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RESUMO 

 

 

O ambiente competitivo no qual as empresas estão inseridas faz com que elas busquem cada 

vez mais, melhorias em seus processos produtivos e consequentes reduções dos custos 

incorridos. Diante das várias formas de alocação dos custos aos produtos/serviços por meio de 

sistemas de custeio, é relevante analisar as características específicas de cada método, de 

acordo com a finalidade que pretende atender e os resultados que proporcionam. Com a 

utilização de um sistema de custeio adequado, é possível levantar as falhas do processo e 

propor melhorias ao sistema, possibilitando mais transparência e coerência na avaliação do 

custo do produto/serviço. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o sistema 

de custeio utilizado em uma indústria da área de mineração de manganês, com vista a 

identificar se tal sistema atende as necessidades da empresa. Foi realizado um estudo de caso 

com dados do custeio de janeiro a julho de 2016. Como resultado do estudo de caso observou-

se que o método centro de custos utilizado pela empresa possibilita um adequado registro dos 

custos gerando relatórios que fornecem informações detalhadas sobre o custo de cada 

departamento, possibilitando conhecer os custos totais de cada produto.Foram identificadas as 

seguintes falhas: cálculo arbitrário do tempo das atividades dos departamentos administrativo 

e contabilidade; falhas em relação ao levantamento do custo das etapas em que vários 

produtos passam por uma mesma linha de produção, já em relação as falhas dos processos 

identifica-se falhas na gestão de recursos humanos, no que diz respeito as horas ociosas no 

período chuvoso e a falta de projetos de reciclagem ou reaproveitamento, dos rejeitos da 

lavra.Como sugestões propõe-se as seguintes proposições de melhoria: contratar um 

especialista na área de custos, implantar programas de conscientização sobre a relevância do 

controle minucioso das informações sobre custos, realizar o estudo da cadeia de valor interna 

e externa e desenvolver capacitações programadas para os períodos ociosos e desenvolver 

projetos ambientais voltados ao descarte e ao reaproveitamento dos rejeitos de estéril.  

 

Palavras-Chave: Análise de Custos. Métodos de Custeio. Mineração. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The competitiveness environment which the companies were put in makes seek look at 

correct forms to analyze your production process and costs consequence occur. Faced with the 

various forms of arrange of costs the products/service to means of system of defrayal, is 

importance analyze the specific characteristics of arrange of costs, looking for of information 

requisite of each method, the purpose to meet the results it provides. With the use of a 

defrayal system of correct form, is it possible identify the, successes and failures the process, 

with the finality of propose improvement of system more transparency and coherency to 

check the product/ service cost. In this context, this work have with objective analyze if 

defrayal utilized in manganese mining area, meets the company's needs. A case study using 

cost data from January to July of 2016 was conducted. It was observed that the cost center 

method used by the company allows an adequate recording of the costs generating reports that 

provide detailed information on the cost of each department. It also allows to know the total 

costs of each product. The following failures were identified: arbitrary calculation of the time 

of the activities of the administrative departments and accounting, and failures in relation to 

the costing of the stages in which several products pass through the same production line. In 

relation to processes the failures identified were in human resources management regards to 

the idle hours in the rainy season. The following suggestions for improvement are proposed: 

hire a specialist in the area of costs, implement awareness programs on the relevance of the 

detailed control of cost information, to conduct the study of the internal and external value 

chain and to develop programmed capacities for the idle periods and to develop 

environmental projects aimed at the disposal and reuse of the wastes of barren. 

 

Keywords: Costs Analyze. Costing  Method. Mining. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas necessitam ter maior 

controle de seus recursos e manter o nível de qualidade de seus produtos ao menor custo 

possível.  

Para Martins (2010) compete à contabilidade de custos realizar o registro dos 

custos e organizar as informações, de modo que estas informem sobre quais os fatores 

causadores dos custos e apresente a estrutura dos custos, conseguindo manter o seu controle. 

A falta de controle de custos ou uso incorreto das informações pode causar 

problemas como a perda de lucratividade e redução de qualidade dos produtos. 

A análise da maneira como os custos são alocados aos produtos interfere no valor do 

custo do produto e nas tomadas de decisão. Diante desta situação percebe-se a relevância da 

analise dos métodos de custeio e dos elementos de custos que modificam os resultados no 

processo de tomada de decisão. 

Devido à relevância do assunto, este trabalho tem como objetivo diagnosticar o 

sistema de custeio utilizado em uma mineradora do estado do Pará, por meio da realização de 

um estudo de caso identificando os acertos e levantantando as falhas do processo, propondo 

melhorias ao sistema possibilitando maior transparência e coerência na avaliação do custo do 

produto.  

A mineradora tem como atividade econômica, a extração de Manganês e a produção 

do Lump e do Sinter Feed que são partículas processadas de minério de manganês utilizadas 

no processo de produção do ferro gusa e ligas de aço. A alocação dos seus custos é realizada 

por meio do método  centro de custos, utilizando a margem de contribuição como ferramenta 

para a tomada de decisão. 
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1.1 Justificativa  

Mudanças ocorridas no setor industrial têm aumentado à necessidade da observação e 

controle de seus processos produtivos, visando à eficiência do uso dos recursos, gerando 

assim a necessidade da análise dos métodos de custeio utilizados. 

Segundo Padoveze (2013) o método de custeio define os gastos que devem constar na 

apuração do custo unitário dos produtos e serviços finais. Corresponde, portanto, a 

metodologia utilizada e responde ao questionamento quais gastos devem fazer parte da 

apuração dos custos unitários dos produtos. 

Nesse contexto, muito tem se discutido sobre os métodos de custeio utilizados e sobre 

as informações prestadas por cada método. Com o crescimento dos custos indiretos causando 

grande impacto nas tomadas de decisão tornou-se necessário analisar como cada método aloca 

essa informação. 

A relevância da construção do custo e preço de venda do produto é mencionada por 

Padoveze (2013) como sendo necessária primeiramente para, que se estabeleça o preço de 

venda unitário, bem como para saber avaliar sua lucratividade. 

Diante da importância que está temática representa para a sustentabilidade de qualquer 

empresa, este trabalho justifica-se pelos levantamentos que serão realizados levando em 

consideração vários fatores, tais como estudo da alocação de custos, analise da viabilidade do 

departamento de custos, uso adequado do método de custeio. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral:  

O objetivo geral deste trabalho é analisar a situação atual, em termos de sistema de 

custeio, de uma mineradora do estado do Pará, de forma a identificar suas falhas e propor 

melhorias. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analisar o processo produtivo da empresa estudo de caso, uma mineradora do 

estado do Pará. 

 Identificar o sistema de custeio utilizado na empresa do estudo de caso. 

 Verificar se o método de custeio utilizado é o mais adequado para o ambiente 

estudado e propor melhorias para o processo de custeio, possibilitando maior 

transparência e coerência na avaliação do custo do produto. 

 

1.3 Metodologia 

Os procedimentos metodológicos dizem respeito aos métodos que foram utilizados 

para a construção do trabalho. A escolha dos métodos é relevante e deve ser realizada de 

forma minuciosa, pois, são estes que determinam as ferramentas que devem ser escolhidas. 

Para a construção de trabalhos acadêmicos é necessário o embasamento em pesquisas 

já existentes. Gil (1996) classifica as pesquisas em dois grupos em relação a sua abordagem: 

pesquisa quantitativa e qualitativa. 

A forma de abordagem utilizada na construção deste trabalho será a pesquisa do tipo 

qualitativa.  

 

1.3.1 Natureza da Pesquisa 

Em relação à natureza da pesquisa, esta classifica-se como pesquisa aplicada, pois tem 

como objetivo, a aplicação prática a determinado problema. Esta é realizada com a finalidade 

de gerar conhecimento dirigido à resolução de problemas que possuem especificidades 

próprias. 

Quanto aos objetivos desta pesquisa esta classifica-se como pesquisa descritiva e as 

técnicas que serão utilizadas para a realização do trabalho são: pesquisa bibliográfica e estudo 

de caso. 
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Todo o estudo de caso será elaborado levando em consideração o que existe na 

literatura sobre os métodos de custeio e suas aplicabilidades em relação à geração de 

informações gerenciais. 

 

1.3.2 Método: estudo de caso  

Estudo de caso pode ser entendido como afirma Tull (1976) como a investigação 

minuciosa de determinada situação em especial. Yin (2004) indica o seu uso quando são 

necessárias, várias formas de evidências tais como: documentos, artefatos, entrevistas e 

observação. Para o desenvolvimento deste trabalho as evidências utilizdas foram entrevista e 

observação do processo de produção da mineradora. O uso destas evidências possibilita um 

melhor detalhamento do processo esclarecendo fatos particulares com maior precisão. 

Em relação a sua classificação o estudo de caso classifica-se como: único, quando 

analisa um caso particular, buscando compreender as características de determinada situação, 

e múltiplo, quando o objetivo é analisar as características de determinada população. 

A aplicação do estudo de caso tem como finalidade, a exploração de determinado 

conjunto de atividades reais vividas por pessoas ou organizações, sendo utilizado quando o 

objetivo é descrever, observar, analisar ou explorar um fato particular. Os resultados 

encontrados com a utilização deste método apresentam informações detalhadas para os 

tomadores de decisão.  

Segundo Yin (2004) para a construção do estudo de caso é necessário à criação de 

questões norteadoras que visam explicar o quê será explorado, como será explorado, por que e 

em que período. 

Neste trabalho foi aplicado o estudo de caso único desenvolvido de forma descritiva, 

com a observação, registro e análise dos fatos e fenômenos, com a finalidade de compreender 

e analisar o método de custeio utilizado pela empresa. 

 Este estudo de caso foi realizado, em uma mineradora situada no sul do Estado do 

Pará. Esta possui em sua linha de produção três tipos de minérios que são extraídos e 

beneficiados. A atividade econômica realizada pela empresa é a extração de minério de  
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manganês, por meio do processo de lavra a céu aberto. O minério é extraído em sua forma 

natural e através da classificação produz o Manganês, Sinter Feed e o Lump. Sua produção é 

destinada tanto ao mercado interno e externo, atendendo as metalúrgicas e as empresas 

químicas nos seguimentos de mercado ferro-ligas, micronutrientes, ração animal, baterias, 

dentre outros. Em relação, ao seu porte, ou seja, a sua classificação levando em conta o seu 

faturamento anual esta empresa classifica-se como uma empresa de pesqueno porte que 

apresenta faturamento de 3,6 milhões anuais. 

Para identificação das variáveis de pesquisa, que são os fatores que o trabalho esta 

investigando e realizar a coleta de dados foi aplicado um questionário (Apêndice 1), 

estruturado em três etapas. A primeira tem como finalidade levantar as informações básicas 

da empresa. Já a segunda, tem como objetivo identificar a linha de produção, a organização 

dos custos, levantar os fatores que podem causar aumento ou redução de produtividade 

durante o ano e o método de custeio utilizado. A terceira etapa diz respeito a como as 

informações geradas pelo sistema de custeio são utilizadas no processo de tomada de decisão.  

O questionário foi respondido pela contadora da empresa. O departamento de 

contabilidade faz parte dos departamentos da empresa e funciona dentro da empresa, a 

contadora que reposndeu ao questionário e a entrevista é a reponsavel pelo departamento de 

contabilidade o questionário foi enviado por e-mail e a entrevista foi realizada pessoalmente. 

 O objetivo da entrevista foi o de conhecer de forma mais especifíca o trabalho 

realizado pelo departamento de contabilidade, em relação aos custos e como as informações 

deste departamento são utilizadas nos processos de tomada de decisão. A entrevista foi 

organizada de forma estruturada com roteiro definido, contento perguntas estruturadas em 

relação a estrutura gerencial da empresa e sobre a sua linha de produção e sua estrutura 

hierárquica. Para manter a integridade das informações a entrevista não foi registrada por 

meio de aparelhos eletrônicos. 

 

   1.4 Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estrutura em cinco capítulos: 
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       Capítulo 1                                                                                                                                           Introdução 

 

 

O capítulo 1 é composto pela introdução, justificativa, objetivos e  metodologia. 

          No capítulo 2 é abordada a base conceitual que foi construída através da pesquisa 

bibliográfica e da revisão de literatura. A revisão de literatura foi desenvolvida com a 

finalidade apresentar os métodos de custeio, a contabilidade de custos, sendo o capitulo 

finalizado com a revisão de literatura. 

O capítulo 3 aborda o processo de extração do minério de manganês e os principais 

órgãos que regulamentam a extração do manganês. Ao final será apresentado como os custos 

ocorrem nas empresas mineradoras. 

O capítulo 4 apresenta a análise do método de custeio utilizado pela empresa, 

identificando seus acertos e propondo melhorias para as falhas.  

 O capítulo 5 é o último e apresenta as considerações finais acerca do modelo 

proposto. Ao final do capítulo são comentadas as limitações que o trabalho apresentou, sendo 

finalizado com as sugestões de trabalhos futuros. Na parte final deste trabalho, encontram-se 

as referências. 
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2. BASE CONCEITUAL E REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta a base conceitual, que tem como finalidade fornecer suporte 

teórico ao trabalho. No decorrer deste, é apresentado de forma sucinta à contabilidade de 

custos, são descritas as principais nomenclaturas em custos e também é mencionado como as 

informações relacionadas a custos influenciam no processo de tomada de decisão, assim como 

os métodos de custeio. Em seguida, é realizada a revisão da literatura que apresenta as 

discussões atuais sobre os métodos de custeio. 

2.1 Contabilidade de custo 

Antes do início da apresentação dos conceitos, é relevante uma breve introdução ao 

conceito de contabilidade de custos. De acordo com Martins (2010), o nascimento da 

contabilidade de custos ocorreu a partir da evolução do mercantilismo, a Revolução Industrial 

(século XVIII). No mercantilismo, a base das informações era fornecida apenas pela 

contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Até este período não existiam grandes 

indústrias e a produção era feita em pequenas escalas não necessitando, desta forma, do 

controle detalhado dos custos de produção. Com a evolução dos métodos de produção, que 

possibilitaram que esta agora passasse a ser realizada em grandes escalas surgiu, à 

necessidade do controle eficaz dos custos. 

Leone (2006) explicita que a finalidade da contabilidade de custos é produzir 

informações para os diversos níveis gerenciais, produzindo informações que apresentam a 

rentabilidade e o desempenho das diversas atividades realizadas, auxiliando a alta 

administração a planejar e controlar as tomadas de decisão. 

Para Martins (2010) e Leoni (2006) o surgimento de outras técnicas mais acuradas em 

relação ao custo deve-se, ao fato de que a contabilidade de custos foi criada para mensurar os 

estoques, fornecendo dados e padrões de acompanhamento de custos e não para ser uma 

ferramenta de controle gerencial e administrativo.  

