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RESUMO
Machado, Silvana Boing. Apuração dos Custos de Produção de um Laboratório Fotográfico,
2004, 74 p. Ciências Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

0 presente trabalho tem por objetivo apurar os custos das fotos 10x15 cm, 15x51 cm e 20x25
cm produzidas por um laboratório fotográfico do município de São José. 0 trabalho é
desenvolvido através de um estudo de caso. Para o levantamento dos dados, além da
experiência _id adquirida através do relacionamento empregaticio anterior com a empresa,
foram feitas visitas in loco para identificar e mensurar os custos envolvidos na produção dos
serviços objeto deste estudo. Utiliza-se o método de Custeio por Absorção para a apuração
dos custos, o qual consiste na apropriação dos custos de produção aos bens elaborados, sejam
eles diretos ou indiretos. Os custos diretos são apropriados diretamente aos serviços e os
indiretos necessitam de critérios de rateio para sua apropriação. Através dessa pesquisa,
conclui-se que, a principal necessidade da empresa no momento pôde ser suprida, através do
conhecimento dos custos de três serviços por ela oferecidos. Este estudo representa uma base
para que a empresa possa apurar os custos dos seus produtos e serviços. Além disso, desperta
a necessidade de se apurar os custos utilizando outro método de custeio para fins gerenciais.
Palavras Chaves: Custeio por Absorção, Custo Unitário, serviços.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capitulo estão apresentados: o assunto e tema, o problema, a justificativa da
escolha do assunto, os objetivos geral e específicos que se pretende alcançar com o estudo, a
metodologia utilizada no desenvolvimento desta monografia e as limitações da pesquisa.

1.1 ASSUNTO E TEMA

As condições macro-econômicas, as influências governamentais, o desenvolvimento

tecnológico, a crescente competitividade,

o

comportamento dos consumidores

e

fornecedores, bem como a cultura das pessoas que interagem com a empresa, são exemplos
de fatores que influenciam permanentemente a situação empresarial, em seus aspectos

fisicos, financeiros, mercadológicos, patrimoniais, etc.
Em resposta a essas exigências, as empresas passam por processos de profundas

mudanças, e é neste ambiente que elas buscam, cada vez mais, métodos e técnicas que
possibilitem seu desempenho econômico. Esses fatores constituem oportunidades ou ameaças
sobrevivência de uma empresa inserida num mercado tão competitivo, exigindo respostas
eficazes que a conduzirão ao alcance de seus propósitos.
Com o significativo aumento da competitividade que ocorre na maioria dos mercados,
seja industrial, comercial ou de serviços, a elevação da qualidade dos serviços e produtos,
bem como a redução dos custos, são ações indispensáveis para incrementar a atual situação
organizacional. Devido A. alta competição existente, as empresas já não podem mais definir
seus preços de acordo com os custos incorridos, mas sim com base nos preços praticados pelo

mercado em que atuam. Nesse sentido, o controle dos custos é relevante, pois se o preço é
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fixado pelo mercado, para não minimizar cada vez mais o lucro da empresa, a solução é
controlar os custos na tentativa de reduzi-los ou, no mínimo, mantê-los nos mesmos
patamares.
Em meio a tantas transformações, como as provocadas pelo desenvolvimento

tecnológico e pela crescente competitividade, é praticamente impossível imaginar que uma
empresa se desenvolva sem o auxilio de um bom sistema de informações que propicie um
melhor gerenciamento de custos e maior segurança nas tomadas de decisões. Sem o auxilio
deste mecanismo, além de conviver com o risco de estagnação, a empresa ainda convive com

o risco de não conseguir permanecer no mercado.

A vista desta situação, o tema desta pesquisa

é a apuração dos custos de produção de

um laboratório fotográfico estabelecido no município de São José.

1.2 PROBLEMA

Diante da imensa gama de tamanhos de fotografias que um laboratório fotográfico
pode produzir, dependendo da necessidade de cada cliente, torna-se inviável abordar todos
eles nesta pesquisa. Dentre os tamanhos considerados como padrão pelo mercado fotográfico,
hi alguns que são mais solicitados pelos clientes, e, conseqüentemente, produzidos em maior
escala pela empresa objeto desta pesquisa.
Como a referida empresa nunca apurou seus custos de produção, e considerando a
atual necessidade da mesma com relação ao conhecimento de tais custos, principalmente no
que se refere aos tamanhos mais solicitados, apresenta-se o seguinte questionamento: qual o
custo de produção das fotos 10x15 cm, 15x21 cm e 20x25 cm produzidas pela empresa
objeto deste estudo?
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1.3 OBJETIVOS

0 objetivo geral deste estudo consiste na apuração dos custos de produção das fotos
10x15 cm, 15x21 cm e 20x25 cm produzidas por um laboratório fotográfico estabelecido no
município de São José, utilizando o método de Custeio por Absorção.
Decorrem do objetivo geral os seguintes objetivos específicos:
•

Apresentar alguns métodos de custeio;

•

Identificar e mensurar os custos envolvidos no processo produtivo;

•

Justificar a escolha do método de Custeio por Absorção;

•

Apropriar os custos diretos e indiretos aos serviços.

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Em uma economia de alta competitividade, a permanência no mercado constitui um
desafio permanente para os administradores. Manter o controle dos custos passa a merecer
maior atenção, uma vez que a liberdade de fixação dos preços escapa da decisão dos
empresários. Deste modo, o custo dos produtos e serviços deve estar compatível com o preço
de mercado e em condições de proporcionar lucro à empresa. Esta situação torna o custo uma
ferramenta importante da gestão estratégica, pratica indispensável as corporações que
pretendem desenvolver e aumentar sua participação no mercado.
As mudanças constantes no ambiente global fazem corn que os métodos de custeio
sejam adaptados às necessidades de cada empresa, para que, desta forma, possam auxiliar na
tomada de decisões. Para a escolha de um adequado método de custeio é necessário conhecer
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os métodos existentes, analisar o posicionamento estratégico da empresa e sua Area de
atuação, além de sua estrutura interna.
Ao implementar um sistema de custeio, este deve estar bem definido e propiciar
informações que permitam a tomada de decisões gerenciais capazes de garantir o alcance dos
objetivos da entidade.
Essa busca incessante pela eficiência, face As exigências mercadológicas

e a

competitividade, faz com que o conhecimento e o controle dos custos signifique, além da
sobrevivência, a garantia do sucesso do negócio.
Com o intuito de integrar o aluno A realidade do mercado de trabalho, esta pesquisa
visa proporcionar o aperfeiçoamento do aprendizado através da capacidade investigativa,
colocando em prática os conceitos adquiridos em sala de aula.
Além de representar grande contribuição A formação acadêmica, esta pesquisa

possibilitará A. empresa o conhecimento dos custos de produção de três serviços por ela
oferecidos, custos estes, até então, nunca apurados. Através desse estudo, pretende-se
satisfazer as atuais necessidades da empresa com relação ao controle dos custos de seus
serviços, contribuindo assim, positivamente, para a sua melhoria.

1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia de um trabalho visa identificar a maneira como este foi elaborado,
bem como o conjunto de técnicas e processos utilizados para elaboração do mesmo. Segundo
Oliveira (1997, p. 131), "a metodologia estuda os métodos ou meios de investigação,
procurando estabelecer a diferença entre o verdadeiro e o falso, entre o real e o abstrato".
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Para atender os objetivos do estudo, torna-se necessário definir a metodologia da
pesquisa. Isto exige do executante de um trabalho monográfico o conhecimento de alguns
conceitos iniciais, os quais orientarão na realização da pesquisa, bem como objetivarão a
apresentação dos resultados obtidos e conclusões.
A American Library Association (apud LAKATOS e MARCONI, 1985, p. 150)
conceitua Monografia como "um trabalho sistemático e completo sobre um assunto
particular, usualmente pormenorizado no tratamento, mas não extenso no alcance". Tendo
como base, além deste conceito, a definição de vários outros autores, Lakatos e Marconi
(1985, p. 150) assim afirmam sobre Monografia:

[...] trata-se, portanto, de um estudo sobre um tema especifico ou particular,
com suficiente valor representativo e que obedece a rigorosa metodologia.
Investiga determinado assunto não só em profundidade, mas em todos os
seus ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destina.
A cerca deste assunto Beuren et al (2003, p. 40) diz que "monografia é um trabalho
acadêmico que objetiva a reflexão sobre um tema ou problema especifico e que resulta de um
procedimento de investigação sistemática".
Para Beuren et al (2003) não existe uma regra básica para a escolha de um assunto a
ser estudado. Segundo Ruiz (1996, p. 60 apud BEUREN et al, 2003, p. 49), a procura deve
ser por assuntos que possam trazer alguma

contribuição objetiva ao esclarecer melhor um problema, ao cobrir uma
lacuna, ao corrigir uma falsa interpretação, ao esclarecer aspectos até então
obscuros, ao aprimorar a defmição de um conceito ambíguo, ao promover o
aprofundamento sobre tema relevante pelo seu conteúdo e pela atualidade.
Esse estudo está sendo elaborado sob a forma de pesquisa. Gil (1988, p. 19) define
pesquisa como "o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar
respostas aos problemas que são propostos". Ainda completa Andrade (1995) que tal
procedimento é baseado no raciocínio lógico e que os objetivos são alcançados mediante a
utilização de métodos científicos.
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Segundo Lakatos e Marconi (1985, P. 44),
a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de
pensamento reflexivo que requer um tratamento cientifico e se constitui no
caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.

