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AMARAL, Micheli. Análise da estrutura de custos de uma empresa de médio porte e o
confronto com a teoria de custos: um estudo de caso na Macedo, Koerich S.A.. 2006, 68
páginas. Monografia Curso Ciencias Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis.

0 presente trabalho objetiva apresentar a análise da estrutura de custos de uma empresa de
médio porte: a Macedo, Koerich S.A., uma indústria avicola, de Sao Jose — SC. Para tanto,
busca-se conhecer e confrontar a prática da empresa analisada a respeito do controle e
gerenciamento dos custos, desde a produção dos ovos ate o beneficiamento do frango no
frigorifico, com a teoria de custos. Nesta pesquisa foi analisado todo o processo produtivo da
empresa e a sua estrutura de custos, bem como os métodos utilizados. Para que o comparativ o .
tosse possível, na fundamentação teórica (capítulo 2) foram elericados a teoria que achou-se
necessária para o embasamento teórico: alguns conceitos de custos, custos conjuntos, métodos
de distribuição dos custos conjuntos, e alguns métodos de custeio. E interessante observar que
produção da empresa é conjunta, o que torna o processo produtivo em si mais complexo e
interessante para o presente estudo de caso. Nesse sentido, ao longo do trabalho são
evidenciados as disparidades e similaridades entre a literatura apresentada e a prática da
empresa.

Palavras-chave: Controle e gerenciamento de custos. Produção conjunta. Estrutura de custos.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho está estruturado de forma a apresentar os aspectos que servirão como
alicerce para o mesmo. Está dividido em partes, de forma que, inicialmente, 6 caracterizada a
indústria avícola. Em seguida são evidenciados o problema, os objetivos a serem alcançados e
a justificativa. Por Ultimo, é apresentada a metodologia a ser utilizada para atingir os objetivos
do trabalho.

1.1 TEMA E PROBLEMA

Com a abertura das fronteiras e a globalização, criou-se um cenário dinâmico, com
concorrência acirrada no ambiente empresarial e a necessidade das empresas estarem
acompanhando os avanços tecnológicos. Essas novas tecnologias aumentaram a
competitividade, modernizaram

e racionalizaram os processos produtivos,

mas

conseqüentemente, aumentaram os custos e despesas das empresas.
Concomitantemente, as empresas precisam planejar, controlar e principalmente reduzir
seus custos para poderem fixar pregos competitivos, uma vez que, os clientes expostos a
grandes variedades de produtos estão cada vez mais exigentes.
Atualmente, em grande parte dos setores da economia o preço 6 fixado pelo mercado.
Por isso, atividades que não agreguem valor ao produto, e que apenas conduzam a um
aumento dOs seus custos, precisam ser eliMinadas.
Nesse panorama, as empresas para manter-se no mercado, precisam oferecer
qualidade, modernidade e flexibilidade frente ás expectativas dos clientes. Contudo,
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necessitam reduzir seus custos para manter e fortalecer sua saúde organizacional, traduzida
pelo aumento nas vendas e maior participação no mercado.
Nesse sentido, são travadas duas batalhas, uma no ambiente externo, onde o mercado
dita as regras, determinando pregos, qualidade e margens de. lucros cada vez menores. A
outra, dentro das empresas, com a busca de menores custos e a melhoria continua na
qualidade dos produtos.
Na agroindústria não é diferente, contudo, a indústria avicola em especial, vem
crescendo, por se tratar de uma boa alternativa de fornecimento de alimentos

a

base de

proteínas, que vem ao encontro do atual e frenético "culto ao corpo", com a população em
busca de alimentos mais saudáveis.
A avicultura é uma atividade dependente dos avanços tecnológicos, exige um grande
investimento de recursos, esta atividade trabalha com margens muito apertadas de retorno,
porém apresenta um mercado bastante promissor.
A avicultura em Santa Catarina ern 25 anos passou de uma atividade marginal para
uma das mais importantes atividades econômicas do estado. Emprega diretamente em torno
de 35 mil e. indiretamente mais de 80 mil pessoas (MACHADO, 2004).
Com aproximadamente 20% da produção nacional (1,2 milhão de toneladas em 2000),
a avicultura de Santa Catarina possui uma qualidade igual ou superior a obtida em países de
avicultura adiantada. Planejando essa produção, as empresas com matriz em Santa Catarina
atendem a 60% do mercado interno e participam com 70% das exportações brasileiras
(MACHADO, 2004).
A atividade contábil está diretamente ligada a esse crescimento, fornecendo
informações, auxiliando no controle e gerenciamento das atividades avicolas.
Desta forma a contabilidade de custos sofreu uma transformação para que pudesse
tornar-se um verdadeiro sistema de informações gerenciais, que atualmente, tornaram-se
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essenciais para uma correta tornada de decisões, seja na análise e controle de custos, análise
de prego de mercado, de lucratividade, entre outros.
A contabilidade com seus diversos segmentos, tem como objetivo fornecer
infOrmações úteis e relevantes acerca do patriMônio da empresa. É a ciência que auxilia as
organizações a ter um histórico do passado, conhecer e controlar b presente e, principalmente,
ter subsídios para tomadas de decisão que influenciarão no futuro.
No tocante à contabilidade de custos, percebe-se uma presença cada vez mais intensa
na empresas, não só com o papel de mensurar os estoques e atender ao fisco, mas como um
importante e estratégico instrumento gerencial. Segundo Martins (2003, p. 21):

Nesse seu novo campo, a contabilidade de custos tern duas funções
relevantes: no auxilio ao controle e na ajuda às tomadas de decisões. No que
diz respeito ao controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o
estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num
estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido para
comparação com os valores anteriormente definidos.

De acordo corn suas características, da sua política de trabalho, da matéria-prima e do
produto a ser fabricado, dentre outros fatores, a empresa irá utilizar métodos de custeios,
técnicas de planejamento e controle de custos que espelhem da melhor maneira a sua
realidade.
Dentro deste contexto, deve-se focar as atenções de forma especial, as pequenas

e

médias empresas avicolas, devido a ascensão que estas estão tendo junto ao cenário nacional,
assim como, alguma representatividade nas exportações.
Diante do exposto, este estudo se propõe a responder a seguinte questão: Quais as
difèrenças similaridacies encontradas em um confronto entre a estrutura de custos de uma
indústria de médio porte, cio setor avícola, e a teoria de custos disponíveis na literatura?
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA
O objetivo geral deste estudo consiste em analisar a estrutura de custos de uma
industria de médio porte, em confronto com a teoria de custos disponíveis na literatura,
mostrando as diferenças encontradas e as similaridades.
Os objetivos específicos, com vistas a alcançar o objetivo geral, são os seguintes:
•

fazer a revisão bibliográfica sobre custos industriais, produção conjunta e métodos de
custeios;

•

descrever a estrutura de custos e os sistemas de controle e gerenciamento de custos
utilizados pela empresa pesquisada;

•

fazer um confronto entre o aporte teórico, construido na monografia e a prática
empresarial;

1.3 JUSTIFICATIVA

A permanencia das empresas no mercado de forma lucrativa e duradoura
determinada pela forma que seus produtos são recebidos no mercado, ou seja, pela forma que
a empresa atende as exigências e expectativas de seus clientes.
A empresa para manter-se viável, lucrativa, tem que inovar, ser pioneira e estar
frente da concorrência. Os empresários têm que ter feeling para saber o que os clientes
querem hoje, e o que procurarão no futuro.
O surgimento de inúmeros novos produtos em curto espaço de tempo, a .procura
incessante de novos nichos de mercado e as margens de lucro cada vez menores em alguns
setores da economia, vem comprovar isto.
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Porter (1989, p. 9) menciona que:

Embora uma empresa possa ter pontos fortes e fracos em comparação com
seus concorrentes, existem dois tipos básicos de vantagem competitiva que a
empresa pode possuir: custo baixo e diferenciação. A importância de
qualquer ponto forte ou ponto fraco que urna empresa possui e. em última
instância, uma função de seu impacto sobre o custo relativo ou a
diferenciação. Elas resultam da habilidade de uma empresa ern- lidar melhor
do que os seus rivais, com as forças competitivas que determinam a
rentabilidade da indústria.
Realizar a produção de acordo com o mix de maior retorno financeiro, relação direta
com custos reduzidos, é o objetivo e um desafio para qualquer empresa.

Quando se tratar de produção conjunta, é ainda mais desa fiador, pois deve-se
encontrar urn ponto ótimo na composição do mix de forma que todos os co-produtos,
subprodutos e sucatas sejam trabalhados da melhor forma possível.
Diante da realidade competitiva que as empresas enfrentam, qualquer esforço em

busca das melhores práticas existentes irá requerer um alto grau de conhecimento. Esse saber
o que diferencia grande parte das empresas. Empregar técnicas sem conhecer exatamente o
que ela pode lhe oferecer é um tanto quanto perigoso.
Desta forma, são abordados, os conceitos de custos e outros conceitos básicos
inerentes a essa area. Sistematicamente, serão analisados aspectos ligados

a

apuração e

controle dos custos dentro das empresas.

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA'

A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, que se utiliza de um
método para investigar e analisar estas soluOes. buscando também algo \o" no processo
do conhecimento.
A pesquisa, para Lakatos e Marconi (1996, p. 15) 6:
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Urna indagação minuciosa ou exame critico e exaustivo na procura de fatos e
princípios: uma diligente busca para averiguar algo. Pesquisa não é apenas
procurar a verdade, é encontrar resposta para questões propostas utilizando
métodos científicos.