Neste cenário de ambiente competitivo, Moreira (2013) destaca que a melhor maneira 

para se manter no mercado é criar e cultivar habilidades que proporcionem as empresas a 

construírem defesas contra as forças atuantes do mercado, projetando uma estratégia eficaz. 
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Para a elaboração correta das informações contábeis e em destaque para as 

relacionadas a custos é necessário o conhecimento dos principais conceitos sobre custos. Estes 

conceitos são descritos no tópico aseguir. 

2.2 Classificação dos Custos 

De modo geral custo pode ser entendido como todos os gastos relacionados à atividade 

fim de uma empresa. Conforme Stratton (2006), custo pode ser definido como a realização de 

um sacrifício de recursos com um objetivo particular. O processo de classificação dos custos 

ocorre, a partir do momento em que o departamento de contabilidade de custos realiza o 

registro dos custos de forma geral. Após esse registro é realizado o agrupamento dos custos. 

 De acordo com Ferreira (2014), os custos podem ser classificados como: direto e 

indireto, sendo que essa distinção deve ser feita de acordo com a identificação do produto 

fabricado e não com a produção como um todo.  

Ferreira (2014) e Martins (2010) abordam sobre a dificuldade da identificação dos 

custos diretos, quando uma empresa produz vários produtos diferentes em sua linha de 

produção. Essa dificuldade existe, pois, quando uma empresa produz um único produto todo o 

esforço da linha de produção será voltado a ele, desta forma todos os custos incorridos serão 

considerados como custo direto. 

Além da classificação como diretos e indiretos, os custos também podem ser 

classificados quanto a sua ocorrência em fixo, semi-váriaveis e variáveis. Segundo Martins 

(2010) os custos fixos, são os cujos valores totais independem da quantidade produzida, ou 

seja, que não sofrem variações em relação ao seu volume de produção. 

Martins (2010) conceitua custos variáveis como: aqueles cujos valores totais variam 

proporcionalmente de acordo com a quantidade produzida. O total dos custos altera-se 

diretamente em função das atividades da empresa. O valor global de consumo dos materiais 

diretos por mês depende diretamente do volume de produção. Principais exemplos de custos 

variáveis são: matérias-primas, embalagens e outros materiais diretos, mão-de-obra direta, 

energia elétrica consumida na fábrica etc. 
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Ferreira (2014) diz que os custos semifixos referem-se aos custos que se mantêm 

quase fixos, mas reagem timidamente ao volume de produção. Assim, em determinado 

momento são fixos passando a variáveis quando este momento se excede. 

Classificar e alocar os custos de maneira correta é muito importante, pois a 

distribuição incorreta destes pode levar a empresa a ter prejuízo na venda de seus produtos 

calculando o custo de venda a preços menores que não conseguem suprir o que foi gasto para 

a produção. 

Após a classificação dos custos, puração e confecção de relatórios inicia-se o processo 

de utilização destas informações no processo de tomada de decisão. Dentro de uma 

organização diversas decisões podem ser tomadas, o tópico seguinte apresenta algumas 

decisões que podem ser tomadas em relação a custos destacando lguns questionamentos que 

devem ser realizados ao analisar os custos. 

 

2.3 Tomada de Decisão Envolvendo Custos 

Percebe-se que os efeitos causados pela globalização, exigem um grande esforço das 

organizações na busca de instrumentos eficazes para a sustentação dos seus negócios e dentro 

deste contexto, o objetivo perseguido pela contabilidade de custos, deixa de ser apenas o de 

fornecer dados para o atendimento da legislação, mas também de gerar informações que 

agreguem valor nas decisões gerenciais. 

De acordo com Porter (2004) cada empresa precisa estabelecer suas estratégias para 

tornar-se competitiva. Uma das estratégias citadas por Porter é a liderança em relação aos 

custos, que diz que as empresas devem gerenciar seus custos de forma adequada utilizando as 

informações, não só para fins financeiros, mais também com as finalidades de tomadas de 

decisão. 

Análise de custos é uma ferramenta para tomadas de decisão de curto e longo prazo, 

por meio desta, é possível definir qual o melhor mix de produção, quais os fatores limitantes 

da produção, a viabilidade de aceitar a produção de uma nova remessa de produtos, verificar 

quais os custos de insumos interferem diretamente no processo produtivo. 
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Para realizar a análise dos custos, é necessário à identificação e classificação destes de 

forma adequada, assim como a escolha correta do critério de alocação dos custos ao produto 

final. Neste cenário, é necessário primeiro estabelecer que tipo de informação adequa-se as 

necessidades da empresa. Antes da alocação dos custos, é necessário analisar a parcela 

relevante dos custos, esta é feita por meio do princípio de custeio, que apresenta a diferença 

entre os custos fixos e variáveis e identifica a parcela de desperdícios, que pode esta 

ocorrendo. Esta classificação é essencial, pois as decisões são tomadas levando em 

consideração os custos relevantes, devido ao fato destes sofrem alterações dependendo da 

decisão. 

Outra forma de classificar os custos é a que leva consideração o volume de produção, 

desta forma os custos classificam-se em fixo e variáveis, outra classificação que é realizada é 

em relação à participação de cada custo ou a facilidade de alocação ao produto separando 

estes em diretos e indiretos. 

2.3.1 Decisões de Curto Prazo 

Pinto et al. (2008) dizem que além da analise dos custos diretos e indiretos, é 

necessário a analise do lucro, esta é realizada utilizando um conjunto de procedimentos, 

denominados analise custo-volume-lucro. O resulto obtido propicia uma visão ampla do 

processo de planejamento que permite examinar o comportamento das receitas totais, dos 

custos totais e do lucro. O resultado da analise é utilizado para projetar o lucro obtido em 

diversos níveis de produção e vendas, bem como analisar o impacto sobre o lucro das 

modificações no preço de vendas, nos custos ou em ambos, para chegar aos resultados esta 

analise responde a perguntas como: 

 O empreendimento é viável? 

 Qual o produto mais rentável? 

 Quais as consequências da retirada de determinado produto da linha de 

produção? 
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O processo de apropriação de custos é realizado por meio dos métodos e princípios de 

custeio, onde cada método de custeio tem uma forma específica para definir o valor final do 

produto, sendo necessário identificar quais as informações que a empresa necessita para assim 

definir qual o melhor método. 

 

Martins (2003) menciona que para decisões de curto prazo, o custeio variável é o mais 

adequado, pois este separa os custos fixo e variáveis. A base para essas decisões pressupõe 

que a empresa para funcionar, já está comprometida com os custos fixos, os quais não serão 

influenciados por nenhuma decisão que se tome. Todavia, dado que a estrutura fixa da 

empresa está preparada, as decisões lógicas estão relacionadas com o que fazer com aquela 

estrutura. Assim, os custos relevantes para essas decisões são os variáveis. 

O custeio variável tem como finalidade gerencial, apresentar o comportamento dos 

custos variáveis, tais como mão-de-obra, matéria-prima utilizada e comissões de venda. 

Através das informações geradas por este método é possível identificar a margem de 

contribuição de cada produto, com a utilização da aplicação da margem de contribuição é 

possível identificar se o valor no qual o produto esta sendo vendido proporciona lucro a 

empresa. 

Megliorini (2007) destaca as vantagens do custeio variável, este auxilia na definição 

do preço de venda, auxilia na identificação dos produtos mais rentáveis e no processo de 

decisão entre comprar ou produzir. Como desvantagem citam-se o aumento do crescimento 

dos custos fixos, causado pela forma como os custos fixos são tratados.  

Segundo Bornia (2009) o custeio por absorção também é utilizado como ferramenta de 

auxílio à tomada de decisão, este custeio absorve todos os custos fixos e variáveis e aloca 

estes aos produtos, a sua maior utilização é para a avaliação de estoque. 

Segundo Pinto et al. (2008) o processo de tomada de decisão é segmentado em três 

premissas fundamentais, que são elas o estudo do ponto de equilíbrio, a margem de segurança 

e a alavancagem operacional. 

2.3.2 Margem de Contribuição 
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Bornia (2009) aborda que para uma tomada de decisão mais completa deve ser levada 

em consideração a margem de contribuição. A margem de contribuição é o montante da 

receita diminuindo dos custos variáveis. Para Martins (2003) margem de contribuição pode 

ser definida como: a diferença entre a receita e a soma de custo e despesas variáveis, que tem 

como finalidade apresentar a potencialidade de cada produto. Desta forma o estudo da 

margem de contribuição permite visualizar, o produto que apresenta maior contribuição para a 

empresa. 

De acordo com Berti (2013) a margem de contribuição divide-se em: margem de 

contribuição unitária e margem total. A margem de contribuição unitária ocorre quando a 

contribuição é oriunda de uma só unidade de produto. Já a margem de contribuição total 

ocorre quando a empresa tem uma linha de produção diversificada, o resultado desta margem 

apresenta o desempenho global da empresa. 

O cálculo da margem de contribuição permite também a realização da análise dos 

fatores limitantes de produção. Como fatores limitantes da produção que podem ser 

evidenciados, citam-se: o tempo à falta de maquinário, a falta de mão-de obra e a falta de 

recursos financeiros. A análise dos fatores limitantes proporciona a decisão de qual produto 

fabricar, quando existirem limitações na capacidade produtiva. 

2.3.3 Ponto de Equilíbrio 

 

Outra análise que deve ser realiza é em relação à quantidade mínima, que deve ser 

vendida para que a empresa consiga honrar suas obrigações. Esta ocorre por meio do estudo 

do ponto de equilíbrio.  

Berti (2013) conceitua ponto de equilíbrio como: o momento em que o resultado das 

atividades realizadas pela empresa é nulo, ou seja, as receitas totais são iguais à soma dos 

custos e despesas totais. O resultado encontrado após o cálculo representa o momento nulo, 

onde a empresa não obteve nem lucro, nem prejuízo. O ponto de equilíbrio é calculado tanto 

para informações de quantidade, como informações monetárias.  
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O resultado do ponto de equilíbrio define o volume exato de vendas e produção, que a 

empresa deve realizar para que consiga honrar com todos os seus compromissos. Padoveze 

(2013) relata que o ponto de equilíbrio é uma ferramenta de gestão de curto prazo, quando diz 

que este, demonstra o ponto mínimo que a empresa pode operar, para que tenha lucro igual à 

zero. Desta forma a gestão de curto prazo, consegue definir a quantidade que precisa ser 

vendida, programando a linha de produção e os estoques de matéria-prima. 

Outra informação, que é obtida no ponto de equilíbrio é se existe proporcionalidade 

entre os custos e as despesas ou se esta tendo mais custos e despesas do que receitas. 

Para a realização de uma boa tomada de decisão é necessário que além da aplicação da 

margem de contribuição e ponto de equilíbrio, os custos sejam classificados não só levando 

em consideração se são fixos ou variáveis mais também devem ser analisados em relação ao 

seu impacto na apuração do lucro, está análise é realizada através da aplicação dos métodos 

de custeio que são descritos aseguir. 

2.4 Métodos de Custeio 

Os Métodos de custeio podem ser entendidos como um conjunto de técnicas, com 

diferentes abordagens de identificação dos custos, onde cada método de custeio trata a 

metodologia de classificação dos custos de forma específica.  

Segundo Bornia (2009) os métodos de custeio abordados na literatura são: Centro de 

Custos, Custeio Baseado em Atividades e Unidade Esforço de Produção. A seguir são 

descritos o que vem a ser cada um destes métodos.  

 

2.4.1 Centro de Custos 

 

Este método de custeio tem como caraterística, a apropriação apenas dos custos 

indiretos, não sendo levados em consideração os custos diretos tais como: mão-de-obra, 

matéria-prima, entre outros. 

A organização dos custos é realizada através da criação de centros de custos. Segundo 

Bornia (2009) um centro de custo pode ser determinado levando em consideração o  
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organograma da empresa, onde cada setor gera custos específicos e possui responsabilidades 

próprias. 

A vantagem deste método consiste na identificação das atividades realizadas em cada 

centro de custos. Como desvantagens cita-se a subjetividade para a criação e implantação dos 

centros de custos. 

2.4.2  Custeio Baseado em Atividades- ABC 

 

 

De acordo com Martins (2010) este método de custeio foi apresentado por Kaplan e 

Cooper. A necessidade da divulgação deste foi causada pela necessidade do controle dos 

custos indiretos, que sofrem grande aumento devido à necessidade cada vez maior do uso de 

tecnologias, que resultaram na automação dos processos, tanto na parte administrativa como 

no chão de fabrica, diminuído o uso da mão-de-obra, gerando assim alto custo indireto. 

De acordo com Ching (2001) os métodos tradicionais deixaram de ser eficazes, pois 

estes não levam em consideração que as atividades consomem recursos, não mensurando de 

forma adequada os custos indiretos.  

Segundo Oliveira & Perez Jr (2007) o sistema de custeio ABC é um sistema 

fundamentado na analise das atividades desenvolvidas dentro da empresa. Para este método o 

que gera custos é o consumo de recurso que cada atividade desenvolvida requer.  

O foco principal do custeio ABC é identificar os custos relacionados às atividades e 

não a produção em si. O objetivo principal do sistema de custeio ABC é melhorar a qualidade 

e especificidade das informações utilizadas no processo de tomada de decisão 

Para Oliveira & Perez Jr (2007) atividade pode ser entendida como qualquer evento 

que consome recursos. Atividade também pode ser entendida como, uma junção de recursos 

que tem como finalidade produzir algo. 

De acordo com Oliveira & Perez Jr (2007) o uso deste sistema de custeio permite: 

 Identificar as atividades e os processos existentes. 

 Identificar, mensurar e controlar os custos inerentes a essa atividade. 

 Distribuir os custos a cada atividade. 
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Segundo Berti (2009) para que o sistema ABC atue de forma adequada, este deve ser 

composto pelos seguintes componentes que são: recursos; processo e atividades; centro de 

atividades; direcionadores de custos; elementos de consumo; objetos de custo; direcionadores 

de atividades. Para a implantação do Método de custeio ABC é necessário que empresa saiba 

de forma definida quais são seus departamentos, seus principais processos, e quais atividades 

consomem mais recursos. 

Conforme Berti (2009) uma das atividades mais importante para a implantação do custeio 

ABC é a identificação das atividades, pois neste método são as atividades que consomem os 

recursos, causando desta maneira os custos. A atribuição dos custos as atividades devem ser 

realizadas, levando em consideração as atividades que consomem mais recursos, desta forma 

não podem ser deixados de lados, às etapas de produção de cada produto. 

