fonte: autor/2006 

 Observe na tabela 10, que os novos pedidos necessitariam de 36.010 horas maquina, 
enquanto, que a empresa dispõem de 31.400 horas maquina, havendo com isso um excesso de 
4.610 horas máquina. Portanto, se a empresa resolvesse cortar a produção do Produto A em 
4.610 h/m, deixaria de fabricar 220 peças, ou seja: 
 

Excesso de horas =    4.610
H/m gasta na produção do Produto A      21 220 unidades 

 
 Assim ficaria demonstrada nossa produção: 
 
Tabela 11 – Relação custos variáveis x quantidade x preço de venda 

 Quantidade Custos Variáveis Preço de Venda 
Produto A 240 63,00  82,00 
Produto B 590 79,00 101,00 
Produto C 580 71,00   91,00 

PRODUTOS 
A B C TOTAL

RECEITA LIQUÍDA 19.680,00 59.590,00 52.780,00 132.050,00
(-) Custos e Despesas Variáveis 15.120,00 46.610,00 41.180,00 102.910,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 4.560,00 12.980,00 11.600,00 29.140,00
(-) Custos Indiretos de Fabricação  21.000,00
LUCRO BRUTO  8.140,00

Fonte: autor/2006 

Para saber se atitude adotada em cortar a produção do Produto A por apresentar a 
menor Margem de Contribuição foi a correta, deve-se analisar outros critérios. Como por 
exemplo, se ao invés de cortar a produção do Produto A, fosse cortada a produção do Produto 
B, que tem a maior Margem de Contribuição. 
 
 Veja o que aconteceria: 
 
 Com o corte de 4.610, horas máquina, conforme tabela 11 a empresa deixaria de 
produzir 184 unidades do Produto B, ou seja: 
 

Excesso de horas =    4.610
H/M gasta na produção do Produto B          25 184 Unidades 
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Tabela 12 – Demonstração do resultado   
 Quantidade Custo Variável Preço de Venda 

Produto A 460 63,00   82,00 
Produto B 406 79,00 101,00 
Produto C 580 71,00   91,00 
 
            PRODUTOS  

A B C TOTAL
RECEITA LIQUÍDA 37.720,00 41.006,00 52.780,00 131.506,00
(-) Custos e Despesas Variáveis 28.980,00 32.074,00 41.180,00 102.234,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 8.740,00 8.932,00 11.600,00 29.272,00
(-) Custos Indiretos de Fabricação  21.000,00
LUCRO BRUTO  8.272,00
 
 Na tabela 12, onde foi cortada a produção do Produto B que possuía a maior Margem 
de Contribuição unitária, o seu resultado foi maior que o resultado da tabelo 12, onde foi 
cortada a produção no Produto A por ter a menor Margem de Contribuição unitária. Portanto, 
como saber qual a decisão correta a ser tomada em relação à Margem de Contribuição 
unitária, se ao cortar a produção do produto de maior Margem de Contribuição, o seu Lucro 
Final foi maior? 
 
 No Produto A, foi deixado de produzir 220 unidades, com isso diminuiu a Margem de 
Contribuição em: 
 
220 Unid x R$ 19,00 = R$ 4.180,00. 
 
 Já no Produto B, foi deixado de produzir 184 unidades, com isso diminuiu sua 
Margem de Contribuição em: 
 
184 Unid x R$ 22,00 = 4.048,00. 
 
 Embora o Produto B apresente a maior Margem de Contribuição unitária, que o 
Produto A, mas em relação à produção o seu custo hora maquina é maior, pois consome mais 
tempo de produção que o Produto A. 
 

A Margem de Contribuição do Produto B por H/M, é de: R$ 0,88, enquanto que o 
Produto A é de R$ 0,95. 

 
 Como isso é possível? 
 
 Assim como a Margem de Contribuição varia por produto, o tempo de hora maquina 
gasto, também é diferente. Então, transforma-se a Margem de Contribuição unitária em MC 
h/m, como segue: 

Tabela 13 – Margem de contribuição por produto 
 MC unit tempo de fabricação MC H/M 

Produto A 19,00 21 0,90 
Produto B 22,00 25 0,88 
Produto C 20,00 20 1,00 

           Fonte: autor/2006 
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 Como podemos observar o Produto B, que possui a maior Margem de Contribuição 
unitária, também, possui a menor Margem de Contribuição por hora maquina. Portanto, em se 
tratando de gargalo de produção, deveríamos em primeiro lugar incentivar a produção do 
Produto C que apresenta a maior Margem de Contribuição por hora maquina, em segundo o 
Produto A e, em ultimo o Produto B. 
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