A monogralh é um trabalho de pesquisa cientifica e representa o desafio e a

oportunidade que o acadêmico tem de buscar um conhecimento mais aprofundado e a solução
para um problema, um questionamento que o instigue e que o traga crescimento intelectual . A
monografia tem como objetivo, conforme Padua (1998, P. 148), "a formação da consciência
critica, a iniciação

a pesquisa como

um espaço privilegiado para o crescimento intelectual do

educando".
Segundo Lakatos e Marconi (1996, p. 205) a monografia trata-se "de um estudo sobre
um tema especifico ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece a
rigorosa metodologia".
Segundo Gil (2002, p. 41) "com relação as pesquisas é usual a classificação com base
em seus objetivos gerais". Desta forma, as pesquisas podem ser exploratórias, descritivas ou
explicativas.
As pesquisas exploratórias não elaboram hipóteses a serem testadas, restringindo-se
definir objetivos e buscar maiores informações sobre determinado assunto, é recomendável o
estudo exploratório quando se tem pouco conhecimento do tema. (CERVO e BERVIAN,
2002).
A pesquisa descritiva, segundo Cervo e Bervian (2002, P. 66) "observa, registra,
analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los".
As pesquisas explicativas segundo Gil (2002, p. 42):

Têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos fenómenos. Esse é o tipo de pesquisa que
mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão. o
porquê das coisas . Por isso mesmo , é o tipo mas complexo e delicado, jã que
o risco de cometer erros aumenta consideravelmente.
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Esta pesquisa, em função de seus objetivos configura-se como sendo de natureza

descritiva. Quanto aos procedimentos a pesquisa é um estudo de caso, que é caracterizado por
Gil (2002, p. 54):

Consiste no estudo profundo a exaustivo de um ou de poucos objetos , de
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento , tarefa
praticamente impossível mediante outros tipos de delineamentos já
considerados.

Na abordagem de Gil (2002, p. 141), "nos estudos de caso os dados podem ser obtidos
mediante análise de documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontãnea,
observação participante e análise de artefatos físicos".
Em relação h abordagem do problema esta pesquisa é qualitativa, pois descreveu
determinado problema, de forma a aprofundar o entendimento e contribuir para o processo a
ser analisado.
Os estudos de caso tendem a utilizar variadas técnicas de coletas de dados. Dai porque,
nesse tipo de pesquisa, os procedimentos de análise costumam ser predominantemente

qualitativos. Este tipo de análise é menos formal do que a análise quantitativa, podendo ter
seus passos definidos de maneira relativamente simples. Pode-se defini-la como uma
seqüência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, sua
interpretação e a redação de relatórios. (GIL, 2002).
A monografia a ser elaborada, é composta pela fundamentação teórica e do estudo de
caso. As informações são obtidas através de entrevistas informais, observação e análises

documentais.
A observação para Lakatos e Marconi (1991, p. 190) "6 uma técnica de coleta de

dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos
da realidade".

20

A entrevista para Cervo e Bervian (2002, p. 46), "não é uma simples conversa.
conversa orientada para um objetivo definido: recolher, por meio de interrogatório do
informante, dados para a pesquisa".

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Algumas limitações foram encontradas no decorrer do estudo de caso, tendo em vista
que o assunto abordado en, muitos pontos é sigiloso, já que é um fator estratégico para as
empresas em geral, e principalmente para a empresa em questão, já que suas vendas são
baseadas no seu diferencial produtivo e não em preços baixos. Algumas informações não
puderam ser obtidas e/ou demonstradas respeitando-se a vontade da empresa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As conceituações são necessárias para um melhor entendimento do estudo de caso a
ser elaborado. Neste tópico são abordados alguns conceitos sobre a contabilidade de custos.

2.1 CONCEITOS RELEVANTES NA CONTABILIDADE DE CUSTOS

A contabilidade de custos utiliza diversas nomenclaturas técnicas aplicadas
constantemente nos processos industriais. Sao apresentados os conceitos de: gastos, custos,
despesas, perdas e investimentos.

2.1.1 Gastos

Para Martins (2003, p. 24), é a "compra de um produto ou serviço qualquer que gera
sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrificio esse representado por entrega ou
promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro)".
O conceito de gastos pode ser resumido então, como um sacrificio financeiro nas
operações da empresa, ou um compromisso assumido para obtenção de bens ou serviços.
visando a sua continuidade.
Esses gastos, segundo a sua natureza e para efeitos de nomenclatura, são divididos em
: custos, despesas, perdas e investimentos. Esta classificação permite à empresa um controle
mais efetivo dos gastos em relação aos períodos (tempo) e aos produtos.

2.1.2 Custos

Os custos são todos aqueles sacrificios financeiros realizados com objetivo de produzir
bens ou serviços. Segundo Santos (1987, p. 21), os "custos são gastos com bens ou serviços
utilizados para produção de outros bens ou serviços".
Para Atkinson et al. (2000, p. 126), os custos representam o "valor monetário dos bens

e serviços gastos para se obter beneficios reais ou futuros", diferenciando aqueles das
despesas, atrelando sua existência ao produto. Acrescentam que "os custos de produção são
todos aqueles incorridos na produção do volume e mix de produtos durante o período".

Então se compreende que custo é a apuração monetária dos recursos usados na
fabricação de um produto.
Para efeitos de classificação funcional dos custos, conforme Atkinson et al. (2000, p.
126), "os sistemas de custos tradicionais classificam os custos ern custos de produção e custos
de não produção, baseados em suas respectivas funções".
Na Figura 1, apresenta-se a classificação esquematizada de Atkinson et al. (2000, p.
127) dos custos conforme sua função.
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Figura I — Classiticaçáo de Custos por L.-11'10es
Fonte: Atkinson et al. (2000, p. 127)
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Como pode-se perceber, os custos de produção compõem-se dos custos diretos , que
são os materiais e mão-de-obra direta, e dos custos indiretos de fabricação.
Os custos diretos, segundo Martins (2003, p. 48-49), são aqueles que "podem ser
diretamente apropriados ao produtO, bastando haver uma medida de consumo". Já os custos
indiretos, para o autor, são aqueles que beneficiam toda a produção ou produto e que "não
oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem que ser de
maneira estimada e muitas vezes arbitraria".
Os custos possuem uma outra classificação em relação a sua tendência de aumentar ou
diminuir no • total, em proporção as mudanças ocorridas nos volumes de produção ou venda:
custos fixos e variáveis. Os custos fixos segundo Santos (1987, p. 30) " são aqueles que
independem do volume de produção ou venda. Representam a capacidade instalada que
empresa possui para produzir e vender seus bens e serviços". Os custos variáveis segundo o
mesmo autor, "são aqueles que estão diretamente relacionados com o volume de produção ou
venda".
É importante salientar que esta classificação não tem relação nenhuma com o valor
financeiro deste custo, ou seja, ao dizer que um custo é fixo, entende-se que é um custo que
independe, que não tem relação nenhuma com o volume de produtos fabricados e não que o
seu valor é sempre o mesmo.

2.L3 Despesas

As despesas são gastos que se destinam à administração, esforços de vendas

e

financeiras. Sao segundo Martins (2003, p. 25) "bem ou serviço consumidos direta ou
indiretamente para obtenção de receitas".
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Atkinson et al. (2000, p. 126) definem despesas como "custos do período L.] cujos

benefícios não podem ser facilmente repassados aos produtos ou serviços vendidos, em
determinado período fiscal".
As despesas representam sacrificios do ativo no processo de obtenção de receitas e

podem ser classificadas em fixas e variáveis. As variáveis são as que estão diretamente
relacionadas com o volume de vendas e as fixas são as que não possuem relação nenhuma, ou
seja, independem do volume de venda. (Martins, 2003).
Muitos dos gastos em uma empresa, são automaticamente transformados em despesas.
como exemplos, tem-se as despesas financeiras com salários administrativos, material de
expediente, entre outros.
Segundo Martins (2003, p. 26):
Todos os custos que são ou foram gastos se transformam em
despesas quando da entrega de bens ou serviços a que se referem.
Muitos gastos são automaticamente transformados em despesas,
outros passam primeiro pela fase de custos e outros ainda fazem a
via-sacra completa, passando por investimento, custo e despesa.

Na Figura 2, apresenta-se esquematicamente o fluxo da matéria-prima em uma

indústria e as definiçães que ela vai recebendo em cada processo:
Matéria- prima

Compra

Gasto

Estoque

Ativo

Transferência
para
produgáo

Estoque de
produto
acabado

Venda

Custo

Ativo

Despesa

Figura 2 — Matéria prim da indústria
Fonte: Santos (1987, p.22)

Pode-se perceber, através da Figura 2, que a matéria prima, em seus diversos

momentos, recebe nomenclaturas diferentes. A matéria-prima, por ocasião de sua compra. é

") .5

um gasto, quando é recebida e estocada, passa a ser um ativo, quando é transferida para a
produção e começa a fazer parte do processo produtivo como um fator de produção é urn
custo, quando ele está a disposição para ser vendido, ou seja, um estoque, ele é um "novo"
ativo; a partir do momento da venda ele passa a ser uma despesa, reduzindo o Patrimônio
Liquido, e representando um sacrifício para obtenção de receitas.

2.1.4 Perdas

As perdas ocorrem segundo Santos (1987, p. 22) "quando bens ou serviços são
consumidos de forma anormal ou involuntária".
No processo produtivo, existem perdas normais de produtos, que mesmo sendo
possível eliminar todas as perdas no processo, em alguns casos não seria econômico fazê-lo,
já que os custos para melhorar o processo ultrapassariam o montante das perdas.
Martins (2003, p. 26) ressalta que:

inúmeras perdas de pequeníssimo valor são, na prática, comumente consideradas
dentro do custo ou das despesas, sem sua separação; e isso é permitido devido a
irrelevância do valor envolvido. No caso de montantes apreciáveis, esse tratamento
não é correto.

Pode-se dizer, que são gastos que não mantem nenhuma relação com a operação da
empresa, eles geralmente ocorrem de fatos não previstos.

2.1.5 Investimentos

Normalmente, as indústrias fazem investimentos na sua cadeia produtiva, • para
otimizar os processos, adquirir novas tecnologias a fim de conseguir retornos futuros.
De acordo corn Martins (2003, p. 25), os investimentos são:
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todos os sacrificios havidos pela aquisição de bens ou serviços (gastos) que
são "estocados" nos Ativos da empresa para baixa ou amortização quando de
sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua
desvalorização são especialmente chamados de investimentos.