Os mesmos autores afirmam ainda que pesquisar não é apenas procurar a verdade,
significa muito mais do que isso. Pesquisar significa encontrar respostas para o que se
propôs.
Ao iniciar um estudo é preciso definir as tipologias de pesquisa. De acordo com
Beuren et al (2003, P. 79), as tipologias de pesquisas aplicáveis à contabilidade estão

agrupadas em três categorias:
pesquisa quanto aos objetivos, que contempla a pesquisa exploratória,
descritiva e explicativa; pesquisa quanto aos procedimentos, que aborda o
estudo de caso, o levantamento, a pesquisa bibliográfica, documental,
participante e experimental; e a pesquisa quanto à abordagem do problema,
que compreende a pesquisa qualitativa e quantitativa.
Quanto aos objetivos, essa pesquisa caracteriza-se como
comumente usada nas ciências sociais.

exploratória, a qual é

De acordo com Gil (1988, p. 45),

estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses.
Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.

Beuren et al (2003) explica que para o estudo na Contabilidade ser considerado
exploratório, deve se concentrar em algo que precise ser esclarecido ou explorado nesse

campo do conhecimento. É nas pesquisas exploratórias que se verifica a maior utilidade do
estudo de caso.
Desta forma, quanto aos procedimentos, esta pesquisa se desenvolve através de um
Estudo de Caso que, conforme Gil (1988, p. 58),
é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos
objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento,
tarefa praticamente impossível mediante os outros delineamentos
considerados.
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0 estudo de caso como método de pesquisa pode ser definido como:
[...] um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas
fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um
profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação (Young,
1960, p. 269 apud GIL, 1988, p. 59).
Gil (1988) ainda acrescenta que o estudo de caso apresenta como principais vantagens
o estimulo a novas descobertas, a ênfase na totalidade e a simplicidade dos procedimentos.
No entanto, também apresenta limitações, sendo que a mais grave refere-se à dificuldade de
generalização dos resultados obtidos.
Para a elaboração desta pesquisa, faz-se uma revisão bibliográfica para a construção
de um referencial teórico, no qual os conceitos relevantes para o entendimento do assunto são
apresentados. Para o estudo de caso, além da experiência já adquirida através do
relacionamento empregaticio com a empresa, foram feitas várias visitas in loco, com a
finalidade de analisar o processo produtivo das fotografias, de forma a poder identificar todos
os custos envolvidos em cada serviço, além de efetuar a coleta dos dados essenciais
consecução dos objetivos definidos. Também foram realizadas algumas entrevistas não
estruturadas com a sócia majoritária da empresa, ou seja, perguntas abertas que puderam ser
respondidas dentro de uma conversa informal.
Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é do tipo qualitativa. Segundo
Richardson (1999 apud BEUREN et al, 2003, p. 91),
os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais.
Beuren et al (2003, p. 92) explica que "na pesquisa qualitativa concebem-se análises

mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado". Ainda acrescenta que o
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uso da abordagem qualitativa é bastante comum na Contabilidade, pelo fato desta ser uma
ciência social, e não uma ciência exata, apesar de lidar intensamente com números.

1.6 LIMITAÇÕES

Como já comentado, um laboratório fotográfico pode produzir uma grande quantidade
de diferentes tamanhos de fotografias, de acordo com a necessidade de cada cliente. No
entanto, ha alguns tamanhos que são considerados padrão pelo mercado fotográfico. Dentre
estes, os mais solicitados pelos clientes, e, conseqüentemente, os produzidos em maior escala
pela empresa objeto deste estudo, são os tamanhos 10x15 cm, 15x21 cm e 20x25 cm. Assim
sendo, esta pesquisa apresenta como limitação a apuração dos custos de produção somente
destes três tamanhos de fotografia.
Embora esta pesquisa possa ser tomada como base para outros estudos pertinentes ao
mesmo assunto, ela limita-se, como a maioria dos estudos de caso, a não generalização dos
resultados obtidos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir estão apresentados: a origem e finalidade da Contabilidade de Custos, a
definição de custo e sua classificação, a implantação de sistemas de custos e alguns métodos
de custeio.

2.1 A CONTABILIDADE DE CUSTOS: ORIGEM E FINALIDADE

A Contabilidade Financeira, desenvolvida na Era Mercantilista, segundo Martins
(2001), estava estruturada para atender os interesses das empresas comerciais, que, por serem
constituídas por atividades simples apenas com produtos acabados, não apresentavam
complexidade na avaliação dos custos e apuração do resultado. Assim, o Contador não
precisava de uma ferramenta contábil mais apurada para determinar o custo da mercadoria
vendida, ou para valorar seus estoques. Precisava apenas realizar uma contagem fisica, ou
fazer um simples cálculo: Estoque Inicial + Compras — Estoque Final = Custo da Mercadoria

Vendida, já que conhecia o valor pago pelos itens.
Martins (2001) acrescenta que com a Revolução Industrial (sec. XVIII) surgiram
dificuldades na apuração monetária dos estoques e do resultado, já que as atividades se
tornaram mais complexas. 0 valor pago pelo bem não era tão facilmente encontrado como

nas empresas comerciais. Agora, esse valor era composto de diversos pagamentos por fatores
de produção utilizados para obtenção do bem, envolvendo custos de matéria-prima, mão-deobra e gastos gerais de fabricação.
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Para a resolução dos problemas oriundos da complexidade das atividades industriais a
Contabilidade Financeira, por si só, não era mais suficiente, surgindo a Contabilidade de
Custos, que foi utilizada primeiramente apenas com a finalidade de mensuração monetária de
estoques e resultado.

Martins (2001, p. 23) afirma que "a Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade

Financeira, quando da necessidade de se avaliar estoques na indústria, tarefa essa que era

fácil na empresa típica mercantilista". Martins (2001) ainda afirma que os princípios da
Contabilidade de Custos derivam dessa primeira finalidade e por isso, nem sempre alcançam
completamente as suas outras duas mais recentes e provavelmente mais importantes tarefas
que são a de controle e decisão.
Sobre este assunto Leone (1983, p. 17) ressalta que "com a Segunda Grande Guerra
desenvolveram-se modernas técnicas de administração, e novas concepções levaram
Contabilidade de Custos impulsos novos, aumentando sua área de influência".
Desta forma, a Contabilidade de Custos e seus métodos de custeio seriam agora
utilizados como instrumento importante para o planejamento estratégico das empresas.
Mudando o ambiente e a estrutura dos negócios, as informações fornecidas para a tomada de

decisões também devem mudar.
Hansen e Mowen (2001, p. 28) comentam:
A contabilidade de custos tenta satisfazer objetivos de custeio para a
contabilidade fmanceira e gerencial. Quando a contabilidade de custos é
usada para cumprir com um objetivo da contabilidade financeira, ela
mensura e avalia custos de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente
Aceitos. Quando usada para propósitos internos, a contabilidade de custos
fornece informações de custos sobre produtos, clientes, serviços, projetos,
atividades, processos e outros detalhes que podem ser de interesse para a
gerência. As informações sobre custos que são fornecidas têm um papel de
apoio importante para o planejamento, controle e tomadas de decisão.
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A respeito da Contabilidade de Custos como instrumento para a gestão Horngren

(1989, p. 22) afirma:
0 contador gerencial preocupa-se principalmente com o presente e o futuro,
não com o passado. A contabilidade de custos gerencial é a fase mais
dinâmica de todo o campo contábil. A. medida que o escopo do negócio se
amplia para além da operação administrativa de um homem só, a
contabilidade serve à administração, suprindo-a com armas quantitativas de

luta contra os problemas empresariais.
Deste modo, além da determinação do lucro e o controle das operações, a
Contabilidade de Custos tem por finalidade, principalmente, fornecer informações para
auxiliar os administradores na tomada de decisões.

2.2 CUSTOS: DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÕES

Torna-se indispensável a esta pesquisa um conhecimento mais aprofundado do
conceito de custo, bem como a sua classificação. Desta forma, estão apresentadas a seguir a
definição e classificação dos custos de produção e serviços.

2.2.1 Definição de Custos

De acordo com Figueiredo e Caggiano (1993, p. 36), "custos são essencialmente
medidas monetárias dos sacrificios com os quais uma organização tem que arcar a fim de
atingir seus objetivos". Ainda afirmam que por conseqüência disso são de bastante

importância na tomada de decisão. Martins (2001) é bem mais sucinto dizendo que custos são
os gastos relativos ao processo de produção.
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Desta maneira, o custo pode ser definido como o montante gasto com os fatores de
produção que serão utilizados na fabricação de um produto ou na prestação de um serviço.