Martins (2010) conceitua departamento como: a unidade mínima para a contabilidade 

de custo, que pode ser representada por pessoas e máquinas, onde as atividades desenvolvidas 

por estes, devem ser atividades homogenias. 

Oliveira e Perez Jr (2007) conceituam departamentalização como: sendo a sua divisão 

em áreas distintas, conforme as atividades desenvolvidas em cada uma dessas áreas. Ainda 

segundo Oliveira e Perez Jr (2007) cada um dos departamentos possui gastos próprios. O 

processo de departamentalização pode ser construído em sete fases que são elas: 

Fase 1-Identificação dos custos e despesas e separação dos custos e despesas. 

Fase 2-Classificação dos custos direitos e indiretos. 

Fase 3-Apropriação dos custos diretos aos produtos. 

Fase 4-Apropriação dos custos indiretos aos departamentos e agrupamento 

destes as atividades comuns. 

Fase 5-Rateio dos custos indiretos aos departamentos. 

Fase 6-Escolha da sequência de rateio dos custos indiretos. 

Fase 7-Destribuição dos custos indiretos aos departamentos. 

Em relação ao processo de classificação dos custos ocorridos em cada departamento 

Martins (2010) os classifica em primários que são os custos originários no próprio e os 

recebidos de outro departamento através de rateio são considerados como custos secundários. 
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 Oliveira & Perez Jr (2007) destacam algumas situações que podem ser identificadas 

através da departamentalização tais como: 

 Controle dos custos incorridos em cada fase do processo produtivo; 

 Avaliação do desempenho e a eficiência de cada departamento; 

 Identificação de perdas; 

  Desperdícios e usos indevidos de recursos em cada fase de produção. 

Outro fator que deve ser levado em consideração é a escolha dos direcionadores de custos, 

estes podem ser entendidos como o evento que influencia o desempenho das atividades 

gerando consumo de estoques. Uma das maneiras de seleção dos direcionadores de custo é 

através da analise do grau de correlação. 

Dentre as vantagens da implantação deste método pode ser destacada a identificação 

de todas as atividades relevantes que a empresa possui. Outra vantagem é que os custos são 

direcionados as atividades, identificando assim os custos que foram necessários para que esta 

fosse desempenhada. Esta identificação é realizada através do rastreamento de todas as 

atividades e dos custos. 

Para Martins (2010) e Megliorini (2007) entre as desvantagens encontradas destaca-se: 

o fato do custeio ABC não separar os custos fixos e apropria-los aos objetos de custeio, outras 

desvantagens que merecem destaque são: 

 Alto custo de implantação; 

 Necessidade robusta de controle interno;  

 Dificuldade na obtenção de informações; 

 Necessidade de revisão constante; 

 Utilização de muito dados;  

 Informações de difícil extração; 

 Dificuldade de envolvimento e comprometimento dos colaboradores da 

empresa; 

 Necessidade de reorganização da empresa antes de sua implantação; 

 Necessidade de formulação de procedimentos padrões. 
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2.4.3 Método da Unidade de Esforço de Produção (UEP) 

Este método analisa apenas os custos de transformação tentando realizar as ligações 

existentes entre os esforços de produção. Neste método o cálculo do custo dos produtos 

segundo Bornia (2009) consiste na unificação de todas as etapas do processo produtivo e tem 

como objetivo fornecer informações mais simplificadas ao departamento de gestão. 

Ainda segundo Bornia (2009) a utilização deste é indicada quando a empresa deseja medir sua 

eficácia, eficiência e produtividade. A aplicação deste método é recomendada apenas para 

empresas que produzem um único produto, pois em empresas que possuem um mix de 

produtos, este método, apresenta dificuldades de alocar os custos as unidades produtivas. 

A utilização deste método apresenta vantagens em relação ao controle de 

produtividade de empresa que produzem um único produto, pois este possibilita o cálculo 

apurado do custo do produto. 

Dentre as desvantagens encontradas na utilização deste método pode ser destacada a 

geração de poucas informações sobre os desperdícios gerados no departamento produtivo, não 

gerando assim informações necessárias aos processos de melhorias para a empresa.  

 

2.5 Revisão da Literatura  

Os conceitos de custos são destacados por vários autores (FERREIRA 2014; 

MEGLIORINI 2012; BOMFIM & PASSARELLI 2011; MARTINS 2010; BERTI 2009; 

BORNIA 2009; RIBEIRO 2009; SLACK, CHAMBERS & JOHNSTON 2009). Vários 

estudos recentes tratam deste tema abordando de forma mais específica à alocação dos custos 

em cada um dos setores da economia, pois, estes apresentam comportamentos diferentes em 

cada ramo de atividade. Os artigos tratam também da interligação deste departamento, com os 

demais destacando a relevância da boa gestão de custos assim como a importância do uso de 

sistemas integrados como ferramenta para auxilio nas tomadas de decisão.  

Verifica-se que cada método de custeio fornece informações que atendem as 

necessidades das empresas e que existem várias estratégias a serem utilizadas em prol da 

melhor gestão, tanto dos recursos como dos custos inerentes não só ao processo de produção,  
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mas a todas as atividades realizadas na empresa. Neste contexto torna-se necessário analisar 

que tipo de informação cada método oferece e se este fornece as informações necessárias para 

a tomada de decisão. 

É importante destacar que os estudos também evidenciam as dificuldades de 

mensuração de incertezas no cálculo do tempo, da escolha do melhor direcionador de custos, 

identificação e escolha das atividades relevantes e custos relevantes, e os resultados 

produzidos pela aplicação de forma combinada entre dois ou mais métodos de custeio em uma 

mesma empresa. 

Neste contexto, este trabalho propõe a realização da análise do método de custeio 

utilizado em uma mineradora, abordando, por um lado, como esta análise deve ser realizada 

baseada na literatura e por outro como são realizadas as análises de maneira geral. 

Neste sentido, esta revisão tem como finalidade, apresentar uma pesquisa relacionada 

às novas metodologias, que foram criadas para a resolução de problemas de alocação dos 

custos, discutindo como cada método de custeio comporta-se e que informações estes 

fornecem. Para isto, realizou-se uma pesquisa sobre como realizar a análise dos métodos de 

custeio e que aborde também, as novas metodologias aliadas ao custeio ABC trazendo uma 

discussão se este método atende a todas as necessidades da empresa, e por fim aborda-se 

como observar as analises e proposições de melhoria dos métodos de custeio apresentados 

pela literatura. 

 

2.5.1 Aplicações diversas dos Métodos de Custeio 

A análise dos métodos de custeio tem como objetivo tornar o processo de tomada de 

decisão mais eficaz, ao realizar a análise é fundamental conhecer a necessidade das 

informações que a empresa necessita, pois, assim é possível verificar de forma minuciosa as 

informações oferecidas por cada custeio e como estas auxiliam nas decisões. 

Segundo Torabi et al. (2012) a análise dos métodos de custeio é uma técnica eficiente 

e amplamente empregada, pois por meio desta torna-se fácil entender o método e seus 

critérios específicos de alocação dos custos. Para Suzart (2012) algumas informações que 

devem ser levadas em consideração para realização da analise são: que tipo de informações  
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sobre custos a empresa precisa, tai como: controlar e reduzir custos, definir preços e taxas, 

avaliar desempenho financeiro, auxiliar nas decisões econômicas. 

Existem várias formas de investigar os dados dos custeios as mais utilizadas 

atualmente são as que utilizam ferramentas computacionais. Para Khataie et al. (2011) a 

utilização destas ferramentas de apoio permite agilidade ao processo e possibilitam a criação 

de bancos de dados que oferecem informações históricas que permitem a comparação dos 

resultados em caso da necessidade de novas análises. 

Carli & Canavari (2013) apresentam um sistema de informação que permite a 

identificação e análise dos custos da atividade agrícola, este foi modelado de acordo com as 

necessidades de informações obtidas por meio de entrevistas. Este sistema oferece 

informações precisas sobre os custos e as despesas da colheita, a alocação dos custos, esta é 

realizada por meio de procedimentos de distribuição de despesas gerais e leva em 

consideração o consumo das atividades. 

Intakhan (2014) explicita que a análise dos métodos de custeio tem como finalidade 

investigar os custos diretos e indiretos. Este autor realizou a análise da implantação do custeio 

ABC nas empresas da Tailândia, investigando seus efeitos e demonstrando os resultados 

positivos e negativos. Segundo o autor a implantação apresentou resultados positivos, 

possibilitando um maior controle das atividades realizadas. Ao observar a análise citada vê-se 

que esta pode ser realizada tanto sobre os impactos, que a implantação de um novo método de 

custeio pode causar, como também pode ser realizada com a finalidade de comparar os 

resultados causados com a implantação de um novo método.   

É importante destacar, que as informações sobre o cenário econômico, no qual a 

empresa esta inserida deve ser analisada. Outro fator a ser mensurado é se a implantação de 

um novo método de custeio é viável ou não e que impactos podem causar.  

A aplicação de um novo método de custeio é uma hipótese, amplamente abordada na 

literatura. Alemão et al. (2015) tratam da implantação, do custeio ABC no ambiente 

hospitalar, para isto, como primeira etapa os autores sugerem a realização de questionamentos 

tais como: de que forma será realizada a implantação? Em quais setores? Porque implantar? O 

que mudar? Porque mudar e como mudar. 
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Como justificativa da escolha do custeio ABC, os autores citam que este demonstra de 

forma mais fidedigna, as atividades realizadas evidenciando, as causas e as taxas consumidas. 

O custeio ABC é voltado a oferecer informações de suporte para gerenciamento de 

desempenho, demonstrando de maneira mais eficiente o lucro da organização. 

O resultado da aplicação do método foi positivo, proporcionando o mapeamento das 

relações entre as atividades, processos e agentes, demonstrando as atividades de maior 

impacto, possibilitando assim, a formulação de estratégias para melhorias no processo 

produtivo. 

É relevante destacar, que por maiores vantagens que o custeio ABC apresente, a sua 

implantação causa alto desembolso financeiro, tanto no processo de implantação, como de 

manutenção, longo tempo de implantação e a empresa necessita de colaboradores 

qualificados. 

Posso et al. (2010) propõe a implementação de um sistema de custos em uma indústria 

metalúrgica de pequeno porte. Como problema relacionado a custos verificou-se que a 

empresa do estudo não possuía informações específicas sobre os custos das obras realizadas. 

O método de custo utilizado é o custo de absorção total, por meio deste é calculado o 

custo da matéria-prima e das despesas do período. O controle do material utilizado é realizado 

por meio de relatório de alocação de material, realizando o rateio dos custos indiretos. 

Como dificuldade encontrada nesta empresa em relação às informações fornecidas 

pelo método atual de custeio, destaca-se a identificação do custo de cada obra, apresentando 

maior dificuldade, o calculo dos valores referentes ao custo de mão-de-obra devido à falta de 

planejamento do tempo gasto. Diante disto, não é possível informar o custo de cada obra ou 

custo absorvido no mês por obra. 

Como resolução do problema, os autores propuseram a implantação do método centro 

de custos. O centro de custos é o método mais adequado, pois a empresa não possui o 

detalhamento do custo, das atividades necessário para a implantação do custeio ABC. O uso 

do método UEP, também não é indicado, pois este utiliza à unificação da produção, usando 

uma medida comum. A implantação do método de custeio centro de custos possibilitou a 

apuração do custo de forma satisfatória, atendendo as necessidades da gestão. 
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Fazendo uma análise das informações retiradas dos trabalhos de Suzart (2012), Posso 

et al. (2010), é possível sintetizar as informações que cada método oferece da seguinte forma: 

em empresas onde exista a necessidade de informações sobre o custo das matérias-primas, é 

recomendando o uso do método custeio centro de custos. 

 Já em situações, onde as informações necessárias, dizem respeito aos custos de 

transformação é indicado o uso do método UEP. Para a obtenção de informações sobre os 

custos indiretos, relacionados ao departamento de produção e administração, é aconselhável o 

uso do Método de custeio ABC. 

Para a análise correta das informações, oferecidas pelos métodos de custeio é 

necessário, que estas não apenas sejam produzidas, mas sim fornecidas a cada departamento 

de forma integrada e atual. 

 

 2.5.2 Custeio híbrido 

Após o estudo dos resultados encontrados, a partir da análise dos métodos de custeio 

são realizadas proposições de melhoria, quando o resultado não supre todas as informações 

necessárias para a empresa. Dentre as proposições que podem ser aplicadas, uma delas é a 

implantação de um novo sistema de custeio conhecido como custeio híbrido.  

A proposta, do custeio híbrido originou-se, pelo fato de que todos os métodos de 

custeio fornecem informações, para determinado tipo de tomada de decisão, a junção de dois 

ou mais custeios, é realizada com o objetivo de tornar as informações mais robustas. 

Kremer et al. (2012) conceituam, custeio híbrido como: o resultado da aplicação de 

dois ou mais métodos de custeio juntos, como por exemplo, o custeio ABC aliado ao UEP. 

Este novo método, utiliza as características favoráveis dos métodos base, atendendo às 

necessidades gerenciais, fornecendo informações mais acuradas.  

A literatura discorre sobre a aplicação de vários métodos híbridos, Kremer et al. 

(2012), propõem o desenvolvimento do modelo de custeio híbrido, em empresas prestadoras 

de serviço por encomenda, onde é aplicado o custeio ABC aliado ao UEP. Os resultados 

encontrados mostram que, o modelo estruturado permite que sejam mensurados os custos de 

todos os clientes, alterando apenas o tempo que o cliente base passou por cada atividade. 
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Belli et al. (2013) idealizam um estudo que propõem a implantação do custeio hibrido 

ABC/UEP, em uma empresa prestadora de serviços de colheita florestal. Segundo os autores 

as vantagens deste encontram-se, em reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo 

rateio arbitrário dos custos indiretos. 

O custeio híbrido que utiliza os métodos de custeio ABC e UEP, foi aplicado em 

empresas prestadoras de serviços em vários seguimentos como: em escritório de 

contabilidade, no seguimento de foto e vídeo, seguimento de beleza, em empresas de 

informática, sendo aplicado também no seguimento hospitalar, ao observar os seguimentos no 

qual o método foi implantado, observa-se como característica o atendimento a atividades 

específicas relacionadas a cada cliente. Deste modo este método apresenta flexibilidade 

apresentando, foco na gestão das atividades que consomem recursos e seu comportamento 

para atender ao pedido de cada cliente. 

 Richartz.  (2011), comenta sobre o custeio híbrido proposto por Beuren e Schlindwein 

(2008), o custeio proposto aborda o uso do custeio por absorção e do RKW. Este custeio foi 

aplicado em uma organização médica. Segundo os autores, este novo método atende as 

necessidades legais, pois utiliza o princípio de custeio por absorção, fornecendo também 

informações gerenciais.  