Resumidamente, os investimentos são gastos ativados em função de sua vida útil ou de
beneficios atribuidos a periodos futuros.
A empresa efetuará qualquer dos tipos de gastos de acordo com a sua capacidade
produtiva, os custos e despesas são inerentes da fabricação dos produtos, as perdas devem ser
minimizadas ao máximo, já que não agregam nada ao produto, e os investimentos servem
para a empresa manter-se com uma boa capacidade produtiva, com tecnologias mais atuais.
Os custos, despesas e perdas devem ser alvo constante de controle, uma vez que suas
diminuições, em tese, aumentarão a lucratividade da empresa.
Na produção conjunta não é diferente, este tipo conta ainda com uma maior
complexidade, já que diversos produtos surgem através da mesma matéria-prima, gerando
custos, despesas e perdas diferentes em cada etapa do processo produtivo.

2.2 PRODUÇÃO CONJUNTA

A produção conjunta é urna forma de produção pela qual, a partir de uma mesma
matéria-prima, a empresa produz, simultaneamente, produtos diferentes no mesmo processo
de produção.
Segundo Cashin e Polimeni (1982, p. 351):

Os produtos conjuntos são produtos individuais, em que cada um tem valor
significativo de vendas, e que são produzidos simultaneamente como
resultado de um processo comum ou de uma série de processos.
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Na produção conjunta os produtos são totalmente dependentes, ou seja, aumentando-se
a produção de um aumenta-se a produção do outro, a diminuição de um também acarretará o
decréscimo do outro.
Dearden (1976, p. 71) diz que "a característica principal dos Produtos derivados é que
produção de um produto automaticamente resulta na produção de outros". 0 autor afirma
também "que é possível, naturalmente, eliminar um dos produtos derivados, porém não é
econômico fazê-lo se o produto tem um valor de vendas maior que os custos únicos de
acabamento e comercialização".
Os custos conjuntos são decorrentes desta produção conjunta, são os custos incorridos
até o ponto de separação destes. Ate o ponto de separação os custos não podem ser
identificados por produto, a partir dele, torna-se possível identificar, individualmente os
custos que os produtos estão consumindo.
Cashin e Polimeni (1982, p. 351) afirmam que:

os custos dos produtos conjuntos são aqueles incorridos no processamento
de lima matéria-prima comum. Tais custos são indivisíveis, tendo sido
incorridos por todos os produtos e ado por cada qual isoladamente. O custo
do produto acabado inclui uma certa parte distribuída dos custos dos
produtos conjuntos e qualquer processamento adicional necessário.
Dentre os produtos conjuntos destacam-se: refinamento do petróleo bruto (obtem-se
gasolina, querosene, emulsão asfáltica, gas, óleos, lubrificantes, combustíveis), produção de
carnes de boi (retirada do couro, chifres, vísceras e diferentes qualidades de carnes), produção
de came de frango (obtêm-se vários tipos de cortes, como coxa, sobrecoxa, peito, asas,
miúdos).
Cashin e Polimeni (1982; p. 352) ressaltarn que o ponto de separação "ocorre quando
cada produto é identificado, tendo um valor significativo de venda e podendo ser
identificado".
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Os custos ocorridos até o ponto de separação não podem ser identificados
separadamente, assim faz-se necessário a utilização de métodos de distribuição de custos.
Após este ponto os custos já podem ser identificados, o produto poderá ser vendido neste
estado, ou sofrer processamentos adicionais, e então, receberdo custos adicionais, e o custo do
produto será a soma dessas duas parcelas de custos.
Horngren, Foster e Datar (2000) inferem que os co-produtos têm valor de venda
relativamente alto, mas que não são identificáveis isoladamente ate o ponto de separação. Os
subprodutos tem baixo valor de venda, em comparação com os co-produtos. E as sucatas, têm
valores de vendas mínimos. Segundo os autores, esta classificação pode mudar com o tempo,
de acordo com o mercado.
O custo final do produto é a parcela que ele recebeu de custos conjuntos mais os
custos decorrentes dos processos adicionais, necessários após o ponto de separação. Para
apropriar a parcela de custos conjuntos à cada produto, é necessário a utilização de algum
método de distribuição dos custos conjuntos.

2.2.1 MÉTODOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS CONJUNTOS

Dentre uma variedade de métodos que as empresas podem usar ou mesmo criar para
atribuição desses custos, serão discutidos, a seguir alguns deles. Como é impossível distribuir,
sem alguma margem de erro os custos conjuntos aos produtos individualmente, cabe a
empresa identificar o melhor método de acordo corn suas características. São apresentados os
seguintes métodos: método do valor de venda ou mercado no ponto de separação. método dos
volumes produziaos, método d. média ponderada, método da margem bruta percentual do
VLR (Valor Liquido Realizável).
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2.2.1.1 Método do valor de venda ou mercado no ponto de separação

Neste método os custos são alocados aos produtos, proporcionalmente à sua
capacidade de contribuir com a receita, ou seja, seu valor de venda no ponto de separação.
critério de alocação do custo é expresso em termos de um denominador comum ($), que é

sistematicamente registrado pela contabilidade e bem entendido por todas as partes.
(HORNGREN, FOSTER e DATAR, 2000).

Se no ponto de cisão, os produtos precisarem de processamento adicional para
alcançar o valor de venda, segundo Martins (2003, p. 165) -precisamos de um valor suposto

de mercado calculado como sendo o preço de venda menos os custos específicos de término
de produção". Neste caso, o método passa a ser o valor de venda liquido realizável estimado.
Neste método, presume-se que quanto maior o preço de venda, maiores são os custos
incorridos para a fabricação do produto. 0 que nem sempre é verdade, já que o custo tem
relação direta com a produção e não com o valor de mercado.

2.2.1.2 Método dos volumes produzidos

Neste Método a base usada para a distribuição dos custos conjuntos é a quantidade de
produção no ponto de separação, que pode ser representada por uma unidade, tal como,
toneladas, litros, quilos ou outro tipo de medida que seja apropriada.

Para Martins (2003, p.166) "tal método poderia ser valido se os produtos tivessem
características muito semelhantes entre si, inclusive lido muita divergência em seus preços de

Mercado".
A quantidade de produção deve ser estabelecida na mesma medida, e quando isto não
ocorrer, deve-se utilizar uma base comum.
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De acordo com este critério é feito uma media dos custos totais a serem distribuídos,
de acordo com a quantidade total fabricada, com base na unidade de medida escolhida.

). ). 1 3 Método da média ponderada
-

Este método leva em consideração o grau de dificuldade da produção de cada produto,
a importância, facilidade de venda de cada um. (MARTINS, 2003).
Para Santos (1987, p. 136) "este método é baseado na premissa de que os produtos
conjuntos deveriam receber custos conjuntos em conformidade com as dificuldades
encontradas na sua obtenção. Assim, os fatores de ponderação, devidamente analisados,
receberiam ponderações".

2.2.1.4 Método da Mar-gem Bruta Percentual do VLR.

Este método utiliza o critério de distribuir o custo conjunto de tal forma que cada
produto tenha o mesmo lucro bruto por unidade.
Segundo Horngren, Foster e Datar (2000, p. 389-390) este método faz "a alocação dos
custos conjuntos de modo que a percentagem da margem bruta total seja idêntica para todos
os produtos".
Este método segundo esses autores, compreende três etapas:

Etapa 1: cálculo da percentagem da margem bruta total;
Etapa 2: emprego da percentagem da margem bruta total e dedução da
margem bruta do valor tinal das vendas, para obtenção dos custos totais que
cada produto deve suportar:
Etapa 3: dedução dos custos separáveis esperados dos custos totais, para
obtenção da alocação do custo conjunto.
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2.3 MÉTODOS DE CUSTEIO DOS PRODUTOS

Sao abordados tris métodos de custeio, sendo eles: custeio por absorção, custeio

direto/Variável e o U EP (unidade de esforço de produção).

2.3.1 Custeio por absorção

Martins (2003, P. 37) diz que: "custeio por absorção é o método derivado da aplicação
dos princípios da contabilidade geralmente aceitos", e acrescenta que: " [. ..] consiste na

apropriação de todos os custos de produção, aos bens elaborados e só os de produção:
relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos feitos", ratifica.
No custeio por absorção, todos os custos de produção são confrontados com a receita
somente na hora de sua realização, ou seja, como esses custos fazem parte dos estoques, eles

ficam acumulando ativos até o momento de venda e constam da Demonstração de Resultado
na forma de custos dos produtos vendidos. Este método é o mais aceito pelas empresas, pela
sua obrigatoriedade para fins fiscais e pela facilidade de implantação do que pelo ponto de
vista da utilidade na questão gerencial.

2.3.2 Custeio direto ou variável

Já o custeio direto ou variável, de acordo com Martins (1995, p. 214):

[...] significa apropriação de todos os custos variáveis, quer diretos. quer
indiretos, e tau somente dos variáveis. Com base, portanto , no custeio direto
ou variável, so são alocados aos produtos os custos variáveis. ficando os
fixos separados e considerados como despesas do period°, indo diretamente
para o resultado L.].
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Nesse método, em função de apropriar como custo apenas os custos variáveis, surge
uma figura bastante difundida para meios gerenciais: a margem de contribuição, que e a
diferença entre a receita e os custos variáveis.

Os sistemas tradicionais mencionados detém certas limitações. De acordo com Martins
(1995, p. 126):

[...] as principais deficiências dos sistemas tradicionais de custeio
• Distorções no custeio de produtos, em virtude dos rateios arbitrários de
custos indiretos quando do uso dos custeios que promovem tais rateios:
• Utilização de reduzido número de bases de rateio, nesses mesmos casos:
• Não mensuração dos custos de não-qualidade, provocados por falhas
internas e externas, tais como retrabaIho e outras;
• M.() segregação dos custos das atividades que não agregam valores;
• Não consideração das medidas de desempenho de natureza não financeira,
mais conhecidos por indicadores físicos de produtividade. Portanto, esses
sistemas deixam de fornecer importantes informações de suporte aos
tomadores de decisão, ou apresentam parâmetros distorcidos, dificultando a
otimização do desempenho empresarial no processo de melhoria continua da
organização.

O custeamento direto, com sua separação entre custos fixos e variáveis e o cálculo do
valor da margem de contribuição, facilita análises em relação da relação custo-volume-lucro.