São exemplos de custo a matéria-prima, a mão-de-obra, a energia elétrica, a depreciação das
máquinas, entre outros, que são utilizados para a produção de outro bem ou serviço.

Martins (2001, p. 46) afirma que "são custos de produção os gastos incorridos no
processo de obtenção de bens e serviços destinados à venda, e somente eles". 0 mesmo autor
ainda ressalta que não são incluídas nos custos de produção as despesas financeiras,
administrativas e de vendas, embora seja bastante dificil em algumas situações a sua
diferenciação.

A despesa é diferente do custo por representar um sacrificio imediato de bens e
serviços no processo de obtenção das receitas, como afirma

Crepaldi, (1998, p. 57):

"despesas — gasto com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas e consumidos
com a finalidade de obtenção de receitas". A despesa causa um desembolso de ativos ou uma
obrigação com terceiros, enquanto que o custo de produção é considerado um ativo da

empresa. Por isso, a despesa é registrada diretamente como uma conta redutora do
Patrimônio Liquido. JA o custo empregado na produção é registrado inicialmente na conta

Estoque de Produtos em Elaboração, e, depois do produto pronto, transportado para a conta
de Estoque de Produtos Acabados. Quando da venda do bem, é transferido para uma conta de
resultado como Custo dos Produtos Vendidos.
Martins (2001, p. 51) afirma que
o custo dos produtos vendidos é a soma dos custos incorridos na fabricação
dos bens que s6 agora estão sendo vendidos. Pode conter custos de
produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham sido
produzidos em diversas épocas diferentes.

Segundo o mesmo autor, o "Custo da Produção Acabada é a soma dos custos contidos
na produção acabada do período. Pode conter Custos de Produção também de periodos
anteriores existentes em unidades que só foram completadas no presente período".
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Com o objetivo de uniformizar o entendimento de determinados termos utilizados
pela Contabilidade, além da diferenciação entre custo e despesa, torna-se importante ainda o
conhecimento de outros conceitos, quais sejam: gasto, desembolso, investimento e perda.
Segundo Crepaldi (1998, p. 56), gasto é o "sacrifício que a entidade arca para a
obtenção de um bem ou serviço, representado por entrega ou promessa de entrega de ativos
(normalmente dinheiro)". A cerca deste assunto, Martins (2001, p. 25) ainda complementa:
"só existe gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, ou
seja, no momento em que existe o reconhecimento contábil da divida assumida ou da redução
do ativo dado em pagamento".
Desembolso, para Crepaldi (1998), é o pagamento resultante da aquisição de um bem
ou serviço, sendo que pode ocorrer concomitantemente ao gasto, no caso de pagamento
vista, ou depois dele, no caso de pagamento a prazo. Martins (2001, p.26) ainda afirma:
"pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto defasada ou
não do momento do gasto".
De acordo com Crepaldi (1998, p. 57), Investimento é o "gasto com bem ou serviço
ativado em função de sua vida útil ou de beneficio atribuíveis a períodos futuros". Para
Martins (2001, p. 25),
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 especificamente chamados de investimentos.
Perda, segundo Martins (2001), consiste nos bens ou serviços que são consumidos de
forma anormal e involuntária. Sobre este assunto, Crepaldi (1998, p. 58) afirma:
Perda — gasto não intencional decorrente de fatores externos fortuitos ou da
atividade produtiva normal da empresa. No primeiro caso, são consideradas
da mesma natureza que as despesas e são jogadas diretamente contra o
resultado do período. No segundo caso, em que se enquadram, por exemplo,
as perdas normais de matérias-primas na produção industrial, integram o
custo de produção do período.
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Sobre todos estes conceitos, Crepaldi (1998, P. 58) ainda lembra:
A distinção mais dificil e mais importante é entre custo e despesa. Se um
gasto é considerado despesa, ele afeta diretamente o resultado do exercício.
Se considerado custo, só afetará o resultado a parcela do gasto que
corresponder aos produtos vendidos. A parcela correspondente aos produtos
em estoque ficará ativada.

Através desses conceitos, pode-se perceber que um mesmo bem ao longo da cadeia
produtiva pode ser qualificado em determinada categoria, passando a outras posteriormente,
ou mesmo estar incluído em mais de uma categoria ao mesmo tempo. A matéria-prima, por
exemplo, no ato da compra é um gasto que gera um desembolso pelo fato de sua aquisição,
passando imediatamente a ser um investimento, visto que, enquanto não é utilizada no
processo produtivo, estará ativada numa conta de Ativo Circulante. No momento em que ela
é requisitada pelo setor de produção é dado baixa na conta de Ativo e ela passa a ser

considerada como custo, pois sera consumida para produzir outros bens ou serviços.

2.2.2 Classificação dos Custos

Os custos podem ser classificados, quanto a apropriação, em Diretos e Indiretos. Essa

classificação leva em consideração o grau de identificação dos custos com o produto ou
serviço a que estes se destinam.

Para Hausmann (2001, p. 116), Custo Direto "6 aquele gasto que pode ser
quantificado de imediato em termo fisieos e monetários em relação ao produto fabricado".
Ou seja, é aquele que pode ser apropriado diretamente em relação a cada unidade ou lote de
produto fabricado, como a mão-de-obra.
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Hausmann (2001, P. 120) ainda comenta que
Custo Indireto é aquele gasto que não pode ser quantificado de imediato em
relação ao produto fabricado, necessitando-se, portanto, aplicar o método de
rateio, para dimensionar o valor do gasto indireto incidente sobre cada
unidade do produto acabado ou em elaboração.

Ou seja, é aquele que não possui uma medida de consumo e para a sua apropriação
deverá ser utilizado um método de rateio, de maneira estimada, e muitas vezes arbitraria,

como, por exemplo, as depreciações.
Rateio, segundo Crepaldi (1998, p. 62), "representa a alocação de custos indiretos aos
produtos em fabricação, segundo critérios racionais". De acordo com Dutra (1995, p. 34), "6
uma divisão proporcional por uma base que tenha valores conhecidos em cada função e que
se julga que o custo ocorre nas mesmas proporções da base". Segundo este autor, a
classificação dos custos em direto ou indireto depende do bom-senso da pessoa que está
apurando os custos, bem como do seu conhecimento sobre o processo produtivo da empresa,
pois um custo direto num processo produtivo pode ser indireto em outro.
Quanto ao volume produzido os custos são classificados em Fixos e Variáveis. Essa
classificação leva em consideração o relacionamento entre o valor total do custo num período

e o volume de produção.
Para Martins (2001, p. 56), os Custos Fixos "são os que num período tam seu
montante fixado não em função de oscilações na atividade". Com outras palavras Hausmann
(201, p. 117) diz que "são aqueles que mantêm-se inalterados diante de um menor ou maior

volume produzido". 0 aluguel é um custo fixo.
Os Custos Variáveis, segundo Martins (2001) são aqueles que têm seu valor
determinado em função de oscilações na atividade. Hausmann (2001, p. 117) complementa:
"Custos Variáveis são aqueles que se alteram (aumentam ou diminuem) de forma
proporcional em relação ao aumento ou diminuição do volume produzido". A matéria-prima
é exemplo de custo variável.
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Os custos devem ser classificados de maneira adequada para a mensuração dos
custos incorridos na fabricação de um bem ou serviço.

2.3 A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CUSTOS

A implantação de um adequado Sistema de Custos favorece o fornecimento de
informações que auxiliam no planejamento e controle dos custos de produção de uma

empresa.
De acordo com Cardoso Neto (1985, p. 1),
Sistema de Custo é um esforço realizado pela Administração da Empresa,
traduzido em normas, fluxos, papéis e rotinas, tendo por finalidade absorver
dados de diversas areas, manipulá-los e finalmente emitir relatórios
eficientes.
Martins (2001, p. 28) discorda ao dizer que "sistema não é somente um conjunto de
normas, fluxos, papéis e rotinas, mas um conjunto de homens...", e os Sistemas de Custos não
são exceções. É o homem que o alimenta e o faz funcionar.

Martins (2001) ainda afirma que um Sistema de Custos representa um conduto que
recolhe dados em diversos pontos, processa-os e, com base neles, emite relatórios na outra
extremidade. No entanto, esses relatórios não podem ter qualidade superior àquela dos dados
recebidos no inicio do processo. Todos os dados iniciais dependem, praticamente, de pessoas,
e se estas falharem, todo o sistema poderá falir.