Em relação à implantação dessa metodologia, observando o fator custo, esta é considerada 

viável, visto que a adoção do custeio híbrido, proposto não causa a compra de um novo software, 

mas apenas resulta na elaboração de novos cálculos, de acordo com as regras de cada método.  

Além do custeio híbrido, a literatura também propõe o uso de novas ferramentas junto 

com o custeio ABC. Essas novas ferramentas serão apresentadas no item a seguir. 

 

2.5.3 Novas Ferramentas Associadas ao Custeio ABC 

Vários autores verificaram que o uso do custeio ABC, sozinho não atende a todas as 

necessidades das empresas e proporão o uso de ferramentas gerenciais aliadas a este custeio. 

  No processo de identificação e mensuração dos custos, ocorrem incertezas que 

podem causar danos aos resultados finais. Esmalifalak et al. (2015) apresentam uma proposta 

capaz de produzir melhores resultados, que é a utilização da metodologia conhecida como  
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Fuzzy Time Driven Activity Based Costing, esta é uma extensão do custeio ABC, indicada 

para organizações que atuam em ambientes incertos, que não possuem informações históricas 

sobre o preço de custo dos produtos, que não tem confiança nos dados anteriores. A 

metodologia proposta para a implantação é desenvolvida em quatro etapas: analise inicial, 

recolhimento dos dados, construção do modelo e avaliação dos resultados. 

Outro problema identificado na implantação do custeio ABC, é em relação à 

identificação da hierarquia das atividades, como solução Chang (2015), Mulliner et al. (2016) 

Balaji & Kumar (2014) propõem uma nova metodologia conhecida como AHP/ABC. A 

metodologia AHP/ABC foi discutida por Partovi em um artigo publicado em 1991, intitulado 

An analytic hierarchy approach to activity-based costing. A proposta deste artigo era 

substituir a identificação dos custos indiretos que é realizada através de rastreamento, pela 

identificação hierárquica. Dentre os motivos que Partovi utilizou para justificar o uso da 

análise hierárquica estão: as dificuldades encontradas pelas empresas em calcularem os custos 

indiretos nos departamentos onde são produzidos um grande mix de produtos utilizando o 

mesmo maquinário. 

O processo de identificação dos custos indiretos é um processo de alto grau de 

complexidade devido à dificuldade de identificação da ordem em que estes ocorrem, a 

utilização da metodologia AHP, auxilia na definição dos direcionadores estabelecendo passos 

que organizam os custos com o auxílio de hierarquia, permitindo que desta forma sejam 

identificadas as alternativas para a construção da hierarquia de maior consumo. De acordo 

com Torabi et al. (2012), o uso da análise hierárquica possibilita resultados com maior 

precisão, pois esta avalia os critérios qualitativos e quantitativos. 

 Para a identificação dos custos, a empresa é decomposta em vários níveis de forma 

hierárquica, identificando como é composto o processo de produção e os custos ocorridos em 

cada nível. 

As críticas à identificação de erros ocasionaram a criação da segunda edição do 

custeio ABC, criada por Kaplan e Anderson intitulada Time Drivem Activity Based Costing 

que em português, pode ser definida como Custeio Baseado em Atividade e Tempo. De 

acordo com Sarokolaei et al. (2013) este novo modelo elimina a fase de identificação de 

atividade, descarta também o uso de questionários apresentados ao pessoal, tornando a 

aplicação deste financeiramente mais viável. Chen et al. (2015) preconizam que o TDABC 
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utiliza o tempo para orientar os custos dos recursos diretamente aos objetos de custos, sendo o 

tempo o fator mais importante, no TDABC os custos não são alocados as atividades, este tem 

como foco o processo sendo que as medidas usadas para cálculo são realizadas através de 

estimativas de tempo, com a utilização dos custos por unidade de tempo e o número de 

unidades de tempo consumidas. Usa o tempo como direcionar de custos. Para encontrar os 

valores é utilizada uma metodologia que estima os custos das atividades, com base na 

capacidade de fornecimento e o tempo necessário para realizar o serviço em questão. 

Hoozée et al. (2012) abordam sobre uma técnica de modelagem de custo, na qual os 

tempos requeridos para ocorrências particulares de uma atividade, são usados para calcular o 

valor das equações. O cálculo proposto é realizado por meio da multiplicação dos tempos pelo 

custo por unidade de tempo dos recursos gastos para executar a atividade. De acordo com 

Yun et al. (2015) neste método o custo para cada atividade é calculado, incorporando o tempo 

de uso, os recursos e o custo real de cada recurso consumido em cada atividade. A vantagem 

deste é a realização da análise de sensibilidade que tem como finalidade determinar o padrão 

dos resultados, além da analise de sensibilidade, outra ferramenta que pode ser utilizada são 

os intervalos de confiança que demonstram o espaço de incerteza que pode existir.  

Uma das desvantagens que podem ser citadas neste método é a ineficiência de sua 

aplicação em ambientes incertos como, por exemplo, as empresas que trabalham por 

encomenda. 

A busca pelo anseio de corrigir as falhas que ocorreram nas metodologias anteriores e 

o desejo de fornecer resultados mais eficazes resultou, segundo Sarokolaei (2013), na criação 

da terceira geração do custeio ABC, esta foi introduzida por Namazi em (2009), esta nova 

metodologia vem para corrigir as falhas existentes no custeio ABC e no TDABC, o objetivo 

do PFABC é o controle de desempenho. Essa nova versão fornece informações mais precisas, 

identificando primeiro às atividades importantes, para então calcular os custos referente ao 

tempo utilizado. A implantação deste sistema é realizada em nove passos, Yun et al. (2015)  

 

 

adaptou os noves passos da implantação deste método em um hospital, as etapas são descritas 

a seguir. 
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1. Selecione uma condição médica ou sintoma. Comece identificando algumas 

condições mais comuns (ex, dilacerações) ou sintomas (ex, dor de tórax). 

2. Defina o ciclo de cuidado do paciente. Para cada condição ou sintoma apresentando, 

os começos de ciclo de cuidado com o a entrada de paciente e saída. 

3. Desenvolva um mapa de processo. Este devera mostrar todas as atividades 

executadas, relacionadas ao paciente. O mapa deve conter, todos os gastos como pessoal, 

instalações, equipamento, e artigos de consumo (ex, medicamentos, cateteres, equipamentos 

de sutura). 

4. Obtenha estimativas de tempo. Determine aproximadamente quanto tempo cada 

provedor ou recurso é gasto com cada paciente. 

 5. Calcule o custo de recursos. Calcule o custo direto de cada recurso por paciente. 

Estes custos diretos incluem salários de médicos, enfermeira e pessoal de apoio, como 

também as despesas depreciadas e manutenção de equipamento (ex, os computaram escâner 

de tomografia). 

6. Determine o número total de minutos que cada empregado pode trabalhar por um 

ano subtraindo, as reuniões e treinamento. Para recursos de equipamento, calcule o número de 

minutos por ano que está disponível para uso. 

7. Calcule o custo total de cuidado paciente. 

 Os autores dizem que a aplicação deste método será crítica para os líderes entenderem 

as despesas de uma empresa e elaborarem o índice de custo de capacidade.  

 

2.6 Controle de Custos Como Ferramenta Competitiva 

Segundo Nakagawa (2001) e Padoveze (2009) o controle dos custos nasce como 

consequência dos novos conceitos e estilos de vida, hábitos, lazer etc. 

Para Moreira (2013) a resposta das empresas diante deste quadro tem sido: redução do 

tempo gasto na fabricação e planejamento do produto; utilização correta dos recursos 

proporcionando a redução de custos e desperdício; implantação e execução de programas de 

controle de qualidade; valorização da cultura organizacional e valorização do capital humano.  
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É a partir da década de 50, que efetivamente as inovações tecnológicas (hard) e 

metodológicas (soft) começam a contribuir para a competitividade das empresas, através da 

melhoria da qualidade de produtos, redução de custos, aumento da flexibilidade no 

atendimento à demanda dos clientes e redução do lead time (tempo de entrega) Moreira 

(2013). 

Com as constantes inovações vivenciadas pelo mercado, torna-se cada vez mais 

complexo produzir, produtos que atendam as necessidades dos consumidores. Para inovar e 

manter padrão de qualidade, Gitman (2003) não basta apenas recursos materiais como 

também financeiros que possibilitem a execução e produção.  

Neste cenário nasce à gestão estratégica de custos que para Poter (2004) é uma análise 

de custos mais ampla, que analisa de forma consciente, os elementos explícitos e formais e 

implícitos, o objetivo da gestão estratégica é reduzir custos enquanto fortalece a estratégia 

adotada. Os dados de custos são usados para desenvolver estratégias superiores a fim de 

obter-se vantagem competitiva sustentável. 

A implementação de várias técnicas voltadas à redução de custos além de serem 

causadas pelas novas necessidades dos clientes não é algo fácil de encontrar um consenso e 

uma aplicação padrão para as diversas empresas, pois, reduzir custos e ser competitivo é algo 

que requer uma análise precisa dos gargalos e das restrições que cada empresa contém. 

 Ao falar em diminuir custos é preciso analisar os impactos que esta redução irá causar 

a curto e a longo prazo. A gestão de custos e contabilidade gerencial apresentam que redução 

de custos é um processo que precisa ser analisado, pois o que ocorre em boa parte das 

empresas quando o tema é redução de custos é redução do quadro de colaboradores e na 

maioria dos casos essa não é a solução mais viável. 

Mais afinal, porque então as empresas devem realizar o uso dos métodos de custeio? O 

uso deste é imprescindível para o cálculo dos custos, para a apropriação correta dos 

custos/despesas, e respondem à questão como deve ser rateado, podendo desta forma 

identificar os erros e quais medidas serão implementadas, a identificação dos custos que 

permite a análise, por exemplo, da imobilização do capital, das restrições que impedem o 

crescimento da organização e se a produção esta proporcionando ou não lucro. 

Devido à complexidade do processo produtivo torna-se necessário o conhecimento das 

fases de produção do manganês que envolve: execução, beneficiamento e elaboração, estas  
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por sua vez, devem ser analisadas uma a uma, custo por custo, de maneira criteriosa para 

alcançar informações relevantes ao planejamento e gerenciamento da linha de produção. 

Nagakawa (2001) diz que a falta de controle dos custos de uma empresa pode levá-la a 

falência, pois as informações geradas pelo departamento de custos representam a base para as 

tomadas de decisão.  

 

2.7 Considerações Finais sobre o Capítulo 

Este capítulo teve como objetivo apresentar uma síntese sobre os estudos que 

fundamentam o presente trabalho. Sua construção foi estruturada em duas exposições que são 

elas a base conceitual e a revisão de literatura.  

A base conceitual descreveu de maneira sucinta os métodos clássicos e 

contemporâneos de custeio. Ao longo do capítulo foi realizada a revisão de literatura, que está 

estruturada em três itens onde o primeiro trata da análise dos métodos de custeio, o segundo 

item aborda o custeio híbrido, como uma das proposições de melhoria sugeridas pela 

literatura e o último item aborda as ferramentas que podem ser aliadas ao custeio ABC como 

a finalidade de minimizar suas falhas. 

A aplicação do custeio híbrido ABC/UEP, conforme descrito nos estudos promove a 

simplificação dos processos, unificando as atividades levando em consideração suas 

características. A utilização deste permite ainda que seja realizada uma analise de cada cliente 

em cada uma das empresas no qual foi aplicado. 

Como ponto relevante do capítulo, destaca-se a desmitificação de que apenas o uso do 

custeio ABC é o apropriado para a solução de todos os problemas relacionados a custos. O 

que pode ser observado por meio dos trabalhos investigados é que cada método de custeio 

apresenta informações diferentes e que para a obtenção de melhores informações sugere-se o 

uso conjunto dos métodos explorando as suas características. 
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3. O PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO MINÉRIO DE MANGANÊS  

Neste capítulo serão apresentando as principais características, relacionadas aos 

processos de extração do minério de manganês. Essa caracterização é relevante, pois irá 

descrever o cenário de uma mineradora de manganês, destacando seus custos.  

 

3.1 Descrição do Setor de Mineração  

O setor econômico responsável pela extração mineral classifica-se como setor mineral. 

As empresas deste segmento têm como finalidade a exploração de recursos naturais, tendo 

como objetivo a extração de mineiro. Minério é um composto natural em forma sólida, que 

através de um processo de beneficiamento, gera lucro. A finalidade deste setor é suprir o 

mercado com recursos minerais.  

As pesquisas classificam os solos de acordo com o tipo de material encontrado, sendo 

estes identificados como: arenoso, argiloso, contendo ou não algum tipo de minério para 

exploração. Araújo (2005) explicita que na natureza são encontrados diversos minerais que 

possuem teor econômico, tais como ouro, prata, fósforo, cobre, zinco, calcário, manganês, 

carvão e alumínio. A classificação destes minerais é realizada pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (2007), que divide os minerais nas seguintes classes: metálicos, nao-

metalicas, gemas, diamantes e energéticos. 

Conforme Biondi (2003), dentre as atividades realizadas pelo setor mineral destacam-

se, identificar jazidas com alto teor de matéria-prima, analisar a viabilidade econômico-

financeira e ambiental, realizar em seguida o processo de lavra, beneficiar ou distribuir para 

os polos de beneficiamento.  

A extração mineral inicia-se com a descoberta da jazida, que passa por varias análises, 

ambientais, logísticas e financeira. Estas análises possibilitam a construção dos planos de 

implantação e verificam a viabilidade técnico-econômica, determinando a assim a viabilidade 

ou não da implantação da mineradora em determinada região geográfica.  

Na figura 3.1 é possível observar os resultados de pedidos de novas autorizações e 

concessões de lavras ocorridas no primeiro semestre de 2015. 
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Figura 3.1- Autorizações e concessões de lavras 

Fonte: DNPM-2015 

A identificação de todas as fases do processo, de todos os direcionadores de custos e 

determinação do processo final do produto representa o alicerce para a competitividade e 

permanência da empresa no mercado. 

 

3.2 Produção Mineral no Brasil 

 

 A produção mineral brasileira apresentou grande crescimento a partir do ano 2000, 

devido a maior procura por minerais tanto no comercio interno como no externo causado pelo 

aumento do processo de urbanização mundial e o crescimento das economias emergentes. De 

acordo com os dados do DMPN (2015) a produção mineral no Brasil é considerada expressiva 

com uma produção de 72 substâncias minerais, das quais 23 são metálicas, 45 não metálicas e 

4 energéticas. São 1.820 lavras garimpeiras; 830 complexos de água mineral; e 13.250 

licenciamentos. A figura abaixo apresenta distribuição das mineradoras no Brasil. 
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Figura 3.2- Companhias Mineradoras no Brasil. 