2.3.3 Método da unidade de esforço de produção

Em uma empresa que fabrica um só produto, o cálculo de custos e controle de
desempenhos não são complexos. Já nas empresas onde o mix de produtos é grande, o custo
de cada artigo, por ela produzido, é mais dificil de ser calculado,. pois envolve a escolha de
métodos de custeios e de alguns arbitramentos. Logicamente, quanto mais diversificada for a
linha de produção, mais complexa sera a forma de alocar os custos..
O método da unidade de esforço de produção tem por objetivo principal a unificação
da produção através da criação de uma unidade de medida abstrata e homogênea para a
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produção diversificada das industrias de transformação. Uma medida utilizada para unificação
da produção é o esforço de produção.
O esforço de produção, esta associado diretamente aos diversos esforços necessários
para a fabricação dos produtos, ou seja, os esforços de capital, de mão-se-obra direta, de gás,
de energia elétrica, de materiais, entre outros (ALLORA, 1985). Desta forma o processo de

fabricação necessita de esforços de produção de mesma natureza, podendo assim ser
adicionado à qualquer novo produto que a empresa vier a fabricar.
Portanto, pode-se conceber segundo Mora (1985, p. 66) que - o estbrço de produção
total de uma fábrica como resultante da soma de todos os esforços de produção parciais

desenvolvidos em cada posto produtivo. Cada produto por mais numeroso e diversificado que
seja, poderá ser medido pela quantidade de esforço necessário para fabricá-lo".
Os elementos de geração dos esforços são conhecidos, como postos operativos, que
representam uma ou mais operações de trabalho. Os postos operativos transtèrem esforços de

produção aos produtos. (KOPITTKE, 1995).
Cabe ressaltar que o método em questão analisa apenas o processo de transformação
da matéria-prima em produto acabado, sendo que os custos relacionados com a própria

matéria-prima não são referenciados na determinação dos custos de transformação.

2.13.1 Princípios

Kliemann Neto (1995, p. 62-63) diz que o método da UEP se embasa em trés
princípios fundamentais, como segue:

• Principio do Valor Agregado: é o principio mais geral do método das UEPs.

diz que o produto de ama fábrica é o trabalho que ela realiza sobre as
matérias primas e se reflete no valor que ela agrega a essas matérias primas
durante o processo de produção.
-

-

34

De acordo com esse principio, o método das LTEPs encara as matérias-primas
como meros 'objetos de trabalho'. A unificação e o controle da produção
sera feito em função do esforço despendido pelos diversos postos operativos
para a transformação das matérias-primas em produtos acabados.
• Principio das Relações Constantes: esse principio afirma que a relação
entre os potenciais produtivos de dois postos operativos se mantém constante
no tempo, mesmo em face das variações da conjuntura econômica.

[--1

Esse principio é teoricamente exato. Mas como, para a determinação da
noção abstrata de potencial produtivo , o método das UEPs utiliza-se da
noção material dos custos técnicos, algumas variações poderão ocorrer,
introduzindo alguns desvios no principio das relações constantes.

[..]
prega que, para o cálculo dos
potenciais produtivos dos postos operativos, apenas devem ser considerados
os itens de custo que proporcionem algum gran de diferenciação entre esses
potenciais produtivos.
Dessa forma, o principio das estratificações orienta a operacionalização do
principio das relações constantes, alocando aos diversos postos operativos,
por unidade de capacidade (hora, normalmente), os valores dos itens de
custo que possibilitarão a compreensão das diferenças entre os esforços de
produção transferidos por eles aos produtos.(grifo nosso).

• Prineipio das Estratificações: esse principio

Segundo Kliemann Neto (1995, p. 82):

a definição de urna unidade de esforço de produção (UEP) materializa sob
uma mesma base de esforços físicos e monetários despendidos pelos vários
módulos de produção (os postos operativos) na fabricação dos diversos
produtos, unificando a produção a partir da noção abstrata de valor. A UEP
pode, então, funcionar como elemento comum a grande parte das atividades
ligadas ao processo de gestão industrial, integrando-as e dando-lhes

uniformidade.
Observa-se, então, que o método da UEP não é útil apenas para o custeamento da

produção. Ele também é um importante instrumento de apoio ao processo de gestão
empresarial, uma vez que procura simplificar a gestão industrial sem, contudo, reduzir a

precisão e confiabilidade das informações fornecidas.

2.3.3.2 Implementação do método UEP
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A atividade de transformar matéria-prima em produto acabado. é a mesma para todas
as empresas industriais, porém, em função de diversos fatores e setores industriais, o modo

com esta atividade é executada não permanece constante.
Cada empresa apresenta um processo produtivo próprio, corn características e
particularidades especificas. Assim, é necessário analisar e conhecer todos os seus processos,
suas linhas de produção, suas peculiaridades, enfim, toda a estrutura produtiva da fábrica.
Nesta análise é necessário identificar as operações de trabalho que deverão formar o

produto final. 0 agrupamento destas operações, em decorrência de sua similaridade,
homogeneidade e espaço fisico, irá constituir o posto operativo. Esses agrupamentos podem
ser feitos através da unido de atividades iguais executadas em uma mesma localidade ou em
uma mesma máquina. Mas uma máquina não representa necessariamente um posto operativo.

Bomia (1988, p. 9) define posto operativo como "uma ou mais operações simples e
homogêneas, ou seja, operações desenvolvidas por um posto operativo são de mesma natureza
para todos os produtos que passam por ele".
Cada posto operativo possui potencial de produção que, quando acionado, consome
trabalho. Este trabalho, para que possa ser medido, deve ser referenciado a um parâmetro. No

UEP, a literatura existente considera a unidade de tempo como o mais apropriado,
principalmente a hora/máquina ou a hora/posto operativo.

a) C:Itleuto dos foto-indices dos postos operativos

0 foto-índice representa o custo horário de todos os itens necessários no processo de
transformação de matéria-prima eni produto acabado, como mão-de-obra direta e indireta,
material de consumo, energia elétrica, depreciação, entre outros.
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Bornia (1988, P. 10) considera foto-índice, de um posto operativo, como sendo -os
principais custos de transformação, por unidade de capacidade, relacionados com aquele posto
operativo em um instante de tempo".
Foto-Indice = Valor Gasto no Período (Custo de Transformação) / Número de Horas que o Posto
Operativo foi Utilizado •
Fonte: BORNIA, 1988.

b) Definição do produto base:

A próxima etapa de implementação do UEP é a escolha do produto base. 0 produto
base é um produto real ou fictício que apresenta de forma mais representativa a estrutura
produtiva da empresa. Sendo assim, este produto deverá ser escolhido por passar em todos os
postos operativos (ou maior número possível) ou que passe pelos postos operativos mais
significativos do processo. (ANTUNES JR. 1988).
Segundo Antunes Jr. (1988, p. 80), "e através do esforço de produção despendido para
fabricar o produto-base que se estabelecerão os potenciais produtivos em UEP'h e,
consequentemente, se definirão as UEP,s relativas a cada posto operativo".
De acordo com o exposto, a correta definição do produto base é essencial para
implantação e desenvolvimento do método.

c) Cálculo do foto-custo do produto base

• Após determinação do produto base é necessário definir o seu roteiro de ihbricação, os
postos operativos por onde passa, as operações e os tempos necessários para a execução do
produto.
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Em seguida deverá ser calculado o foto-custo do produto base (custo necessário para

fabricar este produto), que é obtido através dos custos de cada posto operativo, levando em
consideração a quantidade de foto-indices que o produto base consome ao passar pelo posto
operativo em questão.
Assim, foto-custo do produto base 6 o somatório dos produtos entre os foto-indices
dos postos operativos utilizados para sua confecção pelos respectivos tempos empregados
para sua fabricação. De acordo com o método, o valor do produto base corresponderá a lUEP
ou, caso seja conveniente, a um múltiplo desse valor. (BORNIA, 1988).

Após esta determinação, é feito o calculo dos potenciais produtivos dos postos
operativos pelas simples relativizaçbes dos foto-indices pelo foto-custo do produto base, isto

6, dividindo-se os foto-indices dos postos operatives pelo valor da UEP (BORNIA, 1988).
O valor do UEP de cada produto é calculado com base no somatório das parcelas da

UEP/11 dos postos operativos pelos respectivos tempos que o produto analisado permaneça
nos mesmos.

2.3.3.3 Operacionalização do método IJEP

Antunes, Jr. (1988, p. 86) destaca que -nesta etapa ocorre a valoração monetária da

UEP dos custos de transformação dos produtos. Após desenvolvido todo o processo de
implementação descrito anteriormente e definido ao 5nal a UEP/1-1 dos postos operativos.
parte se
-

para a operacionalização do método".

Depois de calculados os valores em UEP de cada produto, inicia-se o processo de
operacionalização. A primeira etapa nesse processo constitui no cálculo da produção total da
fabrica em UEP; isso ocorre multiplicando a quantidade de UEP de cada produto pela sua
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quantidade fisica produzida no período, a soma de todos os bens fabricados no período pelas
suas respectivas UEP.s representa a produção total da fábrica em UEP.
Na seqüência é possível calcular o valor monetário de 1 UEP num dado período

dividindo-se os custos de transformações totais, ou seja, todos os custos relacionados corn a
produção, exceto os custos de matérias-primas, incorridos no período, pela produção total da
fábrica, medida em UEP.
E finalmente, calcula-se o custo de transformação de cada produto no período

multiplicando-se o valor de 1 UEP encontrado pela quantidade de UEP que constitui o
produto.
A UEP permite encontrar os custos unitários de transformação de casa produto, os

quais, adicionados ao custo das matérias-primas empregados, fornecerão os custos de
produção de cada produto fabricado.

3 ESTUDO DE CASO

3.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A historia da Macedo, Koerich S.A. começou em 13 de julho de 1973, na cidade de

São José, estado de Santa Catarina, na regido sul do Brasil.
No inicio, eram apenas sete profissionais abatendo 300 frangos por dia. A empresa

cresceu rapidamente e, ainda nos primeiros anos de atividade, foram implantadas granjas
próprias de criação de frangos.
Sempre fundamentada na qualidade dos produtos, do bom atendimento e na ética das

relações, a empresa foi crescendo. Assim, foi sendo construida a granja de matrizes,
incubatório, centrais de distribuição, fábrica de ração e a central de armazenagem de grão.
Hoje, a Macedo, Koerich S.A. conta com 2.000 profissionais.