0 principal problema na implantação de um Sistema de Custos reside na qualificação
e competência do pessoal envolvido na fase inicial do processo, que vê no sistema uma forma

de controle. Por isso, um sistema deve ser implantado de forma gradativa, como explica
Martins (2001, p. 29): "Primeiro, cada elemento deve ser conscientizado da necessidade e
utilidade de cada informação, para depois ser treinado a localizá-la e transmiti-la".
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Sobre este assunto Martins (2001) ainda comenta que cada informação gerada
provoca um gasto e pode trazer um beneficio. E importante que essa relação custo/beneficio
seja avaliada, para verificar se o sacrificio envolvido para sua obtenção não esta sendo maior
que a sua utilidade.

Para Cardoso Neto (1985, p. 200), "em linhas gerais, a implantação de um sistema de
custo deverá estar voltada para a qualidade e quantidade das informações que se façam

necessárias, e isto somente o empresário é quem deverá dizer".
Embora o objetivo principal de um Sistema de Custos possa ser a informação sobre o
custo do produto, existem outros objetivos que dependem da necessidade de cada gestor.
Assim, os Sistemas de Custos são concebidos em função das necessidades dos usuários,
principalmente os internos, em consonância com a natureza das operações realizadas e das
atividades desenvolvidas pela entidade.
Portanto, o Sistema de Custos é um dos instrumentos que o administrador pode
utilizar para revitalizar a estrutura interna de controle da empresa, assegurando o domínio
efetivo de todos os fatores que interferem nas operações.
Nenhum sistema é capaz de solucionar todos os problemas. Os resultados de sua

implantação não são imediatos, é necessário que este sistema se desenvolva e aprimore para
que alcance sua capacidade de funcionar. Mas, primeiramente, deve-se avaliar qual o melhor
sistema a ser implantado para que atenda, da melhor forma possível, as finalidades para o
qual esta sendo implantado.
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2.4 MÉTODOS DE CUSTEIO

Custeio, segundo Martins (2001, P. 41), "significa Método de Apropriação de
Custos". Assim, se existem várias formas de apropriação, existem também vários métodos de
custeio.
Para que se possa optar pela utilização de um método ou outro, é importante entender
as diferenças entre eles, bem como suas vantagens e limitações.
A seguir, são abordados os métodos de Custeio por Absorção, Custeio Variável, ABC
e RKW.

2.4.1 Custeio por Absorção

0 Custeio

por Absorção é um dos métodos de custeio mais tradicionais e,

provavelmente, o mais difundido para a apropriação dos custos. É o método derivado da
aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Sobre este assunto, Cardoso

Neto (1985, p. 7) diz: "o Custeio por Absorção 6, por definição, um aproveitamento dos
princípios gerais da Contabilidade e mais particularmente do principio do regime de

competência". Portanto, tanto o mercado, através das Auditorias Independentes, quanto o
fisco, consagram este método como o obrigatório, com pequenas exceções.
A respeito do Custeio por Absorção, Martins (2001, p. 41) comenta: "consiste na
apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos

os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos".
Segundo Cardoso Neto (1985), é o método através do qual todo o esforço fabril é absorvido
pelo produto, não permitindo que esse esforço seja lançado diretamente como despesa.

27
0 Custeio por Absorção, como o próprio nome indica, absorve no custo de cada

departamento e de cada produto final todos os custos diretos e indiretos, relacionados
produção, e somente a ela.
Crepaldi (1998, p. 89) descreve os seguintes passos seguidos pelo Custeio por
Absorção:

a. separação dos gastos do período em custos e despesas;
b. classificação dos custos em diretos e indiretos;
c. apropriação dos custos diretos aos produtos;
d. apropriação, por rateio, dos custos indiretos de fabricação.

Ou seja, primeiramente, faz-se a separação entre custos e despesas, depois separam-se
os custos diretos e indiretos, e, finalmente, apropriam-se estes custos aos produtos ou
serviços. É importante ressaltar que para a apropriação dos Custos Indiretos é utilizado um
critério de rateio.
Para Ching (2001, p. 30), as vantagens do Custeio por Absorção são as seguintes:
"reconhecer a estrutura dos custos atuais, já que todas as despesas, tanto diretas quanto
indiretas, são levadas em consideração; todos os custos são debitados aos centros ou unidades
de custos; e os estoques são avaliados por seu custo total".
Ching (2001, p. 30), ainda comenta sobre as desvantagens deste método:
Os critérios utilizados na alocação dos custos indiretos são arbitrários,
subjetivos e sujeitos a criticas;
Não se classificam os custos em fixos e variáveis;
Os custos só podem ser calculados ao término do período contábil;
Os gerentes dos centros de custos ou unidades de custos podem ser
debitados com parcela de custo sobre as quais não têm qualquer controle.

Martins (2001) também critica este método pelo fato de não ser totalmente lógico e de
apresentar algumas falhas na utilização para fins gerenciais. Segundo ele, uma das falhas está
relacionada com o aumento dos custos administrativos. Outro problema é ocasionado por ele
trabalhar intensamente com os custos fixos, distribuindo-os através de bases duvidosas entre
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os departamentos e entre os produtos. Dessa forma, apesar de ser amplamente utilizado
devido a sua obrigatoriedade para fins fiscais, o Custeio por Absorção não é um instrumento
eficaz para a tomada de decisões.

2.4.2 Custeio Variável

Em resposta as dificuldades apresentadas pelo Custeio por Absorção, em virtude da

apropriação dos custos fixos, surge o Custeio Variável, também conhecido como Custeio
Direto, que para Martins (2001, p. 215) "significa apropriação de todos os Custos Variáveis,
quer diretos quer indiretos, e tão-somente dos variáveis".
Desta forma, o Custeio Variável apropria somente os custos variáveis (diretos ou
indiretos) e separa os custos fixos que são considerados como despesas do período, indo
diretamente para o Resultado. Isto significa que somente os custos variáveis integram os
estoques de produtos acabados ou em elaboração.
Assim confirma Cardoso Neto (1985, p. 104): "na prática pelo custeio direto somente
os custos variáveis irão compor o valor da produção e neste caso os custos fixos da produção

serão debitados diretamente a Resultado do Exercício".
Segundo Leone (2000, p. 336), "a finalidade principal do emprego do conceito do
custeio variável na execução dos procedimentos da Contabilidade de Custos parece ser a

revelação da margem de contribuição, ou contribuição marginal". Esta é de grande
importância para a gerência no auxilio à tomada de decisões de curto prazo.
Cardoso Neto (1985, p. 145) concorda, assim dizendo: "se o principal objetivo da
contabilidade é prover informações que sejam úteis ao processo de tomada de decisão, o
custeio variável parece ser mais apropriado".
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De acordo com Leone (2000, P. 341), uma das vantagens desse método é que "o
custeio direto é preparado facilmente e as demonstrações contábeis resultantes são mais
inteligíveis por parte de quem não está afeito As rotinas da Contabilidade".

As vantagens deste método, segundo Lima (1997, p. 32 apud CHING, 2001, P. 32)
são:
0 lucro de um período não é afetado por mudanças na absorção dos custos
fixos, resultantes do aumento ou redução do volume de estoques;
Os dados de custo-volume-lucro, necessários ao propósito de planejamento
de lucro, são diretamente obtidos dos relatórios contábeis regulares;
Dados de lucro marginal facilitam a apreciação relativa do produto, tipos de
clientes e outros segmentos do negócio, sem que os resultados sejam
obscurecidos pela alocação de custos fixos;
Elimina as flutuações dos lucros, causadas pela diferenças ente os volumes
de vendas e produção;
Permite realizar análises do ponto de equilíbrio por produto;
Sua aplicação é simples e rápida se comparada com o custeio por absorção.

Desta forma, embora os princípios contábeis não

admitam o

uso deste método como

base para Demonstração de Resultado e Balanço Patrimonial, ele é bastante utilizado pelas
empresas internamente por propiciar, com maior rapidez, informações importantes de
natureza decisória.
No entanto, ha de se considerar que na obtenção de soluções de longo prazo,
normalmente, as informações do Custeio Variável não são recomendadas. Assim sendo, os
seus resultados, em algumas decisões, não devem substituir as informações decorrentes de
outros critérios.