Fonte: IBRAM -2012 

Observa-se que a região sudeste é que possui maior número de mineradoras no país e a 

região que apresenta a menor concentração é a região norte. De acordo com o DMPN os 

minerais com maior destaque de produção no Brasil em 2014 foram: nióbio, com participação 

de 93,7% no mercado desse metal. O país se tornou o segundo maior produtor de magnesita, 

com 14,5%. Outras substâncias minerais também mostraram elevada participação na 

produção mundial, a saber: crisotila (15,6%), manganês (15,3%), alumínio (14,9%), 

vermiculita (13,9%), ferro (12,8%), tântalo (10,0%), talco e pirofilita (9,2%), estanho (8,3%) 

e grafita (7,8%). 

 A Figura 3.3 destaca a Dimensão Mineral do País demonstrando os minerais 

produzidos em cada Estado. 
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Figura 3.3 - Dimensão Mineral do País. 

Fonte: IBRAM -2012 

De acordo com dados do DMPN (2014), em relação à quantidade das reservas de 

manganês catalogadas, 44,72% estão localizadas no Estado de Mato Grosso do Sul, 33,09% 

no Estado do Pará, 15,18% em Minas Gerais e o restante (7,01%) está distribuído em ordem 

decrescente pelos Estados do Amapá, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Goiás. 

Em relação à extensão das reservas de minério de manganês, as maiores reservas 

encontram-se nos Estados do Pará, com 57,86% e Minas Gerais, com 21,48%. Mato Grosso 

do Sul tem somente 8,19%. 

 

3.3 Processo de Extração Mineral 
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O processo de extração mineral constitui-se na retirada de minerais presentes no solo 

ou em sua superfície, essa extração tem como finalidade obtenção de valor econômico, ou 

seja, os minérios extraídos são comercializados, o processo realizado que compreende a 

extração até o beneficiamento recebe o nome de lavra. Este é realizado pela indústria 

extrativista mineral que desenvolve as seguintes atividades segundo MME (2009): descoberta 

da jazida, analise e classificação do material, extração e beneficiamento.  

Segundo o MME (2009) as jazidas são os depósitos minerais que ainda não foram 

explorados. Já quando este passa a ser explorado recebe o nome de mina e o processo de 

exploração da mina recebe o nome de lavra. Em relação à exploração da lavra, esta pode 

ocorrer por meio da garimpagem sendo realizada de modo artesanal, com baixa produção, já a 

produção realizada em escala industrial, recebe o nome de extração mecanizada ou indústria 

extrativa. As duas principais formas de extração mineral são: minas subterrâneas e minas a 

céu aberto. 

Conforme Biondi (2003) as jazidas são descobertas através da pesquisa realizadas nas 

áreas onde exista a suspeita de produtos minerais de valor econômico, a análise e classificação 

do produto mineral é regulamentada pelo MME e fiscalizada pelo IBMA. 

 A pesquisa é o passo inicial, podendo ser realizado em áreas individuais, ou em 

conjunto de depósitos minerais. A construção de mapas geólicos regionais vem logo em 

seguida e apresenta o contexto regional, o ambiente geotectônico, as unidades geológicas 

(tipo, teor uniformidade, classificação das rochas e suas propriedades físicas), a finalidade 

deste é demonstrar a geometria e dimensões dos corpos mineralizados, apresentando sua 

forma, continuidade e profundidade; as fáceis de minérios; as rochas e as estruturas rígidas ou 

plásticas. Outros fatores importantes que são analisados nesta fase são os riscos e os custos 

ambientais. 

Araújo (2005) apresenta que a análise geológica fornece informações para decisões 

como: fornecimento do produto ao mercado, transporte (acesso à área, distancia e custos), 

quantidade e especialização da mão-de-obra, seleção do método de mineração a ser utilizada, 

necessidade de capital para investimento em equipamentos. 

O estudo da geografia do local determina a proximidade às cidades, principais postos 

de suprimentos, condições climáticas e condições de superfície como vegetação, rios e as  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_a_c%C3%A9u_aberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_a_c%C3%A9u_aberto
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fronteiras políticas, ou seja, em caso de minas em divisas de cidade ou estado. A decisão dos 

direitos sobre a área mineral é importante para tomada de decisão em relação ao tipo de 

investimento que podem ser realizados que são eles: concessão, aquisição ou arrendamento. 

De acordo com o artigo 18 do decreto Nº 62.934/968, pesquisa mineral pode ser 

definida como:  a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação 

determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico. 

 A pesquisa mineral compreende os trabalhos de campo e de laboratório: 

levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente; 

estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos; 

abertura de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral; amostragens 

sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e 

ensaios de beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de 

concentrados de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial. A 

definição da jazida resultará da coordenação, correlação e interpretação dos dados colhidos 

nos trabalhos executados, e conduzirá a uma medida das reservas e dos teores dos minerais 

encontrados.  

 Moreira (2008) destaca a importância das decisões sobre localização para a instalação 

de qualquer tipo de negócio. Para este autor as decisões sobre localização são estratégicas e 

fazem parte do processo de planejamento. A localização diz respeito ao local onde será 

instalada a base de operações, onde serão produzidos os produtos. Dentre os principais fatores 

determinantes nas decisões sobre localização destacam-se: localização da matéria-prima, 

mão-de-obra, água, energia elétrica e localização dos mercados consumidores. 

Outro fator que deve ser levado em consideração é o arranjo físico das instalações no 

local, Moreira (2008) diz que planejar o arranjo físico de uma instalação significa tomar 

decisões sobre a forma como serão dispostos, nesta instalação, os centros de trabalho. A 

importância das decisões relacionadas aos arranjos físicos deve ao fato que estas afetam 

diretamente a capacidade da instalação e a produtividade das operações. Dentre os tipos 

básicos de arranjo físico destacam-se: arranjo físico por produtos, arranjo físico por processos 

e arranjo físico por posição fixa. 
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Após decidir sobre localização, arranjo físico e investimentos iniciais e receber a 

autorização para o funcionamento inicia-se o processo de lavra que segundo o DMPN (2008) 

pode ser conceituado como: o conjunto de operações coordenadas que objetivam o 

aproveitamento industrial das jazidas, desde a extração das substâncias minerais até o 

beneficiamento destas. é recomendavel uma análise bem elaborado do tipo de operação de 

extração será utilizado, pois, aescolha incorreta pode causa a perda total ou parcialda mina.  

 

3.4 Diversas Utilizações do Manganês  

 

De acordo com o DNPM (2008) o minério de manganês é encontrado em sua maioria 

como um composto de minérios, para que este seja considerado puro deve conter mais de 

35% de manganês outra classificação é em minério ferruginoso no qual em o percentual de 

manganês esta entre 10 e 35%.  

A produção do minério de manganês, de acordo com o DMPN (2015) em Minas 

Gerais é destinada ao suprimento de gusa e ferroligas à base de manganês no Centro-Sul do 

País, já as reservas do Pará suprem mais o mercado externo, com menor contribuição à 

produção nacional de ferroligas. As principais empresas produtoras, no ano de 2014, foram: 

VALE S/A (MG e PA), Mineração Buritirama S/A (PA), Urucum Mineração S/A (MT) e 

Sociedade Brasileira de Imóveis Ltda (MS) que, juntas, foram responsáveis por 89,9% da 

produção. 

A liderança da produção nacional continua com o estado do Pará, que produziu 70% 

(773 kt) de toda a produção de concentrado de manganês do país (2,7 Mt). O minério de 

manganês do Pará apresenta teor médio entre 30,07% (Azul, Carajás) e 38,20% (Buritirama) 

de Mn contido, Além do Pará, o Mato Grosso do Sul contribuiu com 22,0% e Minas Gerais, 

com 9,8% da produção nacional. 

O minério de manganês é utilizado na sua forma natural este é adicionado no alto 

forno de gusa, para a produção de ferro-ligas a base de manganês. Além do uso no setor 

siderúrgico o manganês possui também diversas outras aplicabilidades, sendo utilizado em 

diversos outros compostos tais como para a fabricação de pilhas e na indústria química, sendo  
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componente de rações animais e pela indústria farmacêutica para a composição de 

medicamentos. De acordo com Araújo (2005) o consumo de manganês pelas indústrias é 

realizado da seguinte forma: a utilização siderúrgica consome 95%, a indústria eletrolíca 

(fabricação de baterias), cerca de 2% e a indústria química e cerâmica o restante.  

De acordo com dados do DMPN (2015) os principais compradores de manganês e 

seus derivados produzidos no Brasil em 2014 foram China (48%), Argentina (17%) e França 

(17%) nos bens primários, Argentina (47%), Países Baixos (9%) e Estados Unidos (7%) nos 

semimanufaturados, Paraguai (98%) nos manufaturados e Alemanha (22%), Chile (17%) e 

Argentina (12%) nos compostos químicos. 

 

3.5 Beneficiamento do Manganês  

 

Araújo (2005) destaca que o manganês é considerado um elemento de transição, sua 

utilização na composição do ferro foi iniciada por volta de 1800 na Alemanha e Inglaterra, os 

pesquisadores deste período observaram que seu o uso possibilitava o controle do nível de 

enxofre. O manganês em relação aos outros minérios participa com 0.09% da crosta terrestre, 

em sua forma natural pode ser encontrado na natureza na forma de quatro compostos com as 

composições apresentadas a seguir: MnO2; Mn2O3; Mn3O4 e MnO. 

Segundo Biondi (2003) o beneficiamento mineral pode ser caracterizado como: um 

conjunto de processos que possui a finalidade de separar os minérios com teor econômico dos 

rejeitos parte com pouco valor econômico. Dentre as formas de beneficiamento destacam-se: 

Fragmentação primária; Granulação; Moagem; Classificação; Concentração. 

O processo de beneficiamento do manganês é descrito pelo Ministério de Minas e 

Energia (2009) de acordo com a ordem a seguir: operações de britagem, peneiramento e 

classificação, produzindo produtos de granulometria distintas: minério granulado (lump) com 

dimensões entre 75 e 35 mm, minério médio com dimensões variando entre 35 e 9 mm e 

minério de manganês fino (sinter-feed) com granulometria variando de 9 mm a 0,15 mm. 

Outro processo que também pode ser realizado para o beneficiamento é o de britagem, 

deslamagem, lavagem e classificação. Segundo Araújo (2005) e o DNPM (2008) existem 4  
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métodos de aglomeração de minérios que são eles: Sinterização; Pelotização; Briquetagem; 

Nodulização. Somente a sinterização e a pelotização ganharam importância comercial.  

Para que o processo de pelotização obtenha melhor resultado este deverá ser realizado 

na própria mina, pois o material utilizado neste processo são os concentrados de minério ou 

minério em pó, muito finos. Já as sinterizações tendem a ser localizadas perto dos altos 

fornos, porque a carepa e o pó de coletor, que entram na mistura, são produzidos na própria 

usina siderúrgica e o sínter devido a sua espessura não é indicado seu transporte. 

 O processo de beneficiamento do minério ocorre após a sua classificação, esse 

processo de classificação segundo Araújo (2005) consiste em uma separação preliminar do 

minério e seus rejeitos. Após o beneficiamento as formas como os minérios classificam-se 

são: granulometria pelo peneiramento que são pelotas maiores, sínter auto-fluxante que é a 

parte mais fina do minério obtido com junção de partículas de minério, a preparação do sínter 

é realizada por meio da queima das partículas finas com combustível específico e adição de 

calcário em uma grelha obtendo desta forma uma escória básica no alto forno, a pelotização é 

construída com a aglomeração de minério muito fino e formação de pelotas mediante 

rolamento e adição de água, seguida de aquecimento das pelotas para sua consolidação. As 

pelotas são produzidas pela ação de rolamento de minério de fino (ou concentrado) e 

endurecida pela exposição aos gases de combustão à temperatura elevada.  

Araújo (2005) explicita que processo de sinterização ocorre por meio da construção de 

um composto mineral aquecido em alta temperatura. Neste processo ocorre à colagem das 

partículas sob condições em que a fusão ainda não ocorre ou em que é impedida a fluidização 

de toda a camada, pois o aquecimento à temperatura de fusão é muito curto. Na mineração a 

finalidade da sinterização é o aproveitamento dos finos naturais ou de britagem e manuseio, já 

na usina de aço a finalidade da sinterização é recuperar as poeiras, a carepa, as escorias e 

lamas da aciaria e as borras de escarfagem. 

As empresas de extração e beneficiamento apenas extraem e beneficiam o manganês 

para que este seja transportado às metalúrgicas. Absorção do manganês produzido no Brasil é 

destinada tanto para o mercado interno como para o externo sendo seu transporte realizado 

por vários modais tais como: aquaviário, ferroviário e rodoviário. 
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3.6 Regulamentação e Fiscalização da Atividade Mineral 

Este tópico tem como objetivo, discorrer sobre os órgãos que regulamentam a 

atividade mineral, tanto a autorização para funcionamento relacionadas a parte ambiental, 

como a regulamentação pelos órgãos relacionados a contabilidade. 

 

3.6.1 Departamento Nacional de Registro do Comércio 

A regulamentação das empresas mercantis é realizada pelo Departamento Nacional do 

Comércio, a Lei nº 4.048/1996 institui este órgão que tem como finalidades, monitorar e 

coordenar os órgãos responsáveis pelo registro de empresas mercantis e atividades afins, 

estabelecendo as diretrizes necessárias para a regulamentação destas, tendo também a 

atribuição de manter o cadastro atualizado das empresas mercantis. A atribuição de registro e 

arquivamento das empresas é realizada pelas juntas comerciais. De acordo com a legislação 

comercial as empresas só podem ser consideradas sociedades jurídicas após o registro em 

todos os órgãos vinculados ao departamento nacional do comércio.  

 

3.6.2 Departamento Nacional de Produção Mineral 

 

De acordo com Reis (2008) a produção mineral no Brasil é regulamentada pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão criado pela Lei 8.876/1994, este é 

responsável pela fiscalização em todo o país das atividades minerais, sendo também sua 

atribuição os incentivos relacionados a pesquisas ligadas a área mineral, assim como as 

divulgações relacionadas à economia mineral e as estáticas do setor. Já a regulamentação a ser 

seguida pelas empresas de extração mineral esta descrita no Código Mineral que foi instituído 

pelo Decreto-Lei 62.934/1968, este trata da classificação das jazidas quanto ao tipo de 

produto, descriminando todas as etapas que devem ser realizadas para autorização, exploração 

e demais informações sobre legalização. 