0 abate ocorre em dois turnos de trabalho, corn uma produção de 101 mil frangos por
dia, líder de mercado em Santa Catarina e desfrutando de um conceito de alta qualidade, a

empresa atende cerca de 5.000 clientes em todo o estado e ainda exporta para mais de 20
países, incluindo o exigente mercado europeu.

Atualmente a empresa exporta para a Espanha, Hong Kong, Ernirados Árabes Unidos.
Inglaterra, Alemanha, Irlanda do Norte, Dinamarca, Romênia. Africa do Sul, Arabia Saudita.
Bahrain, Russia, República Tcheca, Malásia, Angola, Lêmen, Qatar, Senegal, Holanda,

Ucrânia e Japão.
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3.1.1 Histórico

•

Fundada em 13 de julho de 1973, inicialmente conhecida como Frios Macedo
Ltda. iniciou suas atividades contando com sete colaboradores, abatendo 300
frangos por dia.

•

Em 1974, com o ingresso do Grupo Koerich, inicia-se uma nova fase , mudando
sua denominação para Macedo, Koerich, S.A.

• Em 1975 adquiriu uma nova unidade com capacidade para abater tress mil frangos
por dia.
•

Em 1976, com a construção das primeiras granjas próprias, iniciou-se a
verticalizacdo na produção.

•

Ern 1980, iniciou-se a construção de uma fabrica de rações com produção de 20
ton.,/h e uma filial de distribuição em Joinville.

•

Em 1982, com a ampliação da empresa, sua produção de abate aumenta para 1.500
frangos por hora, também neste ano foi construido o incubatório com capacidade

de produção de 420.000 pintos por mês.
• Em julho de 92, para melhorar o atendimento aos seus clientes, a empresa constrói
uma central de distribuição no Sul do Estado e uma nova granja de matrizes em
Bom Retiro.
•

0 programa de Qualidade Total Macedo (QTM) foi lançado em 1993. Este
programa tem o objetivo de melhorar a qualidade e os custos dos produtos, junto

com o atendimento e a satisfação dos funcionários.
• Na cidade de Guarapuava -PR, em 1994 inicia-se a construção de sua unidade de
compra e armazenamento de grãos, com capacidade de estocar 30 mil toneladas.
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No mesmo ano ocorre a construção de duas novas centrais de distribuição: Norte
do estado, substituindo a filial de vendas em Joinville e a do Planalto Serrano.
•

Em 1998, a Macedo, Koerich S.A. recebe a certificação internacional ISO 9001

e

HACCP (segurança alimentar) devido ao incremento do QTM, sendo um dos
primeiros frigoríficos da America Latina a receber estas certificações.
•

Em 1999 a empresa implanta o projeto Estuda Macedo, com o objetivo de garantir
ensino fundamental e de primeiro grau para seus funcionários.

•

No ano de 2000, a Macedo começa a exportar. O primeiro negócio com o exterior
foi fechado com a Espanha. A empresa passa a abater 64 mil aves por dia.

•

Em 2001, o presidente fundador da Macedo, Jose Ferreira de Macedo, passa parte
da administração da empresa para a segunda geração da família. Joster Macedo,
filho do empresário, assume a superintendência, passando a comandar os negócios
do dia-a-dia. José Macedo e a esposa Ester Macedo, permanecem na presidência e
vice-presidência respectivamente, participando das decisões estratégicas.

•

Em 2002, a Macedo inicia um grande processo de expansão, motivada pelo bom
desempenho no mercado externo. 0 objetivo ate 2006, é dobrar a produção.
passando a abater 144 mil aves por dia.

•

Em 2005, maduros e adaptados à nova administração, a Macedo conta hoje com
mais de 2.000 funcionários, que juntos estão superando as metas de faturamento
anual. Enraizado na • cultura organizacional, estão as certificações de qualidade
(ISO 9000) e segurança alimentar (HACCP), que focam na satisfação dos clientes
com o consumo de um alimento saudável e extremamente confidvel. Metas
arrojadas foram traçadas para os próximos 10 anos, já que a empresa sente-se
preparada para encarar novos e grandes desafios.
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3.2 PROCESSO PRODUTIVO

3.2.1 Granja de matrizes

A granja de matrizes da Macedo é responsável pela reprodução dos frangos de corte
que resultarão nos produtos Macedo.
A granja é localizada na serra (Bom Retiro — SC), pois esta localização permite o
trabalho em clima favorável à atividade, principalmente no verão, época em que as aves
poderiam sofrer mais danos por causa do calor.
As matrizes são compradas com 1 dia de idade, iniciando seu período produtivo em 24
semanas de idade e produzindo ate 68 semanas. Quando as matrizes param de pôr os ovos.
são colocadas em outro. galpão para sofrerem o processo de muda (segundo ciclo), neste
processo, resumidamente, elas ficam um tempo sem comida e sem luz por um período
aproximado de 6 a 8 dias, irá cair todas as penas, elas começam a receber novamente
alimentação, de modo que começarão a pôr os ovos novamente. Irão produzir por mais uns 6
ou 7 meses.
A reprodução é feita naturalmente, com cada macho fazendo a "cobertura" diária
média de 10 fêmeas que colocam cerca de 180 ovos por ano cada.

3.2.2 Incubatório

Os ovos provenientes da granja de matrizes vão para o incubatorio da empresa, e parte
para incubatórios terceirizados. O incubatório da empresa é localizado em Palhoça — SC.
Os ovos são incubados durante 21 dias, quando então nascem os pintinhos, que já no
primeiro dia de vida recebem vacinas e são encaminhados para as granjas de frangos de corte.
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3.2.3 Granja de frango de corte

0 principal objetivo destas unidades, é o de produzir a partir de pintos de 1 dia,
frangos saudáveis, com peso e uniformidade, conforme os padrões de qualidade da unidade e
dos clientes.
As granjas estão localizadas no máximo num raio de 100 km da fabrica de rações.
0 tempo médio para abate é de 45 dias para os machos e 48 dias para as fêmeas. Por
ser menor, a fêmea fica alguns dias a mais para atingir o peso ideal de abate. Durante este
tempo, os frangos recebem cuidados e alimentação até serem abatidos no frigorifico.

3.2.4 Fabrica de ração

A fábrica de ração esta localizada em São José — SC, é responsável pela produção de
toda ração consumida pelos frangos de corte. Possui uma capacidade de produção de 10.400
toneladas por mês.
De acordo com a idade, sexo e a finalidade das ayes, são produzidas 12 variedades de
rações. Sendo que 7 tipos de ração são para as matrizes, mas esta possui uma fábrica própria,

e mais 5 tipos para os frangos de corte.
Os processos são automatizados, e dividem-se basicamente em moagem , dosagem e
peletização. Os principais componentes da ração são o milho, o sorgo e a soja, representando
90% da composição da ração. Também entram na composição a farinha e o óleo produzido na
SFO (Setor de Farinha e Oleo), estes são produzidas com os restos de frango e gordura
provenientes do frigorifico.
Toda matéria-prima recebida é analisada no laboratório da fábrica para verificação da
qualidade e dos indices de nutrientes exigidos.
As distribuições das rações nas granjas são terceirizadas.
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3.2.5 Frigorifico

São abatidos aproximadamente 101.000 frangos por dia no frigorifico. Quando o
frango é Halal (frango de menor porte para a exportação) são 108.000 frangos.
O caminhão da apanha de frango chega no frigorifico com aproximadamente 3000
frangos, quando é frango Halal são de 4900 a 5000 frangos por caminhão. Neste momento a
empresa considera o ponto de separação do frango , isto será comentado com maiores detalhes
mais adiante. Ainda no caminhão os frangos passam por uma ducha de água para serem
lavados. As caixas são esvaziadas e os frangos vão sendo colocados manualmente na néria
(ganchos), e levam um choque para não se debaterem e consequentemente não estragar o
corte. Em seguida, passam pela sangria (mecanicamente), ou seja, os cortes do pescogo » vão
em seguida para a escaldagem, onde dão 4 voltas num recipiente com água a 54° C, na
seqüência passam por 3 depenadeiras (dedos mecânicos) para que sejam retiradas todas as
penas.
Em seguida os frangos passam para outra máquina, o transferidor, onde uma serra
corta os pés dos frangos. Os pés são encaminhados para a sala dos miúdos, para serem
trabalhados posteriormente. Outra máquina retira a cloaca do frango, em seguida passa por
uma abridora, que corta a sambiqueira do frango, e em seguida são retiradas suas vísceras,
que neste momento ainda ficam no frango. Estas vísceras serão trabalhadas no processo mais
adiante. .
O frango passa. por uma serra para retirada da cabeça, estas seguem por um

escoamento para o SFO (setor de farinha e óleo), onde servirão de matéria prima para a
farinha que é utilizada na ração dos frangos.
Continuando o processo, são retirados o papo e a traquéia dos frangos. Na seqüência,

retirado o pescoço, estes são levados para a mesa de miúdos.
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O frango, ainda pendurado, passa pela evisceração, onde o SIF (Serviço de Inspeção
Federal), realiza inspeções. Neste momento o frango sofre uma série de inspeções, feitas por
uma linha de produção, onde os funcionários verificam se existem frangos doentes (celulite,
artrite, contusão, fraturas, e outros). Nos frangos com algum problema será feita uma análise
mais apurada por outros funcionários, os que estiverem completamente comprometidos irão
para o SFO. Dos não condenados, aproveita-se as partes sadias para os cortes. No SIF também
são retirados os miúdos e colocados em três calhas diferentes (moela, coração e figado) Estes

passam por um processo de lavagem e retirada mecanicamente da gordura em excesso.
O frango vindo da evisceração cai no chiller, onde passa por uma lavagem, que além
da limpeza, tem por objetivo dar ao frango uma temperatura mais baixa (40 C).
Saindo do chiller, o frango vai por uma esteira para o cone. No cone são feitos vários
processos de acordo com a definição de mix de produção do dia. Existem 3 cones, cada um
com aproximadamente 32 funcionários, geralmente 2 a 4 funcionários fazem o mesmo
processo na linha, e de tempos em tempos 6 feito um rodízio, alguns dos processos manuais,
são: abrir a virilha, cortes transversal, retirada das coxas, retirada das asas. cortes do peito. Se

for frango inteiro ele segue direto para os próximos processos. Os cortes vão por esteiras
diferenciadas para as mesas de corte, onde serão trabalhados por uma linha de funcionários de
acordo corn o mix de produção do dia.
È importante salientar que de acordo com a definição da produção do dia, o frango 6
"trabalhado" de forma diferente. Principalmente os cortes do peito e coxas.