Para Ching (2001), a simples aplicação deste método é vista como desvantagem,
porque desconsidera alguns custos semivariáveis e a separação destes em parcelas fixas e
variáveis. Outra desvantagem citada pelo autor é a subavaliação do custo do produto para

efeito de estoques.
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2.4.3 Custeio Baseado em Atividades — ABC

De acordo com Leone (2000), não existe um consenso em relação ao surgimento do
Custeio Baseado em Atividades, mais conhecido como ABC (Activity-Based Costing): há
quem afirme que se trata de um critério totalmente novo e que um dos motivos do seu
aparecimento esta baseado na evolução tecnológica; e há, no entanto, os que não aceitam esta
idéia afirmando que ele se fundamenta em critérios já postos em pratica há algum tempo.
Segundo Johnson (1992 apud LEONE, 2000), a partir de 1963, um critério
semelhante ao critério ABC foi implantado na General Electric. Esta, para melhor gerenciar
os custos indiretos, propôs uma nova técnica para controlar as atividades que estavam
causando os custos. Esta técnica também se baseava em direcionadores ou indutores de
custos, assim como é hoje o critério ABC.
Dizem Catelli e Guerreiro (1994 apud LEONE, 2000) que tal técnica foi aperfeiçoada

e sistematizada pelo professor Robin Cooper, da Universidade de Harvard, durante os anos
70. Mais tarde, firmas americanas de consultoria desenvolveram o emprego do critério.
Koliver (1994 apud LEONE, 2000, p. 254) afirma que "o ABC nasceu como um
método de atribuição dos custos indiretos aos portadores finais dos custos, os produtos e
serviços, e, até hoje, seus adeptos assinalam ser este seu objetivo". Deste modo ele admitiu
que as bases do ABC já eram consideradas na literatura germânica na década de 20, servindo,
inclusive, como um dos pilares de sustentação do método RKW.
A cerca deste assunto Nakagawa (1994, p. 41) confirma: "pode-se considerar também
como precursor do ABC o próprio método alemão conhecido como RKW (Reichskuratorium
fiir Wirtschaftlichtkeit)".
Leone (2000) também comenta que alguns pesquisadores relatam ainda que o
primeiro trabalho publicado que tratou do critério ABC foi o livro Activity costing and input-
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output accounting, editado em 1971, confirmando, desta maneira, que em épocas passadas já
se utilizava os mesmos critérios utilizados pelo método ABC.
De acordo com Martins (2001, p. 93), o ABC "6 uma metodologia de custeio que
procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos
indiretos". Para Nakagawa (1994, p. 40), "trata-se de uma metodologia desenvolvida para
facilitar a análise estratégica de custos relacionados com as atividades que mais impactarn o
consumo de recursos de uma empresa".
De acordo com Perez Júnior et al (1997, P. 185), "o sistema de custo ABC tem por
objetivo medir os custos (e racionalizá-los) por atividade e não por centro de custo ou
departamento". Então, para o gerenciamento dos custos, a empresa é dividida em atividades.
Para Brimson (1996, p. 63), "uma atividade descreve o modo como uma empresa
emprega seu tempo e recursos para alcançar os objetivos empresariais". Segundo ele,
converter recursos em produtos/serviços é a principal função de uma atividade.
Nakagawa (1994, p. 42) define atividade "como um processo que combina, de forma
adequada, pessoas, tecnologias, matérias, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a
produção de produtos".
Assim, para Nakagawa (1993), o Custeio Baseado em Atividades além de se
diferenciar dos demais métodos pelas mudanças das bases de alocação dos custos, diferenciase também pela identificação que faz dos custos por atividades e da forma como aloca os
custos aos produtos através de maior número de bases. 0 mesmo autor afirma que, segundo
este enfoque, as atividades consomem recursos e os produtos consomem, então, as atividades.
As atividades que adicionam valor aos produtos devem ser discriminadas das que não
adicionam nenhum valor, podendo, estas últimas, serem eliminadas, sem afetar os atributos
do produto.
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Ao utilizar bases especificas de alocação de custos para cada atividade, o ABC
proporciona melhores condições de mensurar a quantidade de recursos consumidos por cada
produto durante o processo de sua manufatura.
Para Martins (2001, p. 314), "o uso do ABC é extraordinário em termos de identificar
o custo das atividades e dos processos e de permitir uma visão muito mais adequada para a
análise da relação custo/beneficio de cada uma dessas atividades e desses processos".

Brimsom (1996, p. 76) comenta que "a análise das atividades identifica as atividades
significativas (tanto de produção quanto de suporte) de uma empresa, de maneira a
estabelecer uma base para a determinação acurada de seu custo e desempenho".
Martins (2001, p. 112) diz que "para se utilizar o ABC, é necessária a definição das
atividades relevantes dentro dos departamentos, bem como dos direcionadores de recursos
que irão alocar os diversos custos incorridos as atividades".
Para Martins (2001, p. 103), um direcionador de custos "6 o fator que determina a
ocorrência de uma atividade". Ele diferencia dois tipos de direcionadores: os de primeiro

estágio e os de segundo estagio, chamados, respectivamente, de direcionadores de recursos e
direcionadores de atividades. Os de primeiro estagio identificam a forma pela qual as
atividades consomem recursos, e os de segundo estágio identificam a forma pela qual os
produtos consomem atividades. Ou seja, os direcionadores de recursos demonstram a relação
entre recursos gastos e as atividades; e os direcionadores de atividades, entre as atividades e
os produtos.
Deste modo, após se definir as atividades relevantes e os direcionadores de recursos,
os quais abeam os custos as atividades, relaciona-se as atividades aos produtos por meio dos

direcionadores de atividades, para rateio dos custos das atividades aos produtos.
0 Custeio Baseado em Atividades é de grande utilidade para os gestores, pois
proporciona maior facilidade de encontrar os custos relevantes para a tomada de decisões,
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como, por exemplo, fixação de preços, mix de produtos, projetos de produtos, melhoria de
processos e aquisição de tecnologia, eliminação de desperdícios, elaboração de orçamentos
com base em atividades, entre outros. Assim, Martins (2001) comenta que o método ABC,
além de propiciar o custeio dos produtos, constitui uma poderosa ferramenta a ser utilizada
na gestão de custos.
Entretanto, Leone (2000) aponta algumas desvantagens desse método. Uma delas se
refere ao método ABC ser muito detalhado, exigindo esforço burocrático muito grande. Outra
desvantagem é que o método ABC observa a metodologia do conceito de absorção, levando
para si todas as limitações inerentes a esse conceito. Este método também utiliza
enormemente os rateios, sendo muito comum o emprego do "achismo" ou do "todos usam"
para selecionar uma base de rateio e um direcionador de atividade. Portanto, seus resultados
são bastante poluídos, como qualquer outro sistema que se baseia em alocações. Além disso,
outra desvantagem está na aparente transformação de custos fixos em custos variáveis, que
traz graves conseqüências para a determinação e análise dos custos dos produtos, dos
serviços ou de qualquer outro objeto de rateio.
Contudo, Leone (2000) ainda diz que, para haver maior precisão na determinação dos
custos, e isso constitui uma vantagem desse método, é necessário que os contadores de custos
se previnam de todas estas limitações ao utilizarem o método ABC. Desta forma, o método
ABC tem uma sólida base lógica e após ter sido testado e aperfeiçoado será um instrumento

importante de análise de custos.
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2.4.4 Custeio RKW

Martins (2001, P. 236) comenta que o RKW, abreviação de Reichskuratorium für
Wirtscaftlichtkeit,
trata-se de uma técnica disseminada originalmente na Alemanha (por um
órgão que seria semelhante ao nosso antigo CIP — Conselho Interministerial
de Preços), que consiste no rateio não só dos custos de produção como
também de todas as despesas da empresa, inclusive fmanceiras, a todos os
produtos.

Segundo a FIPECAFI (2000), além das despesas comerciais, administrativas e
financeiras, até mesmo os juros sobre o capital próprio são incluidos. 0 método do RKW
consiste em ratear aos produtos ou serviços todos os custos e despesas da instituição.

De acordo com FIPECAFI (2000, p. 303), "esse processo é composto por duas fases:
na primeira, os gastos são alocados, elemento a elemento, aos centros de custos; na segunda,
destes aos produtos".
Para Allora (1985, p. 44-5, apud NASCIMENTO e VARTANIAN, [200-], p. 2),
o método RKW é claro e simples quando aplicado de maneira correta,
para tal, ele deve responder a três condições indispensáveis:
1. as secções devem ser claras e realmente homogêneas;

e

2. deve existir uma "Unidade de Trabalho" válida para medir toda a
produção diversificada da secção;
3. as secções devem ser poucas.
Nascimento e Vartanian ([200-]) comentam que as aplicações do RKW, também
conhecido como custeio pleno, são eminentemente gerenciais, sendo mais amplamente
observadas nas decisões que envolvem preços de venda, como comprovam vários autores.
Os mesmos autores ainda expõem sobre as vantagens desse método:
0 principal mérito do método de custeio pleno é o fato de serem levados em
conta todos os gastos ocorridos em uma organização, sem exceções. Isto
resulta numa informação de custos unitários completa e conservadora. Dizse conservadora porque nesta opção de informação de custos teríamos o
maior valor possível por unidade! Poder-se-ia inclusive, chamar esta
informação de custo pleno como o pior custo possível, por consusbstanciar-
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se no maior valor de custos unitários quando comparado aos números de
outros métodos de custeio (NASCIMENTO e VARTANIAN, [200-], p. 7).

Para Backer e Jacobsen (1973, p. 215-6 apud NASCIMENTO e VARTANIAN,
[200-], p. 7),
a principal vantagem do método de custo pleno é que ele assegura a
recuperação total dos custos e a obtenção de uma margem planejada de
lucros. Isto é especialmente importante na fixação dos preços no longo
prazo. 0 uso difundido deste método, com sua ênfase sobre a recuperação
total dos custos, tende a introduzir no mercado um certo grau de
estabilidade dos preços.