 



                                                                                                                                                                  50 

Capítulo 3                                                                                    O Processo de Extração do Minério de Manganês 

 

 

3.6.3 Sistema Nacional de Meio Ambiente 

Os recursos minerais são bens essenciais não renováveis, sua exploração de forma 

indevida pode causar sua extinção, visando à fiscalização da exploração de forma racional foi 

criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente que nasceu com o Decreto nº 73.030/73 e tem 

sua estrutura definhada pela Lei nº 6.938/81. Conforme Reis (2008) a política do sistema 

Nacional é instituída no artigo 7º da Lei 6.938/81 que aprova o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente pelo Decreto 99.274/1990, é finalidade deste conselho propor diretrizes e políticas 

governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais. 

Segundo o autor citado acima o órgão executor responsável pela fiscalização e 

licenciamento de exploração é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, que tem como objetivo atuar como polícia ambiental, executando ações 

das políticas nacionais de meio ambiente. 

3.6.4 Licenciamento Ambiental 

O processo de licenciamento ambiental segundo Reis (2008) é definido como o 

procedimento administrativo que tem como finalidade a concessão da licença ambiental, uma 

das bases legais para a concessão da licença ambiental esta disposta na resolução Conama nº 

237/1997 que é definida como procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental 

responsável que estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental. 

Conforme a resolução Conama nº 237/1997, em seu art. 8º o processo de licenciamento 

ambiental pode ocorrer de três formas que são elas: 

Licença Prévia dispõe sobre a fase preliminar de planejamento da atividade, nesta 

etapa são definidos os requisitos básicos sobre localização instalações e operações. Nesta fase 

é concedida a aprovação da localização, certificando a viabilidade ambiental. 

Licença de instalação autoriza o início da implantação. 

 

 



                                                                                                                                                                  51 

Capítulo 3                                                                                    O Processo de Extração do Minério de Manganês 

 

 

No processo de licenciamento um projeto só pode iniciar suas instalações após ter 

passado pelas devidas aprovações de licença prévia e licença de instalações. A última licença 

é a de operações que certifica o processo de execução da empresa. 

De acordo com o artigo 13 do decreto Nº 62.934/968, o licenciamento fica sujeito à 

inscrição do contribuinte no órgão próprio do Ministério da Fazenda, para efeito do 

pagamento do imposto único sobre minerais, e registro da licença, acompanhada da planta da 

respectiva área, no D.N.P.M. Após o licenciamento, o interessado poderá optar pelos Regimes 

de Autorização e de concessão, que serão obrigatórios se ficar positivada, no curso dos 

trabalhos. 

3.6.5 Ministério de Minas e Energia  

O Ministério de Minas & Energia foi criado pela Lei n° 10.683/2003, dentre as 

competências deste destacam-se as atividades desenvolvidas nas às áreas de geologia, 

recursos minerais e energéticos; aproveitamento da energia hidráulica; mineração e 

metalurgia; petróleo, combustível e energia elétrica incluindo a nuclear.  

3.6.6 Conselho Federal de Contabilidade 

Niyama e Silva (2013) dizem que a contabilidade originou-se da necessidade do controle 

patrimonial, esta é mais antiga que a própria escrita e tem em seus motivos de evolução, a 

invenção da escrita, a expansão territorial, a revolução industrial e a globalização. Todos esses 

fatores geram necessidades cada vez maiores dos registros realizados pela contabilidade, 

fazendo esta torna-se ciência, devido a necessidade de padronização dos registros contábeis 

foi criado o Concelho Federal de Contabilidade que foi instituído no Brasil pelo Decreto-Lei 

9.295/46.  

Leone (2006) diz que dentre as missões do conselho destacam as relacionadas à 

orientação profissional, assim como a fiscalização e orientação da profissão contábil. O 

conselho não é responsável apenas pelo profissional, mas também é dever deste instituir 

normativas sobre as Demonstrações Contábeis que são publicadas, anualmente é responsável 
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também por realizar as adequações entre as normas brasileiras de contabilidade e normas de 

contabilidade internacional. 

3.6.7 Ministério da Fazenda e Secretaria da Receita Federal do Brasil 

 A descrição dos impostos é realizada pela Constituição Federal de 1988 que aborda as 

competências e os fatos geradores e aborda sobre quem são os responsáveis pelo seu 

recolhimento. O recolhimento de impostos representa a maior fonte de receitas do País. 

O órgão que tem como responsabilidade a organização dos tramites econômicos no 

Brasil é o Ministério da Fazenda, este órgão responde pela criação e execução da política 

econômica nacional, outra responsabilidade do Ministerio da Fazenda diz respeito ao controle 

dos recursos públicos, esta sob responsabilidade deste órgão a normatização das operações de 

crédito. 

Já o processo de acompanhamento referente à arrecadação tributaria destinadas aos 

entes federais, que envolve a formação dos valores dos impostos públicos e valores 

relacionados aos programas de previdência privada assim como o seu devido 

acompanhamento e fiscalização é de atribuição  da sua Secretaria do Tesouro Nacional, para o 

desenvolvimento destas funções institui-se a Secretaria da Receita Federal.  

A Secretaria da Receita Federal do Brasil foi instituída pelo decreto nº 63.659/1968. A 

finalidade deste órgão é a administração dos tributos de competência da União, tendo como 

finalidades o desenvolvimento de todas as funções de execução, planejamento, supervisão, 

controle e avaliação dos acontecimentos tributarios.  

 

3.7 Custos em Mineração  

Quem arca com os custos em mineração são as mineradoras (empresas de mineração) 

segundo o artigo 94 Decreto Nº 62.934/1968. Empresa de mineração pode ser entendida 

como: a firma individual ou sociedade organizada na conformidade da lei brasileira e 

domiciliada no país, qualquer que seja a sua forma jurídica, com o objetivo principal de 

realizar exploração e aproveitamento de jazidas minerais no território nacional. Esta possui  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_do_Tesouro_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receita_Federal_do_Brasil
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como responsabilidade: responder pelos danos e prejuízos causados a terceiros, resultantes, 

direta ou indiretamente, da lavra; promover a segurança e a salubridade das habitações 

existentes no local; evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e 

prejuízos aso vizinhos; evitar poluição do ar, ou da água, resultantes dos trabalhos de 

mineração; proteger e conservar as fontes de água, bem como utilizá-las segundo os preceitos 

técnicos, quando se tratar de lavra de jazida; tomar as providências indicadas pela fiscalização 

dos órgãos federais; não suspender os trabalhos de lavra, sem prévia comunicação ao 

D.N.P.M; manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos de 

lavra, de modo a permitir a retomada das operações; apresentar ao D.N.P.M., nos primeiros 6 

(seis) meses de cada ano, Relatório das atividades do ano anterior. Quadro mensal, em que 

figurem, além de outros, os elementos de produção, estoque, preço médio de venda, destino 

do produto bruto e do beneficiado, recolhimento do imposto único e pagamento ou depósito 

judicial do dízimo devido ao proprietário do solo; Número de trabalhadores da mina e do 

beneficiamento; Investimentos feitos na mina e em novos trabalhos de pesquisa; Balanço 

anual da Empresa.  

Os investimentos necessários para a implantação e operação de um projeto de 

exploração mineral têm dois componentes principais: o capital fixo e o capital circulante. 

Silva et al. (2012) abordam que o capital fixo esta voltado a constituição dos bens 

imobilizados (instalações físicas) da empresa aqueles destinados à sua produção, e os custos 

de capital circulante representam uma reservar emergencial para pagamento e manutenção dos 

custos e despesas que ocorrem no dia-a-dia da empresa. 

 De modo geral, os custos que são associados às mineradoras são de duas naturezas: 

custos de capital e custos de operação. Os custos de capital são os custos de investimento 

inicial, ou seja, os custos com aquisição de equipamentos, licenciamento e estrutura física, já 

os custos de operação são os relacionados à operação da mina, que de acordo com o porte da 

mina podem envolver os custos relacionados com a lavra, beneficiamento, transporte entre 

outros. 

 Dentre os principais problemas de controle de custos nas mineradoras destacam-se a 

forma como os custos fixos são alocados aos processos/produtos. Araújo (2005) classifica os 

custos referentes ao processo de mineração em dois tipos: custos internos e custos externos. É 

relevante mencionar que os custos de descoberta e identificação das jazidas assim como os  
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custos de análise de viabilidade, implantação do arranjo físico devem ser registrados e 

devidamente calculados, pois estes representam os investimentos iniciais. 

 

3.7.1 Departamento de lavra  

Para Araújo (2005) os custos operacionais de implantação da lavra são os custos de 

pré-produção ou de desenvolvimento, como preparação do local, construção de instalações 

físicas, compra de equipamentos.  

O departamento de lavra é responsável pela produção, os custos gerados neste 

processo, são considerados como pré-operacionais e estimados por rateio de acordo com a 

estimativa da produção total da mina e o percentual de extração do período. Os custos 

incorridos nesta etapa são: mão de obra, energia elétrica, conservação dos equipamentos, 

equipamentos de proteção individual, transporte e carregamento do minério. Como 

direcionador de cálculo deste departamento, usa-se a quantidade total de rocha extraída e o 

percentual que se espera beneficiar. 

Nesta etapa de lavra também é realizado o carregamento e transporte do minério. Os 

custos pré-operacionais, custos operacionais e os custos pós-operacionais, são direcionados ao 

produto de acordo com o percentual de lavra que se espera obter de cada produto, já que nesse 

departamento todos os produtos sofrem os mesmos processos, sendo apenas proporcionais ao 

que se espera ter de volume final de produção.  

Outro fator que deve ser observado como gerador de custos neste departamento 

segundo Moreira (2008) é a necessidade de sistemas automatizados, que permitem que novos 

padrões de qualidade sejam incorporados aos produtos, ao mesmo tempo em que tornam 

extremamente flexível a produção com o objetivo de diminuírem as variações nos produtos e 

diminuírem as perdas de produtividade.  

A automação pode ser entendida como uma tecnologia que diz respeito à aplicação de 

sistemas mecânicos, eletrônicos e computadorizados para controlar a produção. Ainda 

segundo Moreira (2008) o processo de automação inclui o uso de tecnologias como: máquinas 

automáticas, robôs industriais, sistemas de manuseio e estocagem, sistemas de inspeção e  
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controle de qualidade, sistema computadorizado para planejamento, coleta de dados e tomada 

de decisão. De modo geral existem três tipos de automação: fixa, programável e flexível. 

3.7.2 Departamento de Beneficiamento  

De acordo com Ribeiro (1988) o departamento de beneficiamento, também conhecido 

como parque industrial, local onde os minérios passam por várias etapas até chegarem ao 

produto final. Os custos identificáveis são mão de obra, manutenção e reparação de 

equipamentos, equipamentos de segurança e despesas com transporte interno.  

Os custos da fase de classificação são direcionados ao produto de acordo com o tempo 

de produção de cada tonelada/ produto. Nesta fase um direcionamento mais eficiente depende 

do controle utilizado pela empresa e da separação dos recursos utilizados, outro direcionador 

que pode ser utilizado é a medição do tempo total de produção de cada tonelada/produto.  

Os custos referentes ao departamento de pessoal, manutenção de equipamentos, 

consumo de energia elétrica, comuns aos produtos são controlados através de planilhas e 

direcionados por tempo de horas máquinas, estimado para cada tonelada produzida e 

multiplicada pela quantidade anual prevista. 

 

3.7.3 Administração 

Os custos indiretos são alocados ao departamento de administração, onde são 

executadas as atividades de vendas, faturamento, pagamento dos encargos dos colaboradores 

deste departamento. Como direcionador ou base de rateio deste setor utiliza-se a quantidade 

de requisições de vendas processadas em determinado período.  

3.8 Considerações Finais sobre o Capítulo 

Este capítulo abordou sobre o processo de extração do manganês, mencionando os 

principiais órgãos que regulamentam esta atividade econômica. O capítulo finalizou-se com 

os tópicos relacionados a custos voltados ao setor de mineração. 

A mensuração de custos no processo de extração mineral envolve tanto os custos de 

extração como beneficiamento dependendo do porte da empresa. O produto extraído do solo  
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precisa passar por beneficiamento antes de chegar ao consumidor, pois, o que é retirado do 

solo não é o minério especifico pronto para o uso, mas sim um composto que necessita de 

beneficiamento e classificação (separação entre os produtos, feita em peneiras). 
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4. ESTUDO DE CASO EM UMA MINERADORA 

Este capítulo discorre sobre os resultados encontrados por meio, da análise do método 

de custeio utilizado por uma empresa de extração de manganês, localizada no centro-oeste do 

Estado do Pará. As informações utilizadas foram adquiridas por meio da aplicação de 

questionário, enviado ao departamento de contabilidade da empresa e de entrevista com a 

contadora. A obtenção de dados foi realizada com vista, a compreender os processos da 

empresa, identificando o método de custeio utilizado, levando em consideração os objetivos 

gerais e específicos propostos. 

Assim, é descrita a estrutura da empresa e as informações sobre o cálculo dos custos e 

a verificação das informações fornecidas, pelo método de custeio.  

 

4.1 Descrição da Empresa 

 

A empresa estudada é uma mineradora de manganês, consolidada no mercado, possui 

licenciamento e autorização para produção desde 1982, sendo a implantação da sua planta de 

beneficiamento entregue na década de 2000, a primeira venda foi realizada no ano de 2002, a 

mina onde é realizada a extração localiza-se no centro-oeste do Estado do Pará.  

 A atividade econômica realizada pela empresa é a extração de Minério de manganês, 

feita por meio do processo de lavra a céu aberto, o minério é extraído em sua forma natural e 

através da classificação produz, Managanês, Sinter Feed e o Lump. Sua produção é destinada 

tanto ao mercado interno, como ao mercado externo, atendendo as metalúrgicas e as empresas 

químicas nos seguimentos de mercado (ferro-ligas, micronutrientes, ração animal e baterias, 

dentre outros). A tabela 4.1 apresenta informações detalhadas sobre cada produto, produzido 

pela mineradora. 
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Tabela 4.1. – Classificação dos Produtos de Minério de Manganês 

Minério de Manganês 
Minério em sua forma bruta, extraído da jazida. 

Granulado ou Lump  

 

Minério de maior tamanho (entre 32 mm e 6,3 mm), usado diretamente nos 

altos-fornos de usinas siderúrgicas para a produção de ferro gusa. 

 

Sínter Feed  Minério mais fino (entre 6,3 mm e 0,15 mm). 