OS produtos temperados passam ainda por urna injetora de temperos, e em seguida
ficam cerca de 20 minutos dentro do Tumbler (máquina para girar), e frown girando, para que
todo o produto receba o tempero de forma igual.

Nas mesas de cortes, os produtos são cortados e colocados em caixas separadamente. e
seguirão para receberem as embalagens: a primaria e a secundária.
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•

CMS: Carne mecanicamente separada
Todo o resto da carcaça que sobrou depois de terem sido retirados os cortes é moido e

é feita a separação dos ossos e da carne. 0 osso vai para a SFO, e a carne 6. vendida para
outras empresas que fazem Hambúrguer, ou outros produtos industrializados. São fabricados
aproximadamente 14.580 quilos por dia.

•

Embalagem primária:
Os produtos são pesados rigorosamente, e colocados em bandejas de diferentes

tamanhos e capacidades, em seguida, passam pela máquina Ulma, que plastifica o produto,
cola o plástico e o estica, deixando-o pronto para receber as etiquetas, com a identificação dos
produtos e selos de qualidade.

•

Embalagem secundária:
A embalagem secundaria é a segunda embalagem que os produtos recebem, ou seja. as

caixas de papelões, onde ficarão aproximadamente 16 bandejas do produto em cada caixa.
Já com a embalagem secundária, os produtos seguem por esteiras para a fase de
congelamento, neste processo, uma sala à —40° C possui um sistema eletrônico de bandejas,
que fazem urn rodízio na posição das bandejas. Em cada bandeja são armazenadas
aproximadamente 30 caixas, nesta sala os produtos permanecem por aproximadamente 20
horas, para que tiquem na temperatura apropriada.
Atingindo a temperatura, as caixas são encaminhadas através de esteiras. para a
plastiticação das caixas, e em seguida para a estocagem, onde ficarão até serem vendidas.
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3.3 GERENCIAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS

3.3.1 Custo da matéria prima

3.3.1.1 Granja de matrizes

As matrizes com 1 (um) dia de idade são compradas, e alojadas em Bom Retiro. Existe
uma fabrica de ração so para as matrizes, que produz uma ração com formulação diferente da
usada para o frango de corte.
Em Bom Retiro é necessário que se mantenha a area limpa Iorige da contaminação

externa. Para se manter a sanidade dos frangos, são feitos uma série de cuidados para a
entrada das pessoas, de caminhões na unidade, o que gera um acréscimo nos custos da
unidade.
As matrizes iniciam seu período produtivo com 24 semanas de idade e colocam ovos
até 68 semanas. A reprodução é feita naturalmente, com cada macho fazendo a cobertura
diária media de 10 fêmeas, que colocam cerca de 180 ovos por ano cada.

Ate o momento que elas começam pôr os

OVOS,

elas são lançadas como investimentos,

e todo o custo relacionado, como rações, medicamentos, entre outros, também são
considerados investimento ate este momento.

Quando as matrizes começam a colocar Os ovos, começa-se a deprecid-las, de acordo
corn a o tempo da vida podutiva, que é em torno de 10 meses. 'E usado o método linear. Além
da depreciação da aquisição das matrizes, a ração, as vacinas e os custos operacionais (mão de
obra, limpeza, energia) que elas consumiram antes de começarem a pôr os ovos também são
depreciados da mesma forma.
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Cálculo do Custo Unitário do Ovo Mensal (Matriz)
(+) Rag d- o
(+) Depreciação Matrizes
(+) Custos Operacionais (indo-de-obra, medicamentos, material de consumo, energia
elétrica, entre outros)

( /) Quantidade ovos incubáveis
(=) Custo Unitário do Ovo Mensal (Matriz)

•

Quadro 1 — Custo Unitário do Ovo Mensal
Fonte: Elaborado pela autora

Depois que as matrizes param de pôr os ovos, existe um processo chamado muda para
que elas voltem a pôr. Na muda, as matrizes são retiradas do galpão, levadas para outro
galpão, onde ficam sem comer e sem luz. Ira cair toda a pena, então elas começam a ser
tratada com rações, de modo que começarão a colocar mais ovos. Este processo gera mais
custos para o frango.

Cálculo Custo Ovo Muda
(+) Ração
(+) Custos Operacionais
(7) Número de ovos incubáveis

(=) Custo Ovo Muda
Quadro 2 — Custo Ovo Muda
Fonte: Elaborado pela autora

Neste momento as matrizes já estão todas depreciadas, portanto não serão mais

alocados os custos com depreciação.
Então, o Custo Unitário do- Ovo Incubé.vel é a media do custo Unitário do Ovo Mensal
(Matriz) Custo Ovo Muda.
Antes .de irem para o intubatório, esses ovos são selecionados. Alguns -não irão para o
incubatorio, ou porque estão quebrados, ou por ma formação do ovo ou mesmo ma qualidade.
sendo considerados perdas normais. Como os custos são divididos somente pelo número de
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ovos incubáveis, ou seja, já desconsiderando as perdas, o custo unitário do ovo mensal das

matrizes já contempla as perdas. Quanto maior as perdas, maior sera o custo do ovo.
Alguns ovos poderão ser vendidos, e entrarão como receita. Esta receita é pouco
relevante para o faturamento da empresa.

3.3.1.2 Incubatório de Ovos

Os ovos incubáveis vão para o incubatório, neste momento é feita uma nova seleção
dos ovos em condições de serem incubados, os ovos com algum defeito, ou quebrados não

serão incubados, e serão vendidos. Esses . ovos que não serão incubados são considerados
perdas normais, já que são inerentes ao processo. Os que estão em condições de vendas, são

considerados como receitas, num montante pouco relevante para o faturamento da empresa.
Parte da produção é feita ern incubatório próprio e parte em incubatório terceirizado.

Após o penedo de incubação, nascem os pintinhos de 1 dia. Estes pintinhos recebem
vacinas, cuidados especiais, o que resulta em mais custos.
Neste momento, podem ocorrer mais algumas perdas no processo, como por exemplo:

-

Ovos que não descascaram

-

Pintos com defeitos

-

Pintos mortos

Também são consideradas perdas normais do processo, e há cuidados para que elas
sejam minimizadas ao máximo.

Custo do Pinto de 1 Dia
(+) Custo dos Ovos Incubáveis
(+) Custos Operacionais ou Custo Incubatório Terceirizado
(I) Número de pintos de 1 dia

(=) Custo do Pinto de 1 Dia
Quadro 3 — Custo do Pinto de 1 dia
Fonte: Elaborado pela autora
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Os custos operacionais, para a empresa, são os custos com mão de obra, depreciação
do prédio e equipamentos, energia elétrica, medicamentos, vacinas e outros. No caso, de ser
terceirizado, não existirão os custos 'operacionais, mas sim os custos com a contratação do
incubatório terceirizado.

3.3.1.3 Granja de frango de corte
Saindo do incubatório, os pintos são transportados para as diversas granjas, que podem
ser de parceiros ou integrados.
Para os parceiros a Macedo fornece toda a estrutura (galpões), os pintos, e a ração, e o
parceiro fornecerá a mão de obra.
No caso dos integrados, toda a estrutura e a mão de obra pertence aos integrados, e a
Macedo fornecerá os pintos e a ração.
A forma de pagamento de ambos é baseada em indices técnicos:
-

Qualidade dos frangos

-

Peso médio

-

Consumo de ração

-

Mortalidade (perda)

-

Outros

Na granja o frango ficará em galpões corn iluniinação e temperaturas especiais,
visando o bom desenvolvimento dos frangos. 0 frango ficará aproximadamente de 45 a 48
dias até estar pronto para o abate. Neste período receberá raOes especificas as faixas de
idade, de acordo também com a época do ano, e outros fatores. Água, medicamentos e
vacinas, também são necessários neste período.
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Custo do frango vivo
(+) Custo do pinto de 1 dia
(±) Custo ração
(+) Custos Operacionais
(/ ) Quilos de frango recebidos pelo frigorifico
(=) Custo do Frango Vivo
Quadro 4 — Custo do Pinto de 1 dia
Fonte: Elaborado pela autora

Alguns frangos morrem, ou precisam ser sacrificados, por apresentarem problemas ou
doenças. Estas perdas são consideradas no Custo do Frango Vivo, já que todos os custos são
divididos pelos quilos de frangos recebidos no frigorifico, ou seja, a ração,

e todos os custos

operacionais, contemplam os gastos com os frangos que morreram antes de estarem prontos
para o abate.
3.3.1.4 Fabrica de ração (frangos de corte e matrizes)

As rações, como já foi mencionado, possuem várias formulações, de acordo com a
idade dos pintos, e frangos, e outros fatores.
0 seu custo 6 calculado da forma a seguir:

Custo da Ração
(+) Matérias Primas
(+) Custos Operacionais
( /) Quilos da Ração Produzida
Quadro 5 — Custo da Ração
Fonte: Elaborado pela autora

As matérias primas para a ração são os farelos, sOja, milht sorgo, premix, óleo. (vem
,

da SFO).
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Nos custos operacionais, estão incluídas a mão de obra, a depreciação dos
equipamentos, energia elétrica entre outros,

3.3.1.5 Frigorifico

0 frango, estando pronto para o abate, é transportado para o frigorifico. Este processo
é chamado apanha de frangos vivos. Esse processo gera custos, principalmente com mão de
obra e transporte, e é calculado da forma a seguir:

Custo da apanha:
(+) Mao de Obra
(+) Transporte
(I) Quilos de frangos recebidos pelo frigorifico

(=-) Custo da Apanha
Quadro 6 — Custo da .Apanha
Fonte: Elaborado pela autora

No momento que o frango entra no frigorifico para ser abatido, está atribuido a ele, o

custo do frango para abate. Logo, este custo é dado por:

Custo do Frango para Abate:

(+) Custo do Frango Vivo
(+) Custo da Apanha
(=) Custo do Frango para Abate
Quadro 7 —Custo do Frango para Abate
Fonte: Elaborado pela autora

No frigorifico, ele sofrerá alguns processos para poder ser comercializado. A empresa
possui uma variada linha de produtos. 0 frango poderá ser comercializado inteiro, ou em

cortes, e ainda resfriado, congelado ou temperado.
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Em função desta variação, o frango, sofrerá processos adicionais, diferenciados de
acordo corn o mix de produtos do dia/semana.
Do frango de inteiro são retirados os co-produtos como peito, coxa, sobrecoxa, asas, e
os subprodutos (coração, moela, tigado, pés, pescoço, cabeça). Os subprodutos possuem um
baixo valor de venda. Após esta separação os custos não sell() mais conjuntos e cada tipo de
produtos passará a integrar uma linha, tendo seus próprios custos.
Estes co-produtos serão trabalhados, de forma que receberão processos e embalagens
diferenciadas. Alguns deles podem também receber temperos e condimentos.
Custo de embalagens primária e secundária - (etiquetas, bandejas, filme plástico,
papelão)

As embalagens foram valorizadas em função do consumo (coeficientes técnicos) dos
produtos, tomando com referência o prego da última compra.