Morse (1981,

apud NASCIMENTO e VARTANIAN, [200-])

ainda acrescenta que

uma utilização mais vantajosa do custo pleno pode estar na "justificação de preços", e não
somente na fixação dos mesmos.
Sobre a desvantagem do método, Guerreiro (1996, p. 59-736

apud NASCIMENTO e

VARTANIAN, [200-], p. 9) comenta: "para a vasta maioria dos críticos do método de custeio

pleno, a principal limitação está na arbitrariedade dos critérios de rateio dos gastos fixos".
Martins (2001) menciona que o RKW não é aceito para avaliação dos estoques por envolver
gastos que não são vinculados ao processo de fabricação.
Backer e Jacobsen (1973,

apud NASCIMENTO e VARTANIAN, [200 - ]) comentam

ainda sobre quatro grandes limitações do custo pleno quando da sua utilização nas decisões
de determinação de preços de venda: (1) o custo pleno não leva em consideração a
elasticidade da procura; (2) não leva em conta a concorrência; (3) não distingue os custos
fixos e os variáveis e: (4) aplica ao custo dos produtos uma percentagem uniforme, como
provisão para os lucros.

3 A EMPRESA

Neste capitulo, apresenta-se a empresa e faz-se um relato histórico da mesma, bem
como do processo produtivo das fotografias objeto deste estudo.

3.1 APRESENTAÇÃO DA EM PRESA

•

Nome/Razão Social: Foto Campinas Ltda ME.

•

Campo de atividade: a empresa atua no comércio de produtos e prestação de serviços
relacionados à área fotográfica.

•

Forma de propriedade: sociedade por quotas limitadas.

•

Caracterização fiscal: a tributação da empresa é feita com base na legislação do
SIMPLES, tanto federal como estadual.

•

Sócios: Ivone Werlich Hiansdt e Ivana Hiansdt

•

Localização: Avenida Presidente Kennedy, 698, loja 07, Centro Comercial Campinas,
São José — Santa Catarina.

•

Produtos: filmes fotográficos; pilhas e baterias; porta-retratos; álbuns fotográficos;
disquetes e CD's; câmeras e flashes fotográficos; outros acessórios fotográficos.

•

Serviços: revelação de filmes; ampliação digital de cópias até o tamanho 70x100 cm (sem
emenda) ou por metro quadrado (com emenda); banner; restauração fotográfica digital;
montagem fotográfica digital; criação de convites e lembranças; cartões de visita
padronizados; entre outros serviços que o laboratório digital pode oferecer de acordo com
as necessidades dos clientes; estúdio fotográfico.
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•

Recursos Humanos: a empresa conta com a atuação de dez funcionários, sob a direção da
sócia Ivone Werlich Hiansdt.

3.2 HISTÓRIA DA EMPRESA I

A empresa Foto Campinas iniciou suas atividades em 16 de janeiro de 1986, através
da Sra. Ivone Werlich Hiansdt, que, na data, adquiriu um ponto comercial e um modesto
equipamento fotográfico.
Neste período inicial, a empresa estava totalmente voltada para a area de prestação de
serviços, através de revelações fotográficas em preto e branco e da cobertura profissional de

diversos eventos sociais.
A partir de 1989, a empresa começou a trabalhar também na area de vendas por
atacado, cobrindo a distribuição de lojas de diversos tipos de atividade das regiões de São
José e Florianópolis, alavancando assim seus negócios.
Em fevereiro de 1992, a empresa mudou sua localização para o Centro Comercial
Campinas, um local bem mais desenvolvido comercialmente. Com este fato, a empresa
modificou bastante o foco de suas atividades. Como já não eram mais feitas coberturas
fotográficas externas, suas atividades voltaram-se, principalmente, para o comércio de

produtos fotográficos: filmes, pilhas, câmeras, flashes, porta-retratos, álbuns, etc.
Com o aumento da concorrência, em 1995, a empresa decidiu comprar seu primeiro
MINILAB (mini-laboratório), pois a procura por serviços de revelação fotográfica, que até

então era terceirizada, vinha crescendo substancialmente. Com isso, a empresa estava apta a
'História da empresa obtida através de conhecimento in loco.
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atender as necessidades de seus clientes, oferecendo serviços de revelação fotográfica em
apenas uma hora. No entanto, o equipamento era limitado, no que diz respeito ao tamanho
das fotos a serem produzidas (produzia até o tamanho 15x21 cm).
Diante disso, a empresa decidiu comprar outro equipamento, próprio para serviços de
ampliação fotográfica até o tamanho 30x45 cm. Deste modo, a empresa passou a atender um

novo tipo de cliente: os fotógrafos profissionais.
A limitação referente ao tamanho da ampliação deste último equipamento, fez com
que um outro fosse comprado, no final de 1996, para que, desta forma, pudesse oferecer aos
seus clientes ampliações maiores que 30x45 cm. 0 novo equipamento fazia ampliações até
60x90 cm, bem como ampliações manuais com recorte, que o outro equipamento não era

capaz de produzir.
0 crescente aumento dos serviços fez com que a empresa sentisse a necessidade de
modernizar seu laboratório. Em 1997, foi comprado um novo equipamento, que possibilitava

maior eficiência na realização das atividades. Este novo equipamento substituiu dois outros
antigos: aquele comprado em 1995 e aquele que fazia ampliações até o tamanho 30x45 cm.
Tempos depois, o mercado parecia estar entrando em um processo de estagnação, por
motivos econômicos, politicos, sociais, etc. A empresa acompanhava uma crescente
diminuição no volume de suas atividades.

Ern meados de 2001, entra no cenário fotográfico um novo conceito de produtos e
serviços fotográficos: a tecnologia digital. Por se tratar de uma tecnologia ainda praticamente

inexplorada na regido, as empresas do setor não aderiram, de imediato, a esta novidade.
Porém, a Foto Campinas percebia um aumento da procura, por parte dos clientes, por esses
serviços diferenciados.
Após várias discussões entre sócios, funcionários e a empresa fornecedora do

equipamento digital (Noritsu), a decisão tomada foi favorável A compra do equipamento.
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Assim, no inicio de 2002, a empresa adquiriu o primeiro MINILAB DIGITAL da região de
São José e o segundo da regido de Florianópolis. Este equipamento digital proporcionou A

empresa a otimização de suas atividades, pois além de produzir ampliações digitais até o
tamanho 30x45 cm, as ampliações manuais com recorte que, até então, eram feitas num
processo quase que totalmente manual, poderiam, agora, serem feitas num processo
totalmente automatizado, diminuindo, desta forma, o tempo para sua produção.
Desde a especialização da empresa na Area de serviços digitais, a mesma vem
conquistando um grande número de clientes, que buscam a personalização dos seus serviços.
Com o sucesso da tecnologia digital, outras empresas do ramo também decidiram pela
aquisição de novos equipamentos. Com isso, o mercado voltou a ficar muito competitivo e
estava na hora de começar a busca por mais uma inovação. Algo que fizesse novamente
existir um diferencial entre a empresa e seus concorrentes.
Em junho de 2004, a empresa decidiu comprar um equipamento digital para fazer
pôster até 70x100 cm (sem emenda) e também por metro quadrado (com emenda). Este

equipamento substituiu aquele comprado no final de 1996, o qual fazia, apenas, ampliações
até 60x90 cm. Com o aumento da demanda pelo serviço de banner, também optou pela
compra de um outro equipamento para satisfazer mais uma necessidade perante o mercado.
Atualmente, estes últimos equipamentos estão em fase de instalação, e há boas
perspectivas em relação ao progresso da empresa, que vem se adaptando rapidamente As
mudanças ambientais e mercadológicas, atingindo, dessa forma, vantagem competitiva
perante os demais concorrentes.
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3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO

O processo inicia com a coleta do material fotográfico a ser utilizado para a
consecução do serviço, seja ele filme (aquele que está ainda dentro da bobina, não tendo

passado, portanto, pelo processo de revelação); negativo (filme que já passou pelo processo
de revelação e está, normalmente, cortado em tiras, armazenado em embalagem plástica
apropriada); mídia (CD, disquete, zip e vários tipos de cartões de máquinas digitais); ou
outros. A coleta acontece de duas formas: através do sistema de malote

e através do

recolhimento no balcão da loja.
O sistema de malote consiste na busca do serviço no endereço do cliente. 0 material
coletado através do malote já chega na empresa em envelopes individuais, contendo o nome
do cliente e as demais informações necessárias para a execução do serviço.
O recolhimento no balcão da loja implica ao cliente trazer o serviço até o
estabelecimento. 0 material é recebido no balcão por uma balconista que preenche o
envelope com as informações necessárias e depois deposita o material dentro do mesmo.
Após o recebimento do material (balcão e malote), os envelopes são repassados ao
laboratório, onde são distribuídos para as seguintes áreas:

•

Setor de Ampliação de Pôster: envelopes com solicitação de ampliação maior que 30x45
cm e banner;

•

Setor Digital: envelopes com solicitação de serviços de montagem, restauração,
personalização de cartões, tratamento de imagem, etc, que posteriormente passarão para o

Setor de Impressão; ou outros tipos de serviços, como, por exemplo, gravações de cartão
para CD, que passarão posteriormente para o Setor de Fotoacabamento.