Fonte: DNPM-2015 

Apartir dos dados coletados com a entrevista foi possível identificar a estrutura 

organizacional da empresa que é constituída pelos departamentos de: a) administração, b) 

financeiro, c) contabilidade, d) produção e e) estoque. As atribuições de cada departamento 

são definidas e estruturadas de forma individual com o objetivo, de facilitar a atribuição de 

responsabilidades e o cálculo do custo de cada departamento, tornando mais eficiente à 

organização dos centros de custos.  

A figura 4.1 apresenta o organograma da empresa, destacando a hierarquia dos 

departamentos. Este organograma foi construído através das informações obtidas na empresa, 

após sua construção o organograma foi apresentado e validado, junto ao departamento 

administrativo para garantir a fidelidade da estrutura organizacional. 

 

 

Figura 4.1– Organograma da Empresa 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 
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Para a identificação dos direcionadores de custos e a identificação dos custos de cada 

departamento, é necessário que as atividades realizadas em cada departamento sejam 

conhecidas, para isto a entrevista foi estruturada de modo a obter cada informação, estas são 

descritas abaixo. 

As funções desenvolvidas no departamento de administração são: as de vendas, 

controle de contas a pagar e a receber, construção de planejamento financeiro, construção e 

acompanhamento do fluxo de caixa, contato com fornecedor e controle de material de 

segurança. 

Na rotina contábil, as atividades realizadas são: escrituração das movimentações 

realizadas como: a venda de produtos, controle patrimonial, elaboração das demonstrações 

contábeis, apuração de encargos fiscais e trabalhistas, contabilização das atividades 

relacionadas aos colaboradores como: contratação, férias, folha de pagamento, rescisões entre 

outros. 

O departamento de planejamento e controle da produção tem como finalidade, 

controlar os recursos necessários à linha de produção, reduzindo custos, pois, este permite 

melhor alocação dos recursos, diminuindo os desperdícios e a quantidade de estoques, 

garantindo assim a satisfação dos clientes, a qualidade esperada e a entrega no prazo certo 

Silva et al. (2012). Neste departamento algumas das atividades desenvolvidas são: a 

verificação dos estoques em relação à qualidade e controle dos recursos, construção e 

acompanhamento estratégico de produção, desenvolvimento do plano mestre de produção, 

definição da capacidade de produção, controle e registro da capacidade de mão-de-obra 

disponível, controle entre o executado e planejado e  verificação dos maquinários. 

No departamento de Produção são realizadas as atividades necessárias para a extração, 

beneficiamento e transporte. A linha de produção da empresa conta com os seguintes 

departamentos: Operação, Planta de Espirais, Alimentação e Britagem. 

No departamento de operações são realizadas as atividades de extração, transporte 

e deposição de estéril. O processo de extração consiste na extração da matéria-prima, onde 

são extraídos os minérios que precisam ser beneficiados e classificados, após a extração é 

realizado o transporte do minério da mina até o departamento de britagem para a  
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separação e classificação entre o minério e os rejeitos. O método utilizado para a extração 

do minério é o da extração por meio de bancadas, a figura 4.2 apresenta como as bancadas 

podem ser construídas. 

 

Figura 4.2– Bancadas 

Fonte: Apemi (2016) 

No departamento de operação de Planta de Espirais, são realizadas as operações de 

alimentação e britagem. O processo de alimentação é o responsável por alimentar as 

máquinas, que fazem a operação de britagem que consiste na sepação e no beneficiamento 

da máteria prima. 

 

4.2 Análise do Método de Custeio Utilizado pela Mineradora 

Este tópico tem como finalidade realizar a análise do método de custeio, diversas 

investigações podem ser realizadas quando trata-se de método de custeio, neste trabalho a 

análise foi elaborada visando investigar se o método de custeio atende as necessidades 

gerenciais, ou seja, se fornece informações que auxiliam no processo de tomada de decisão  
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tais como: quais departamentos tem maior custo, quais custos podem ser reduzidos ou quais 

custos podem ser aumentados. 

 A análise do método de custeio busca investigar a situação atual, em termos de 

sistema de custeio, de forma a identificar os acertos e levantar as falhas do processo, 

propondo melhorias ao sistema possibilitando, desta forma, maior transparência e coerência 

em relação, ao custo do produto. 

Para a realização da análise é necessário levantar os dados oferecidos pelo custeio 

atual, verificar que tipo de informação a empresa precisa, para assim propôr as melhorias. 

O método de custeio utilizado pela mineradora é o centro de custos. A apropriação dos 

custos neste método é realizada apropriando apenas os custos indiretos. A característica 

principal deste é a divisão da organização em centro de custo. 

 Os centros de custos são determinados considerando o organograma de cada empresa 

e a homogeneidade das atividades realizadas. Segundo Martins (2010) a alocação dos custos 

indiretos neste custeio é realizada primeiro, aos diversos departamentos da empresa, para em 

seguida ratear os custos de forma que ao final, todos os custos estejam recaindo sobre os 

produtos. 

Umas das classificações realizadas nos centros de custos são as que separam os 

centros em diretos e indiretos, esta é realizada conforme a facilidade de alocação dos custos 

aos produtos, para esta apropriação a empresa deve mapear seus setores e considerar cada 

setor um centro de custos. Para realizar o mapeamento conforme Bornia (2009) devem ser 

realizadas cinco etapas que são elas: 

1.Separação dos custos em itens. 

2.Divisão da empresa em centros de custos. 

3.Identificação dos custos em cada centro de custos. 

4.Distribuição dos custos dos centros indiretos até os diretos. 

5.Distribuição dos custos dos centros diretos aos produtos. 

Durante a entrevista a contadora foi questionada sobre o procedimento utilizado para a 

identificação dos custos, em cada departamento e segundo ela o departamento de 

contabilidade utiliza as cinco etapas propostas por Bornia (2009) para identificar os cutos. Ao  
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analisar o organograma da empresa foi possível identificar seus departamentos e as bases de 

distribuição utilizadas para a distribuição dos custos.  

4.2.1 Resultados encontrados 

Os resultados encontrados com o levantamento de dados são descritos neste tópico, 

estes foram obtidos, com a aplicação de questionário e entrevista. As informações obtidas em 

relação ao métodode custeio foram organizadas em tabelas de forma a descrever como os 

custos são identificados e organizados. 

O primeiro passo, observado foi à identificação dos direcionadores de custos e dos 

centros de custos. Os centros de custos podem ser agrupados de várias maneiras, Kleimann 

(2007) classifica os centros de custos em comuns (não se relacionam a produção, ex. 

contabilidade, departamento de vendas), centro auxiliares (suportam o processo produtivo, ex. 

manutenção) e centros operacionais (custos ligados diretamente ao departamento de produção, 

ex. salário dos colaboradores do departamento de britagem).  

Este trabalho organizou os centros de custos de acordo com a classificação proposta 

por Bornia. Para a identificação das etapas do processo de produção organizou-se a tabela 4.2, 

que identifica o processo que cada produto é submetido. 

Tabela 4.2. – Descrição das etapas de produção  

Produto  Extração Transporte da 

Mina para o 

setor de 

Beneficiamento 

Construção 

da pilha de 

alimentação 

Beneficiamento 

(processo de 

britagem) 

Peneiramento Processo de 

classificação 

e 

verificação 

da qualidade 

Minério de 

Manganês 

x x x x x x 

Sinter Feed    x x x 

Lump    x x x 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

Ao observar a tabela 4.2, verifica-se que os três produtos passam pelas etapas de 

beneficiamento, peneiramento e processo de classificação. 
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A tabela 4.3 apresenta os centros de custos que a empresa possui e sua classificação 

em direto ou indireto. A finalide de construir os centros de custos é de poder controlar os 

custos por departamentos, podendo ser realizados ajustes e cortes dependendo das atividades 

do departamento. 

 

Tabela 4.3. – Classificação dos Centros de Custos 

Centro de Custos Classificação dos Centros de Custos 

Administração Indireto 

Finanças Indireto 

Contabilidade Indireto 

Produção/Operações  Direto. 

Planejamento e Controle da Produção Direto. 

Estoque Direto. 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

A tabela 4.4 apresenta os centros de custos utilizados pela empresa. Para o cálculo dos 

custos é necessário determinar a base de distribuição dos custos, o critério para essa 

distribuição é que os custos devem ser distribuídos conforme o consumo dos insumos 

consumidos pelas atividades, os custos que devem ser distribuídos são os custos indiretos 

estes devem ser rastreados, utilizando as bases de distribuição. 

Tabela 4.4.– Identificação dos direcionadores de atividade. 

Centro de Custos Base de Distribuição 

Administração Horas trabalhadas. Ordens de produção. 

Finanças Horas trabalhadas. 

Contabilidade Horas trabalhadas. 

Produção/Operações  Direto. 

Planejamento e Controle da Produção Direto. 

Estoque Direto. 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 



64 

Capítlo 4                                                                                                         Estudo de Caso em uma Mineradora 

 

 

A tabela 4.5 apresenta os custos diretos, estes relacionam-se a mão-de-obra, 

combustível e energia elétrica, envolvendo todos os custos com salários, treinamento e 

encargos sociais. Os valores apresentados levam em consideração os valores pagos com mão-

de-obra, combustível e energia elétrica, consumidos pelos setores de produção, planejamento 

e controle da produção e estoque. Estes custos são referentes ao período de janeiro a julho de 

2016.  

Tabela 4.5 – Custos Diretos 

Recursos Valor (R$) 

Mão-de-obra direta 60.000,00 

Combustível  50.000,00 

Energia Elétrica 45.000,00 

Estoque 12.000,00 

Total 167.000,00 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

A tabela 4.6 apresenta os custos indiretos. A relevância da classificação dos custos 

indiretos está em conhecer como cada um comporta-se e em que percentual estes influenciam 

a produção. Os custos diretos são calculados através da alocação direta, já os indiretos foram 

rastreados passando por um processo de verificação das causas e seus efeitos sendo calculados 

através do rateio, referentes ao período de janeiro a julho de 2016. 

Tabela 4.6.– Custos Indiretos 

Recursos Valor (R$) 

Manutenção corretiva 3.000,00 

Depreciação  5.000,00 

Salário Administração 10.000,00 

Energia Elétrica (dp. de administração) 8.000,00 

Salário Contabilidade 7.000,00 

Salário (dp. Finanças) 10.000,00 
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Pró-labore 9.000,00 

Impostos e encargos sociais 10.000,00 

Gastos diversos 2.000,00 

Total dos custos indiretos 64.000,00 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

A tabela 4.7 apresenta os custos totais diretos e indiretos, correspondentes a cada 

centro de custos. 

Tabela 4.7– Descrição dos Custos por Centro de Custos  

Centro de Custos Custos (R$) 

Administração 31.000,00 

Finanças 10.000,00 

Contabilidade 10.000,00 

Produção/Operações  155.000,00 

Planejamento e Controle da Produção 14.000,00 

Estoque 12.000,00 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

Após a identificação dos direcionadores de custos, diretos e indiretos é realizado a 

alocação destes custos aos produtos, para isto é necessário o levantamento do tempo gasto 

para extração e classificação, mesmo o tempo não sendo mensurado em valor monetário no 

caso da empresa em questão, este é um direcionador importante, pois influência diretamente 

nos custos do departamento de produção. Como o Lump e o Sinter Feed são obtidos após a 

classificação estes não apresentam tempo de extração, pois, as máquinas extraem o minério de 

manganês em sua forma bruta onde este é encaminhado para o processo de classificação. A 

tabela 4.8 apresenta o tempo gasto em cada etapa. 

 

Tabela 4.8.– Tempo gasto no processo de extração e classificação de cada produto. 

Produto Tempo de extração (h)   Tempo de Classificação (alimentação e britagem) (h)   
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Minério de Manganês 8 2 

Lump 0,0 2 

Sinter Feed 0,0 4 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

A tabela 4.9 apresenta os custos totais levando em consideração, a etapa de extração 

alimentação e britagem dos três produtos a cada tonelada produzida no período de janeiro a 

julho de 2016. 

Tabela 4.9 – Cálculo do custo unitário. 

Centros Extração (R$/h) Alimentação e Britagem (R$/h) 

Custo Total (R$) 41.000 30.000,00 

Produção Equivalente (ton) 1.000 600,00 

Custo Unitário (R$/h) 41 50,00 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

A tabela 4.10 apresenta o valor do custo unitário total encontrado por meio do método 

de alocação direto relacionados a extração, alimentação e britagem de cada centro de custos e 

praticado de cada produto. 

Tabela 4.10 – Cálculo do custo unitário total. 

Produto Extração (R$/h) Alimentação e Britagem (R$/h) Custo Unitário (R$) 

Manganês 50 60 110 

Lump 25 75 100 

Sinter Feed 40 50 90 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

 

A tabela 4.11 mostra o valor do custo unitário de cada tonelada e o preço de venda 

praticado pela empresa. De acordo com as informações desta tabela percebe-se que o preço 

praticado no período de janeiro a julho de 2016 em todos os produtos é maior que o custo de 

produção, sendo viável a comercialização dos três. 
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Tabela 4.11 – Cálculo do custo unitário total. 

Produto Custo Unitário (R$) Preço de Venda 

(R$) 

Manganês 110 130 

Lump 100 140 

Sinter Feed 90 120 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

Como ferramenta gerencial a empresa além da aplicação do método centro de custos, 

ela calcula a margem de contribuição de cada produto. O Lump é o produto que oferece maior 

margem de contribuição. 

 

4.3 Diagnóstico do Sistema de Custeio Utilizado pela Indústria 

 

Esta seção aborda sobre o diagnóstico do método de custeio utilizado pela empresa. A 

finalidade deste é verificar como as informações são obtidas, como são organizadas e quais 

relatórios são fornecidos para tomada de decisão. O diagnóstico realizado neste estudo 

identificou todos os custos do processo produtivo e dos demais departamentos da empresa. 

Para realizar a análise do método de custeio utilizado pela empresa é necessário, 

estabelecer alguns critérios. De acordo com Bornia (2009) um dos grandes desafios das 

empresas atuais diz respeito, a alocação.Observou-se que esse método permite a alocação de 

maneira simples, rastreando os custos ocorridos em cada centro de custos. Os valores 

encontrados condizem com a realidade da empresa. Com os dados obtidos, apresentados na 

figura 4.6, observa-se, por exemplo, que os maiores custos da empresa estão relacionados ao 

pagamento dos colaboradores, consumo de combustível e energia elétrica. Para identificar de 

forma detalhada o impacto que cada custo causa foi construído o gráfico apresentado na 

figura 4.3, onde analisa-se as atividades que consomem mais recursos. 
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Figura 4.3– Custos Incorridos 

Fonte: Esta Pesquisa (2016). 