Custo da Embalagem:
Quantidade usada no produto
(x) Custo unitário — Impostos — Fretes

(I) Capacidade Total da Embalagem (KG)
(=---) Custo unitário da embalagem por kg de produto
Quadro 8 —Custo da Embalagem
Fonte: Elaborado pela autora

Algumas linhas são temperadas e terão condimentos e temperos adicionados, gerando
mais uma parcela de custo para o produto, os temperos também são calculados em função do
consumo, de acordo com os coeficientes técnicos de cada produto, tomando corno referéncia o
preço da última compra.
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Custo do tempero:

Quantidade usada no produto
(x) Custo unitário — Impostos — Fretes (atualizados todo mês)
(=) Custo do tempero
Quadro 9 —Custo do Tempero
Fonte: Elaborado pela autora

0 ponto de separação ocorre, para a empresa, no instante em que o frango chega no
frigorifico para abate, uma vez que é neste ponto que ela utiliza o método para distribuição
destes custos conjuntos. A opção da empresa é. usar um fator de cálculo; que através da
entrevista, pode-se perceber que é relacionado ao preço de venda.
Multiplicando o custo do frango para abate (inteiro) pelo fator respectivo ao co-

produto, chegaremos ao valor unitário de cada co-produto, ou seja, ao custo da matéria-prima.
Mas no frigorífico, o frango sofre uma serie de processos adicionais. Este custo é calculado
pelo método UEP, e é apresentado a seguir:

3.3.2 Custo do processo — UEP (Unidade de Esforço de Produção)

A primeira etapa do método UEP no frigorifico foi a divisão da fábrica em postos

operativos. Um posto operativo pode ser uma máquina, um posto de trabalho ou um conjunto
deles.
Esta divisão foi obtida a partir da análise detalhada dos fluxogramas de produção que,

por sua vez, foram estruturados em função dos produtos produzidos normalmente. Itens
produzidos em períodos específicos não foram contemplados em virtude da indefinição dos
fluxogramas do processo e serão definidos no momento em que surgirem.
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Nesta etapa a empresa obteve os postos operativos, alguns deles estão apresentados no

quadro 10.
Descarregar frango vivo
Alimentar esteira para pendura
Abrir caixas 'pendura
Atordoar frango vivo
Cortar jugular

Sangrar
Quadro 10 — Exemplos Postos Operativos
Fonte: Elaborado pela autora

A segunda etapa no processo de implantação do método UEP consistiu no cálculo do

foto-índice dos postos operativos. Foto-índice de um posto operativo representa os custos de
transformação necessários para o funcionamento do posto. É o custo hora de fabricação de
cada posto.
Os itens que compõem os foto-indices da empresa são: mão-de-obra direta, mão-de-

obra indireta, energia elétrica, manutenção, depreciação, utilidades (apoio), entre outros.
Entendam-se como os recursos utilizados nos postos operativos. Assim, com a relação da

quantidade de horas pelo custo dos recursos encontra-se o foto-índice de cada posto operativo,
ou seja, o custo hora dos mesmos.
Os POT's (postos operativos operacionais de trabalho) são divididos em primários

(atuam diretamente sobre os produtos), de apoio (não atuam dentro do processo) e
compartilhados (servem para mais de uma operação).
Exemplos:
Primário: Descarregar frango vivo, alimentar esteira para pendura. abrir caixas/
pendura, atordoar frango vivo, cortar jugular, sangrar.
Apoio: Transportar para nória

lavar caixas plásticas (custo mensal distribuído nas

areas contbrme número de caixas plásticas utilizadas para transporte interno).
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Compartilhados: estocar embalagem, preparar embalagem de papelão (somados e

distribuídos pelos produtos comercializados com embalagens de papelão).
Devido a dificuldade de alocação aos POT's, alguns custos, por exemplo, os custos

relacionados ao preparo de salmoura foram distribuídos aos produtos temperados conforme
seu coeficiente técnico.

0 POT congelar/resfriar leva em consideração o tempo de permanência dos produtos
no túnel (consumo de

), ern virtude de não haver estudo que demostre os tempos

discriminados por produtos e conjunto de operações referentes ao congelamento e

resfriamento, portanto são apropriados aos produtos igualmente.
Os POT's compartilhados são distribuídos conforme o número de operações que os

utilizam (número de operações simultâneas ponderado pelo uso efetivo dos recursos, temos
como exemplo afiar as facas).
Os POT's armazenagem, congelamento e expedição foram totalizados e alocados aos
produtos em função do número de caixas movimentadas.

0 foto-custo, ou seja, a soma dos foto-indices dos postos operativos utilizados para
sua confecção pelos respectivos tempos empregados para sua fabricação (BORN IA, 1988),
foram determinados conforme abaixo:

3.3.2.1 Os recursos diretos

São tratados pela empresa como recursos diretos a mão- de- obra dos industriarios. as
utilidades (ETA — Estação de Tratamento de Afluentes, ETE - Estação de Tratamento de
Efluentes, ar comprimido, energia elétrica, manutenção, frio, vapor, vácuo e lavanderia) os
materiais e a depreciação de equipamentos.
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3.3.2.1.1 Mão-de-obra direta

O foto-custo referente a mão-de-obra direta foi determinado com base nos salários,
encargos sociais e beneficios do número de funcionários necessários para a execução das
diferentes operações nos POT's, divido pela quantidade de horas trabalhadas no mês.

Considera-se o funcionário com 190,52 horas/mês disponíveis exclusivamente para
transformação de matéria-prima em produtos comercializáveis.
Tempo das operações: foi realizado o mapeamento dos fluxos de processo, foi definido
um operador treinado (devidamente qualificado e com experiência na função). Iniciou-se a
tomada de tempos de repetição deste fluxo aproximadamente 50 vezes a operação.
resultado é dado em s/kg.

3.3.2.1.2 Depreciação aerencial dos equipamentos

O foto-custo referente a depreciação gerencial considera o valor do equipamento de
cada posto operativo. 0 tempo de vida útil e valores foram determinados pela avaliação

patrimonial e não pela vida útil determinada pela legislação ou pelo fisco para o rim de
cálculo da depreciação contábil. O custo/hora da depreciação é calculado considerando-se 22

dias de trabalho por mês 17,60 horas de trabalho divididos em 2 turnos.

3.3.2.1.3 Custo com materiais — manutenção e consumo

. •
É baseado em informações históricas. Entretanto gastos relacionados • a novos
equipamentos/ areas terão custo zero com materiais de manutenção até determinação dos
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valores normais. 0 custo histórico é dividido pelo número de horas trabalhadas pelos
equipamentos de cada posto operativo, obtendo-se assim, o foto-custo manutenção.

3.3.2.1.4 Custo com energia elétrica

O consumo de energia elétrica foi feito tomando-se como base a potência instalada nos

POT's / areas. Deste modo, supõem-se que todos os equipamentos operem simultaneamente
sendo o consumo diretamente proporcional a capacidade instalada, na mesma ocupação para a
respectiva transformação do material.
Exceção foi feita para a geração de frio, onde se fez necessário ponderar o consumo
em fungdo da ocupação da capacidade instalada.
O foto-custo foi calculado com base no custo do KWh da fatura do mês padrão

acrescida dos custos com manutenção e depreciação da rede elétrica.

3.3.2.1.5 0 custo com Utilidades

Os custos relativos ao tratamento de água e efluentes são distribuídos pela mesma base

(consumo de água). Considerando-se a quantidade horária utilizada por cada posto operativo.
Não é considerada a carga poluidora das diferentes correntes.
Considera-se que todo volume fornecido é descartado após a transformação dos

materiais.
. .
3.3. 2 .2 Os recursos indiretos
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Sao tratados como recursos indiretos: funcionários administrativos na produção, o
controle e qualidade, as áreas, a depreciação das edificações, os materiais de segurança e
gi eni zac .

3.3.2.2.1 Mão de obra indireta

E o custo da mão-de-obra dos funcionários administrativos que trabalham na

produção, é calculada rateando-se com base no total da folha de pagamento.
O Controle de qualidade foi tratado como recurso indireto uma vez que possui o
mesmo direcionador de custo da produção (estimativa de dedicação das chefias da área nas
diferentes operações). Desta forma, o foto-custo relativo ao controle de qualidade t'oi obtido
através do custo horário, referente a salários, encargos e beneficios calculados com base na
atenção despendida a cada posto operativo.

3.3.2.2.2 Depreciação das áreas:

As areas são receptoras de depreciação de construções, equipamentos, consomem
utilidades e materiais diretos.
As areas externas não são mensuradas. Sao contempladas na absorção da depreciação
contábil.