•

Setor de Revelação de Filmes: envelopes que contém filmes (bobinas), os quais passarão,
posteriormente, para o Setor de Impressão, quando for solicitado revelação e ampliação
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de cópias; ou para o Setor de Fotoacabamento, no caso de se tratar apenas da revelação do
filme.
•

Setor de Impressão: envelopes que não necessitam passar primeiramente em outro setor,
ou seja, aqueles que contém negativos ou mídias para ampliação até o tamanho 30x45
CM.

No Setor de Impressão, os envelopes passam, ainda, por uma seleção, na qual são
separados pelo tipo de papel que será utilizado para sua execução. Assim, a produção fica
organizada, pois ao se colocar um determinado papel no equipamento, já são feitos, na
medida do possível, todos os tamanhos que utilizam aquele papel, obtendo-se melhor
eficiência e eficácia no processo. Para a consecução desta pesquisa é necessário analisar o

processo produtivo deste setor.
Como a produção é feita por tipo de papel, antes de começar a produção das
fotografias, tem-se que colocar dentro do equipamento o magazine contendo o rolo de papel

fotográfico correspondente.
0 magazine é um acessório indispensável para o funcionamento do equipamento, pois

sem ele, não tem como colocar o rolo de papel. Sua função é proteger o papel contra a
incidência de luz, quando da abertura do equipamento para a troca do mesmo.
Com um mesmo tipo de papel é possível fazer vários tamanhos, como, por exemplo:
com o rolo de papel 15,2 cm (largura do rolo) é possível fazer cópias 10x 15 cm, 13x18 cm e
15x21 cm, além de outros.

Colocado o papel correspondente aos tamanhos de fotografias a serem produzidos,
basta selecionar, na tela de impressão do computador que faz parte do equipamento, o canal
correspondente a cada tamanho a produzir. 0 equipamento possui uma capacidade para
trezentos canais de impressão. Cada canal corresponde a um tamanho. No entanto, há canais
regulados para um mesmo tamanho mudando apenas alguma particularidade. 0 tamanho
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10x15 cm é um exemplo disso: lid um canal para foto 10x15 cm normal, papel brilhante (rolo
15,2 cm F); outro para foto 10x1 5 cm com borda branca, papel brilhante (rolo 15,2 cm F);

outro para foto 10x15 cm normal, papel fosco (rolo 15,2 cm E); e um outro ainda para foto
10x15 cm com borda branca, papel fosco (rolo 15,2 cm E).

Colocado o papel e selecionado o canal de impressão, no caso de negativo, basta
inseri-lo no scanner; no caso de mídia, basta inserir a mesma no local apropriado para sua

entrada, para que o equipamento faça a leitura. 0 serviço oriundo do Setor Digital, chega até
o equipamento através da rede, então basta selecionar a pasta compartilhada para a leitura dos

dados.
Após a leitura, processo praticamente instantâneo, as imagens aparecem no monitor.

Então, o operador do equipamento faz as correções necessárias em cada uma das imagens
(cor, densidade, contraste, etc.), seleciona a função PASS para as imagens que não se quer
imprimir, e finalmente da o comando para a impressão das imagens desejadas. Ao final das
impressões de cada envelope, o operador seleciona a função ORDER para que, quando da
saída das fotos do equipamento, seja possível identificar quando termina as fotos de um

envelope e começa as de outro.
0 equipamento inicia um processo totalmente automático que consiste no corte do

papel no tamanho conforme o canal solicitado; impressão, no verso deste papel, dos dados de
impressão (nome da empresa, número da cópia, data, correção, etc.), e no anverso, da

imagem lida anteriormente. A parte seguinte do processo consiste na revelação da imagem no
papel, passando por tits agentes químico: Revelador de papel, Branqueador e Fixador de
papel e Estabilizador de papel. Após passar pelos produtos químicos, a imagem aparece no
papel e, então, a foto entra na estufa para secagem, última parte do processo.
Quando as fotos saem de dentro do equipamento, elas são separadas umas das outras,
e juntas aos seus respectivos envelopes, passando, concomitantemente, por um controle de
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qualidade. Se as fotos não estiverem de acordo com o padrão de qualidade da empresa, serão
refeitas. Caso contrário, são encaminhadas ao Setor de Fotoacabamento.
0 Setor de Fotoacabamento é responsável pelos seguintes procedimentos: (1)
controle de qualidade; (2) retoque das fotos (quando necessário); (3) conferência do material
coletado, do serviço solicitado e do serviço executado; (4) colocação de preço e fechamento
dos envelopes ; e (5) redistribuição dos mesmos.
Os envelopes recolhidos pelo sistema de malote são também entregues por meio desse
sistema e os envelopes recolhidos pelo balcão voltam a este setor, ficando à disposição dos
clientes para retirá-los.
A Figura 1 apresenta o Fluxograma Sintético do Processo Produtivo da Empresa.
Resumidamente, os materiais coletados são repassados para o laboratório, onde são
distribuídos pelos vários setores. Cada setor executa o serviço solicitado que for de sua

competência e depois, se necessário, repassa para outro setor, e assim, sucessivamente até
chegar ao Setor de Fotoacabamento. Neste setor, os materiais coletados, bem como os
serviços executados, são repassados ao sistema de malote, ou ao balcão da loja, para posterior
devolução ao cliente.
Torna-se importante ressaltar que os custos de produção das fotos estão relacionados,
apenas, com o Setor de Impressão. Os demais setores produzem outros serviços, os quais
envolvem outros custos. Por exemplo, os custos da revelação do filme estão relacionados,
somente, com o Setor de Revelação de Filmes. Isto ocorre, pois o cliente pode solicitar
somente a revelação do filme, sem que sejam ampliadas as fotos, assim como, pode levar um
filme já revelado (negativo) e solicitar a impressão (ampliação) das fotos. Portanto, os custos
para revelar o filme e os custos para ampliar as fotos são custos distintos, estando
relacionados, respectivamente, com o Setor de Revelação de Filmes e com o Setor de
Impressão, sendo, portanto, independentes.
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Figura 1 — Fluxograma Sintético do Processo Produtivo da Empresa
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Fonte: a autora da pesquisa

A Figura 2 apresenta o Fluxograma Analítico do Processo Produtivo do Setor de

Impressão. Primeiramente, seleciona-se os envelopes de acordo com o tipo de papel que sera
utilizado para a consecução de cada serviço. Depois, inicia-se o processo de impressão das
fotos. Após o término do processo, ou sei a, após as fotografias terem passado por todos os

estágios do Setor de Impressão, estas são encaminhadas, juntamente com seus respectivos
envelopes, ao Setor de Fotoacabamento.

45
Figura 2 - Fluxograma Analítico do Processo Produtivo do Setor de Impressão
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS

Os dados necessários à consecução deste trabalho foram obtidos através de visitas in

loco na empresa objeto do estudo. Assim sendo, neste capitulo estão apresentados: a
identificação dos gastos envolvidos no processo produtivo; a justificativa pela utilização do
método de custeio por absorção; a separação, classificação, mensuração e apropriação dos
custos; bem como a apuração do custo total correspondente a cada tamanho de fotografia
proposto por este estudo.

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS GASTOS

Através da análise do processo produtivo das fotos 10x15 cm, 15x21 cm e 20x25 cm

foram identificados os seguintes gastos:
•

Envelope personalizado (tamanho 17x25 cm): utilizado para depositar o material
fotográfico coletado (filme, negativo, mídia, etc.), bem como para colocar as fotos 10x1 5
cm e 15x21 cm, para posterior devolução aos clientes.

•

Envelope pardo (tamanho 24x34 cm): utilizado para colocar as fotos 20x25 cm para
posterior entrega ao cliente.

•

Papel fotográfico:
-

Papel 15,2 cm x 156 m: utilizado na produção das fotos 10x15 cm e 15x21
CM,

•

Papel 25,4 cm x 88 m: utilizado na produção das fotos 20x25 cm.

Revelador de papel: primeiro produto químico utilizado no processo de revelação das
fotografias.
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• Branqueador e Fixador de papel: segundo produto químico utilizado no processo de
revelação das fotografias.
•

Estabilizador de papel: terceiro produto químico utilizado no processo de revelação das
fotografias.