Em relação às informações necessárias ao processo de tomada de decisão, verificou-se 

que este método fornece as informações necessárias, pois por meio dos valores encontrados é 

possível verificar os custos ocorridos em cada departamento, obtendo assim uma visão 

completa da organização, tendo uma visão clara do custo de produção, oferecendo bases para 

os índices de lucratividade e rentabilidade. 

Segundo Stark (2007) para que um método de custeio seja considerado adequado para 

as empresas este, deve reunir um conjunto de características, tais como: 

 fornecer informações sobre aquilo que realmente interessa ao cliente; 

 medir a rentabilidade dos produtos; 

 apresentar custos compensadores e ser de fácil utilização; 

 identificar os custos dos diferentes objetos de custo; 

 

Para identificar se o método de custeio atendia aos objetivos propostos, por este 

trabalho, analisou-se o método de custeio centro de custos, levando em consideração as 

características citadas por Stark (2007). 

De acordo com as respostas dadas pela contadora durante a entrevista um bom 

método, de custos deve permitir analisar o valor dos processos, levando em consideração cada  
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etapa de produção, identificando as atividades que agregam valor ou seja, as atividades que 

apresentam relação direta com o produto e as atividades que não agregam valor ao esforço de 

produção como relações públicas. 

Ainda segundo a contadora o método de custeio adequado deve dar suporte ao 

processo de tomada de decisão, fornecendo padrões, relatórios de custos por centro de custos, 

com as variações positivas e negativas ocorridas em determinado período, fornecer relatórios 

de previsão de demanda de produção, fornecendo também informações as alterações que os 

custos sofrem a curto e longo prazo. 

Conclui-se que o centro de custos contém todas as características propostos por Stark 

(2007), sendo assim considera-se que sua aplicação atende as necessidades da empresa. 

   4.3.1 Falhas Encontradas 

As falhas encontradas em relação ao processo de custeio dizem respeito, a forma como 

o tempo é calculado, este é mensurado de maneira arbitrária não identificando de forma 

detalhada o tempo que é gasto em cada atividade. Outra limitação que deve ser evidenciada 

diz respeito à subjetividade dos critérios para o rateio. A subjetividade ocorre devido a cada 

empresa ter autonomia para definir quais bases de rateio usar, causando assim valores 

unitários diferentes tornando a competitividade por meio do custo impraticável.Identifica-se 

também falhas em relação ao levantamento do custo das etapas em que vários produtos 

passam por uma mesma linha de produção, utilizando os mesmo processos,como por 

exemplo: o custo do processo de britagem e peneiramento são processos comuns aos três 

produtos (Manganes, Lump e Sinter), para estes processos o método de custeio utilizado pela 

empresa não fornece informações especifícas do custo da etapa para cada produto, fornecendo 

apenas o custo geral que é rateado pela quantidade produzida. 

Dentre as falhas encontradas em relação aos processos organizacionais destacam-se: a 

falta da cadeia de valor da organização, esta deve compreender o processo interno e realizar 

comparações com as informações dos concorrentes e fornecedores, levantando os pontos 

fracos e fortes, tanto interno como externos apresentando as atividades que não agregam 

valor. 
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Em relação a gestão de recursos humanos, no que diz respeito as horas ociosas no 

período chuvoso, que impossibilita a lavra nas bancadas a empresa não possui nem um tipo de 

treinamento ou outra atividade que possa ser realizada pelos colaboradores para que estes não 

fiquem ociosos. 

A falta de projetos de reciclagem ou reaproveitamento, dos rejeitos da lavra é 

considerada como falha, causando perda de recursos e danos ambientais. 

 

4.4 Proposições de Melhoria 

Ao observar as rotinas da empresa, conclui-se que algumas melhorias podem ser 

propostas uma delas é em relação à identificação da ordem das atividades que consomem 

maior tempo. Como sugestão, foi proposto o uso do método estatístico de correlação linear. 

Ao realizar a observação do cálculo dos custos diretos e indiretos verifica-se que o 

tempo de realização das atividades é um dos fatores de grande influência. Observa-se devido 

as suas características, que este deve ser analisado criteriosamente.  

O método utilizado para a classificação da relevância do tempo em relação às 

atividades foi a correlação linear que realiza o estudo do relacionamento existente entre as 

variáveis medindo o grau de associação, ou seja, quanto uma depende da outra. O estudo da 

correlação pode confirmar, por exemplo, que quanto maior for o tempo gasto em 

determinadas atividades maior o custo. 

Como o tempo tem correlação com as horas trabalhadas é possível usar métodos 

estatísticos para estabelecer o grau deste com as variáveis que causam alteração nos cálculos. 

Segundo Doane & Seward (2014) este será realizado através do estudo da correlação que tem 

por objetivo medir e avaliar o grau de relação existente entre duas variáveis aleatórias. Para a 

construção da correlação é necessário que as variáveis sejam estabelecidas de modo geral. As 

variáveis X e Y são usadas como forma padrão através da disposição dos pontos (x, y) em 

torno da reta. 

As correlações classificam-se em relação aos tipos positiva de correlação e negativa. A   

correlação linear positiva ocorre quando os valores crescentes de X estiverem associados a 

valores crescentes de Y, ou valores decrescentes de X estiverem associados a valores  
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decrescentes da variável Y. Já a correlação linear perfeita positiva corresponde ao caso 

anterior, só que os pontos (X, Y) estão perfeitamente alinhados. 

Correlação negativa é quando valores crescentes da variável X estiverem associados a 

valores decrescentes da variável Y, ou valores decrescentes de X associados a valores 

crescentes da variável Y. Já a correlação perfeita negativa ocorre quando os pontos estiverem 

perfeitamente alinhados, mas em sentido contrário, a correlação é denominada perfeita 

negativa. Já a correlação nula ocorre quando não houver relação entre as variáveis X e Y. 

Doane & Seward (2014) explicitam que o resultado das análises pode ser realizado 

através de recursos visuais como o gráfico de dispersão que apresenta os dados em um gráfico 

com os pares de dados e suas correlações. Já a quantificação da intensidade da associação é 

realizada com o cálculo do coeficiente de correlação. 

Por meio das observações das atividades foi realizada uma simulação com a finalidade 

de verificar a aplicabilidade do método de correlação e encontrar assim uma ordem que 

apresenta o grau de complexidade da alocação dos custos. 

A análise de correlação realizada verificou o grau de complexidade da alocação dos 

custos em relação à dificuldade de alocação do tempo, para isto foram considerados os 

departamentos de produção, contabilidade e administração. A tabela 4.11 apresenta a 

classificação sugerida por meio da destinação do tempo e da complexidade da alocação dos 

custos. 

Tabela 4.12 –Alocação do tempo devido à complexidade dos custos. 

Ordem das atividades Destinação Complexidade da alocação dos custos 

1º Produção Contabilidade 

2º Contabilidade Administração 

3º Administração Produção 

Fonte: Esta Pesquisa (2016) 

Como sugestão para resolução das limitações do método de custeio a empresa pode 

investir contratando um especialista na área de custos para realizar o estudo do rateio dos 

custos aos produtos, implantar programas de conscientização dos colaboradores da empresa 

sobre a relevância do controle minucioso das informações, realizar o estudo da cadeia de valor 

interna e externa da empresa, que tem como finalidade compreender e realizar comparações  
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com as informações dos concorrentes e fornecedores, concluindo com um trabalho sobre as 

atividades que não agregam valor.  

 

4.5 Considerações Finais sobre o Capítulo 

Este capítulo discorre sobre a análise do método de custeio utilizado pela mineradora. 

No início do capítulo é descrita a organização da empresa detalhando seus centros de custos e 

as atividades realizadas nestes. Logo em seguida é realizada a análise do método de custeio 

utilizado pela empresa, observa-se que com o resultado encontrado a empresa esta praticando 

preços que a torna competitiva no mercado e este valor também proporciona lucro. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo é organizado em duas seções onde a primeira discorre sobre as 

conclusões resultantes do estudo desenvolvido e a segunda apresenta sugestões de novas 

abordagens que podem ser realizadas em trabalhos futuros. 

5.1 Conclusões 

A evolução tecnológica, a necessidade de capacitação e a busca pela qualidade fez com 

que surgisse a necessidade da análise das informações geradas pelos métodos de custeio e sua 

contribuição no processo de tomada de decisão. 

Neste sentido, este trabalho apresentou um estudo sobre a análise do método de custeio 

utilizado por uma mineradora no Estado Pará. Com o objetivo de identificar os acertos e 

levantar as falhas do processo, com a finalidade de propor melhorias ao sistema possibilitando 

maior transparência e coerência na avaliação do custo do produto. 

Como embasamento teórico do trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica 

construída a partir da teoria sobre os métodos de custeio envolvendo as características e 

utilizações de cada método, destacando as vantagens de sua aplicação. 

Foi aplicado um estudo de caso único com a finalidade descritiva das atividades 

praticadas na empresa para identificação dos custos e do métode de custeio. Durante a 

realização do estudo de caso algumas limitações ocorrem tais como: na primeira etapa, as 

limitações encontradas foram em relação à visita ao local, tanto em relação à logística como a 

obtenção de autorização. Outra dificuldade foi em relação à obtenção e verificação dos dados 

históricos.  

Já em relação ao método como limitações destacam-se a constante revisão do preço de 

venda devido à formulação deste, outra limitação que deve ser evidenciada diz respeito à 

subjetividade dos critérios para o rateio. A subjetividade ocorre devido a cada empresa ter 

autonomia para definir quais bases de rateio usar, causando assim valores unitários diferentes 

tornando a competitividade por meio do custo impraticável e por fim foi verificou-se as 

dificuldades em estabelecer critérios para ordenar o tempo gasto nas atividades relacionadas 

aos departamentos administrativo, contábil e financeiro. 
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Às dificuldades organizacionais encontradas dizem respeito ao pouco envolvimento da 

equipe no desenvolvimento de atividades minuciosas, como o levantamento das atividades e a 

construção de relatório de dados. Rejeição a implantação da cadeia de valor, pois esta produz 

uma grande demanda de processo, protocolos e observação causando aumento de trabalho. 

Com a aplicação do estudo de caso, constatou-se que o método de custeio centro de 

custos utilizado pela empresa atende as necessidades gerenciais proporcionando a apuração 

dos custos de forma que possibilita confiabilidade e permite ao departamento de 

administração tomar decisões de forma correta. Em relação aos objetivos proposto por este 

trabalho os resultados encontrados foram satisfatórios, pois, avaliou-se que as informações 

fornecidas pelo método de custeio utilizado pela empresa atende as necessidades em relação 

ao processo de tomada de decisão, pois os valores encontrados nos centros de custos são 

segregados e alocados de forma correta, proporcionado que a empresa realize a analise de 

desempenho e tenha informações para tomar decisões. 

Observou-se que a forma como o rateio dos custos é realizado fornece informações de 

acordo com a particularidade de cada centro de custo proporcionando a distribuição dos 

custos de maneira uniforme. Por meio da organização dos dados coletados com a observação 

e aplicação do questionário encontrou-se o valor gasto para produzir cada tonelada. Conclui-

se que o centro de custos possui todas as características propostos por Stark (2007), sendo 

assim considerada que sua aplicação atende as necessidades gerenciais da empresa. 

 

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como sugestões para trabalhos futuros destacam-se: 

 

 podem ser incorporadas ao tema abordado outras formas de análise de 

resultado, tais como inserção do estudo de melhoria continua nas atividades 

relevantes. 

 desenvolvimento de trabalhos sobre o estudo das restrições, ou seja, dos fatores 

limitantes da capacidade de produção e sua relação com a forma de custeio. 
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 construção de trabalhos relacionados à análise do método de custeio não só em 

empresas de mineração, mais em siderúrgicas e empresas voltadas a extração 

de agregados utilizados na construção civil. 

É relevante destacar que, embora a análise realizada investigou apenas se as 

informações fornecidas pelo método em uso eram adequadas aos processos de decisão a curto 

prazo, esta análise pode ser ampliada para outras investigações como por exemplo se o 

método utilizado fornece informações sobre influencias externas como a inflação. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO NA COLETA DE DADOS 

 

Etapa I- sobre o Entrevistado 

Nome:  

Empresa:  

Cargo:  

Formação Profissional:  

Conhecimentos sobre gestão de custos ( ) Razoável   ( ) Bom   ( )  Muito Bom  

 

Etapa II- Departamento de Produção e Organização de custos 

Quais são os produtos produzidos e qual a quantidade mensal produzida de cada produto? 

A empresa possui software especifico para controle de custos? Cite o nome. 

O software utilizado possibilita a avaliação de resultados e a 

integração entre todos os departamentos da empresa? 

(  ) Sim ( ) Não 

Existem perdas dentro do processo produtivo? Se existirem estas são 

calculadas através do software utilizado? 

(  ) Sim ( ) Não 

Em relação à margem de contribuição de lucro qual dos produtos fabricados oferece maior margem 

de contribuição? 

Em relação à quantidade mensal produzida de todos os produtos esta é determinada levando em 

consideração quais fatores? 

O departamento de produção é formado por quantos departamentos? Quais são eles? 

Em relação à produção destinada ao mercado local assinale o (  ) < 25% (  ) < 50% (  ) < 75% (  
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percentual fabricado: ) < = 100%  

Em relação à produção destinada ao mercado estadual assinale o 

percentual fabricado: 

(  ) < 25% (  ) < 50% (  ) < 75% (  

) < = 100%  

Em relação à produção destinada ao mercado nacional assinale o 

percentual fabricado: 

(  ) < 25% (  ) < 50% (  ) < 75% (  

) < = 100%  

Em relação à produção destinada ao mercado internacional 

assinale o percentual fabricado: 

(  ) < 25% (  ) < 50% (  ) < 75% (  

) < = 100% 

Qual o sistema de custeio utilizado pela empresa? 

( ) Centro de custos 

( ) Custeio ABC 

( ) Custeio por Absorção 

( ) Custeio Padrão 

( ) Custeio Variável 

( ) Unidade de Esforço de Produção  (EUP) 

( ) Nem um método de custeio. 

 

Etapa III- Uso da Gestão de Custos no Processo de Tomada de Decisão 

Os custos são utilizados no processo de tomada de decisão? ( ) Sim    Não ( )  

A empresa departamentaliza seus custos? ( ) Sim ( ) Não 

Os custos da filial são determinados e controlados na matriz?  

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Totalmente  

( ) São controlados pela matriz. 

Em relação ao departamento de custos quais as dificuldades encontradas pela matriz e filial? 

( ) Controle dos custos por departamento 

( )  Identificação dos custos diretos e indiretos 

( )  Rateio dos custos 

( )  Separação entre custos e despesas 

 