3.3.2.3 Custo da transformação

O cálculo do custo do processo/transformação e igual ao tempo que o produto fica no
posto operativo x o custo hora de cada posto operativo.
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O calculo é feito por kg do produto.
Foram considerados os tempos padrão para urn frango de 2.500g.

3.4 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO

Com relação a depreciação das matrizes, a empresa utiliza o método linear,
considerando para tanto, o tempo da vida produtiva das mesmas, este tempo 6 de
aproximadamente 10 meses, e a empresa utiliza a taxa de 10% ao mês. Considerando-se que
na agropecuária a variação da produção ao longo da vida útil econômica é bastante acentuada.
torna-se necessária a utilização de métodos mais compatíveis com as características desses
bens de produção.
Seria interessante usar o método da soma dos dígitos dos anos, já que neste método
considera-se que os ativos produzem mais no inicio da vida útil, reduzindo-se exadativamente
a produção ao longo dos anos (neste caso, meses). Ou o método das taxas variáveis, onde a
depreciação é calculada em iiinção da curva de produção em cada periodo, levando em
consideração o volume de produção estimado durante a vida útil do bem, uma vez que os
frangos, não pi3em os ovos de forma linear, e sim de acordo com a idade, entre outros fatores.
Ficaria um valor mais aproximado da realidade, e a conseqüente alocação dos custos mais
correta, ou seja, no mês que produzisse mais ovos, "pagaria" o maior custo, e nos meses de
menor produção "pagaria" urna parcela menor de custos.
Ern todo o processo produtivo, percebe-se que existem as perdas, e uma certa margem
de perdas é inevitável realmente. A empresa, sempre observando o custo x beneficio, deve
esforçar-se para diminui-las sem alterar a qualidade dos produtos.
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Antes de irem para o incubatório, conforme dito anteriormente, os ovos passam por
uma seleção. São retirados os ovos quebrados, com má formação, ou mesmo má qualidade
que afetariam o desenvolvimento dos pintos.
A empresa considera as perdas no custo do produto, distribuindo-as pelas unidades
perfeitas, resultando em custos menos precisos dos produtos,
Segundo Hornengren, Foster e Datar (2000, p. 463) "geralmente se supõe que a perda
ocorre no estágio de acabamento, onde se da a inspeção. Por quê? Porque a perda não
identificada antes desse ponto".
Esta observação se aplica na empresa estudada, uma vez que, a inspeção so é feita no
momento em que os ovos irão ser transportados para o incubatório. Isto acaba gerando mais
custos com a armazenagem de ovos imperfeitos, pois antes da inspeção já poderia ser dado
outro destino a esses ovos (normalmente a venda).
A empresa optando por reconhecer as perdas separadamente, estaria obtendo, além dos
custos dos produtos mais precisos e sem distorções, as perdas evidenciadas de maneira que
chamaria mais a atenção dos administradores, concentrando-a para reduzi-las.
No incubatório também ocorrem mais perdas, com os ovos que não descascaram, os
pintos com defeitos, os mortos, entre outros.
Neste ponto seria interessante a mesma análise das perdas feita anteriormente.
O mesmo entendimento se estende aos frangos que são sacrificadas por apresentar

dOença ou problemas nas granjas.
Passando para as fabricas de ração, percebe-se que os custos são englobados, e é
importante destacar que a ração "entra" para as granjas de frangos e de matrizes com um
custo, ou seja, é como se fosse comprada por um certo "preço" que no caso, é o próprio custo.
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As rações são formuladas diferentemente de acordo com a idade, sexo e a finalidade
das ayes. Sao produzidas 12 variedades de rações, sendo 7 para as matrizes e 5 para os

frangos de corte.
A empresa, para apropriar o custo da ração ao frango, calcula através do valor geral
das matérias primas mais os custos operacionais e divide pelos quilos da ração produzida. Não
observando estas diversas formulações.
Mas os frangos recebem formulações diferentes em cada etapa. Sendo assim, para uma
correta distribuição do custo seria necessário a empresa apurar o custo das 12 rações
fabricadas separadamente, alocando cada qual ao frango de acordo com os lotes e não por
periodos como é feito. Já que neste caso, por exemplo, uma granja que no mês recebeu rat*
para seu lote de pintos de 15 dias, "pagou" custos médios de rag d- o calculadas para pintos de 1
dia, e de frangos de 45 dias, sendo que estas rações tern custos diferentes, j á que de acordo
com as idades recebem matérias-primas diferentes.
Podemos ressaltar, que o custo das matrizes, dos ovos, do pinto e do frango ate chegar

no frigorifico, é calculado pelo somatório dos custos dos recursos utilizados para produzi-los.
Os custos unitários neste caso são calculados com base na média. O procedimento está similar
ao encontrado na literatura, não h á o que se falar em métodos, rateios, enfim, uma vez que os
produtos são homogêneos em cada processo, e processados de modo muito parecido, assim,
conforme Hornengren, Foster e Datar (2000, p. 434), "supõem-se que recebam a mesma
quantidade de materiais diretos e de mão-de-obra direta e de custos de fabricação indiretos".
Mas para isso é necessário se trabalhar sempre observando os lotes de produtos, já que nas
granjas, por exemplo , encontra-se totes de frangos de várias idades, e que neste caso, não são
homogêneos, no sentido dos recursos utilizados.

Ulna outra questão a ser ressaltada é o ponto de separação escolhido pela empresa.
Conforme visto anteriormente, os custos incorridos até o ponto de separação não podem ser
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identificados separadamente, assim faz-se necessário a utilização de métodos de distribuição
de custos. Após este ponto os custos já podem ser identificados, o produto poderá ser vendido
neste estado, ou sofrer processamentos adicionais, e então, receberão custos adicionais, e o
custo do produto sera a soma dessas duas parcelas de custos.
A empresa utiliza como ponto de separação, o momento de chegada do frango na
plataforma (local onde recebe uma ducha de água fria e em seguida é pendurado em ganchos
para começar a passar pelos processos de beneficiamento). Podemos identificar este ponto,
observando que o frango chega no frigorifico com o custo conjunto de todo o processo, sendo
chamado de custo do frango para abate. Após este momento não ha mais o que se falar em
custo conjunto, já que a empresa começa a utilizar o método UEP desde a plataforma.
separando já, neste momento os postos operativos, e não soma estes processos iniciais ao
custo do frango para abate. Ela aplica o método de distribuição dos custos conjuntos, ou seja.
o fator de calculo neste momento, multiplicando este fator pelo custo do frango para abate.
No confronto com a teoria ; percebe-se que neste ponto o método da empresa é.
divergente. Já que até o momento do corte do frango, os custos deveriam ser considerados
conjuntos, somando-se a parcela dos postos operativos iniciais ao custo do frango para abate,
ou mesmo, para ficar mais claro, criar um posto operativo único até o momento do ponto de

separação. E aplicar o fator de calculo de distribuição ao custo do frango para abate, somado
ao custo deste posto operativo. O novo ponto de separação proposto, é o momento em que o

frango acaba de passar pela inspeção (retirada dos miúdos), neste momenta temos o frango
"limpo".
No frigorifico, o custo do processo é obtido pela utilização do método LEP. mas
observando o processo de implantação e operacionalização na empresa estudada, percebe-se
que diverge bastante do método proposto na literatura. Inicialmente nota-se que a empresa
não utiliza o produto base, consequentemente não há estabelecido a quantidade de UEP 's de
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cada posto operativo, e nem o valor da UEP. A empresa utiliza a metodologia do UEP para
separar os pontos operativos e achar os custos de cada posto de trabalho através dos fotoindices, mas para o cálculo do processo, utiliza o tempo que o produto passa em cada posto x

o custo hora de cada posto operativo, ou seja, não usa a unidade da UEP. É bastante
divergente a forma como a empresa utiliza a metodologia da UEP, ou melhor dizendo, a
utiliza em termos, :id que o principal objetivo desta é a criação de uma unidade de medida
abstrata comum e homogênea para a produção diversificada das indústrias, e esta unidade não
existe na empresa.
Mesmo sendo questionados do porque desta mistura de métodos , que acaba sendo
metade UEP e metade absorção, e qual a necessidade e/ou vantagem que a empresa encontra
nisto, não foi possível obter um entendimento. Mas a empresa provavelmente no ano seguinte,

irá reestruturar

a sua estrutura de custos e tem por objetivo implantar realmente toda a

metodologia do UEP.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção apresenta • as conclusões alcançadas por ineio do desenvolvimento da

pesquisa e sugere algumas recomendações para futuros estudos relacionados com o tema
proposto.

4.1 CONCLUSÕES
O presente estudo teve como objetivo analisar a estrutura de custos de uma indUstria

de médio porte, em confronto com a teoria de custos disponíveis na literatura, mostrando as
diferenças encontradas e as similaridades.
Na fundamentação Teórica foram apresentados as conceituações necessárias para
esta comparação, com a abordagem mais completa dos conceitos e métodos que são utilizados
pela empresa.
No capitulo 3, apresenta-se o levantamento, coleta e tratamento de dados qualitativos

referentes a estrutura de custos da empresa, desde a reprodução das matrizes, ate o processo
de beneficiamento do frango para comercialização. Neste capitulo também tbi feita a

apresentação da empresa, necessária para sua adequada contextualização e melhor analise das
informações geradas a partir daqueles dados
No decorrer do estudo de caso, identificaram-se claramente algumas divergências no

controle e gerenciarnento dos custos, com a literatura abordada. Para algumas divergências
forain propostas, algumas alterações com o intdito de melhorar o controle e conseqüente
gerenciamento dos custos. É importante destacar que foram propostas superficiais e genéricas.
uma vez que não era o objetivo do estudo.
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Também foram encontradas semelhanças na comparação, que foram destacadas na
análise do estudo de caso, o que veio enriquecer o conhecimento pratico dos assuntos

abordados.

4.2 PESQUISAS FUTURAS
Sugere-se como temas de pesquisas futuras, relacionadas com a empresa avícola em

questão: uma análise mais analítica da produção da ração, ou seja, um estudo detalhado na
filbrica de ração da empresa, objetivando propor urn método de custeio que identifique os
custos das diversas formulações; proposta de implantação da metodologia completa do UEP
no frigorifico da empresa.
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