• Fita de impressão: fita utilizada para imprimir, no verso da foto, os dados de impressão
(nome da empresa, número da cópia, data, correção, etc.).
• Lâmpadas:
-

Lâmpada do Scanner: utilizada para fazer a leitura apenas das imagens de

negativos.
-

Lâmpada do MLVA: utilizada para fazer a impressão de todas as imagens

(oriundas de negativos, mídias ou do Setor Digital).
• Energia elétrica: utilizada para o funcionamento do equipamento que produz as fotos
(QSS 2901), de uma máquina reveladora de filmes (QSFV 50) e de dois computadores do
Setor Digital, para iluminação do ambiente e para funcionamento de um aparelho de ar
condicionado. Mesmo nos períodos frios (inverno) o uso do ar condicionado não pode ser
dispensado. 0 calor liberado pela estufa do equipamento provoca o aquecimento das
lâmpadas do mesmo, e estas, se superaquecidas, fazem com que o equipamento pare de

funcionar e só volte a produzir novamente depois do resfriamento das referidas lâmpadas.
• Manutenção dos equipamentos: com relação ao Minilab Digital, a empresa opta pela
manutenção preventiva, que é feita uma vez ao ano, normalmente no mês de janeiro, com
o intuito de prevenir maiores transtornos e garantir o perfeito e constante funcionamento

do equipamento, não comprometendo, assim, a produção. Os gastos com a manutenção
deste equipamento envolvem: (1) Deslocamento e hospedagem do Técnico; (2) 1%/Mo-deobra do Técnico (por hora) e; (3) Peças a serem substituídas, quando necessário. A
manutenção do ar condicionado também é feita, normalmente, uma vez por ano.
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•

Depreciação do equipamento: a empresa utiliza o Método das Quotas Constantes, mais
conhecido como Método Linear, admitindo a taxa anual permitida pela legislação fiscal
que é de 10% para máquinas e equipamentos, totalizando uma vida útil de 10 anos.

•

Salário dos Impressores: salário mensal pago aos funcionários que operam o

equipamento.
•

Salário do Maloteiro: salário mensal pago ao funcionário que coleta o serviço através do

sistema de malote.
•

Salário das Balconistas: salário mensal pago As funcionárias que atendem os clientes no
balcão da loja.

•

Salário da Auxiliar de Laboratório: salário mensal pago A funcionária que executa todos

os procedimentos do Setor de Fotoacabamento.
• Vale Transporte: valor integral menos o desconto de 6% em folha de pagamento
conforme permitido pela legislação.
•

Provisão para Férias e 13 0 Salário: um doze avos sobre os salários, acrescido de um terço

no caso das férias (abono pecuniário). A provisão inclui também o FGTS referente As
férias e ao 13° salário.
• FGTS: aliquota de 8% sobre a base de cálculo constante na folha de pagamento de cada
empregado.
•

SIMPLES: pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições: (1)
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); (2) Contribuição para PIS; (3)
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL); (4) Contribuição para o
Financiamento da

Seguridade

Social (Cofins); (5)

Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI); (6) Contribuições para a Seguridade Social a cargo da pessoa
jurídica, 0 percentual pago pela empresa é de 4,5 %, sendo 3%, conforme estabelecido

pelo art. 5° da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, mais 1,5% referente ao aumento
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de 50% sobre a aliquota estabelecida no art. 50 da lei citada anteriormente, conforme

estabelecido pelo art. 24 da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003.
•

ISS: aliquota de 2% sobre o faturamento de prestação de serviços, conforme estabelecido

no Anexo 2, item 13.03, da Lei Complementar n° 012, de 30 de dezembro de 2003.
•

ICMS: aliquota aplicada sobre o faturamento das vendas de mercadorias, conforme

estabelece o art. 40 da Lei n° 12.822, de 18 de dezembro de 2003.
• Materiais Diversos: incluem gastos com materiais de limpeza, materiais de expediente,
tinta de retoque, entre outros.
•

Aluguel: valor fixo mensal menos os rateios pagos a titulo de Condomínio que

constituam benfeitorias ao imóvel (sala comercial com 85,5 m2).
•

Condomínio: valor variável conforme os gastos do período.

• Telefone: inclui os gastos com duas linhas telefônicas, de acordo com o consumo de cada
período.
•

Honorários Contábeis: valor mensal pago ao escritório contábil, responsável pela

contabilidade da empresa.

4.2 A ESCOLHA IDO MÉTODO DE CUSTEIO

0 método de custeio a ser utilizado por uma empresa depende das necessidades de seu
gestor. Embora existam tantos outros objetivos, o principal deles no momento, para a

empresa em estudo, é a informação sobre o custo dos serviços por ela prestados.
Dos métodos de custeio abordados neste trabalho, o escolhido foi o Custeio por
Absorção. A justificativa pela escolha deste método se da pelo fato do mesmo ser derivado da
aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade. Além disso, como já visto, no Brasil,
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é adotado pela legislação comercial e fiscal. Pela sua obrigatoriedade perante o fisco e
perante o mercado, através das Auditorias Independentes, o Custeio por Absorção é
amplamente utilizado. Assim sendo, ele é válido para a apresentação das demonstrações
contábeis e para o pagamento dos tributos sobre o lucro.
Cada método possui vantagens e desvantagens. 0 Custeio por Absorção não é um
instrumento eficaz para a tomada de decisões, por apropriar os custos fixos. No entanto, essa
limitação pode ser suprida através da utilização do Custeio Variável para fins internos.
Utilizando-se o Custeio por Absorção, que respeita os princípios de contabilidade
geralmente aceitos e atende à legislação comercial e fiscal, juntamente com o Custeio
Variável, que, internamente, propicia com maior rapidez informações importantes de
natureza decisória, a contabilidade de custos estará servindo, concomitantemente,
contabilidade geral e à contabilidade gerencial.
Desta forma, apesar do objetivo geral deste trabalho ser a apuração dos custos de
produção utilizando o método de Custeio por Absorção, para que se obtenha o máximo de
aproveitamento, é recomendável que a empresa utilize também o Custeio Variável para fins
gerenciais, e, principalmente, que haja uma completa conciliação entre essas duas
informações.

4.3 SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, MENSURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS
CUSTOS

Como já visto, para a utilização do Custeio por Absorção devem ser seguidos os

seguintes passos: (1) separação dos gastos do período em custos e despesas; (2) classificação
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dos custos em diretos e indiretos; (3) apropriação dos custos diretos aos serviços e; (4)
apropriação, por rateio, dos custos indiretos de fabricação.

4.3.1 Separação dos gastos em Custos e Despesas

Como pelo Custeio por Absorção somente os custos de produção são apropriados aos
serviços, torna-se necessário a separação dos gastos em custos e despesas. São custos todos
os gastos incorridos no processo de obtenção de bens e serviços destinados A venda, ou seja,
os gastos efetuados desde o inicio da produção até o momento em que o produto ou serviço
esteja pronto para a venda. Já os gastos efetuados a partir deste momento são despesas.
Assim sendo, os gastos identificados foram distribuídos da seguinte forma:
•

Custos de Produção:
-

Envelopes;
Matéria-prima (papéis fotográficos e produtos químicos);
Fita de Impressão;
Lâmpadas;

Energia elétrica (Setor de Impressão);
Manutenção dos equipamentos;

Depreciação do equipamento;
Mão-de-obra (Salário dos funcionários do Setor de Impressão e da funcionária

do Setor de Fotoacabamento , bem como todos os encargos a eles referentes);
-

Materiais Diversos;

-

Aluguel; e

-

Condomínio.
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•

Despesas:

- Salário do Maloteiro;
-

Salário das Balconistas;

-

Encargos referentes ao maloteiro e as balconistas (FGTS, Vale transporte,
Provisão para Férias

e 13 0 Salário);

-

SIMPLES;

-

ISS:

-

ICMS;

-

Telefone; e

-

Honorários Contábeis.

4.3.2 Classificação dos Custos em Diretos e Indiretos

Após a separação dos custos e despesas, o próximo passo é classificar os custos em
diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles que são alocados diretamente a cada
fotografia, uma vez que podem ser imediatamente quantificados em termos fisicos e

monetários. Os custos indiretos não podem ser apropriados diretamente a cada fotografia
porque não possuem uma forma objetiva de alocação, ou seja, não possuem uma medida de
consumo.
Desta forma, os custos de produção foram assim classificados:
•

Custos Diretos:
-

Envelopes;

-

Matéria-prima (papéis fotográficos e produtos químicos); e

53
- Mão-de-obra Direta (Salário mais encargos dos funcionários do Setor de
Impressão).
• Custos Indiretos:
Lâmpadas;
Fita de Impressão;
Energia elétrica;
- Manutenção dos equipamentos;
- Depreciação do equipamento;
-

Mão-de-obra Indireta (Salário mais encargos da funcionária do Setor de
Fotoacabamento);

-

Materiais Diversos;

- Aluguel; e
-

Condomínio.

4.3.3 Mensuração e Apropriação dos Custos Diretos aos Serviços

O próximo passo, após a classificação dos custos, é apropriar os custos diretos a cada
um dos tamanhos de fotografia. Para isso, primeiramente, fez-se a mensuração dos custos,
para então apurar o grau de identificação destes a cada um dos serviços. É importante
acrescentar que a empresa não possui nenhum tipo de controle dos estoques. Portanto, os
valores obtidos para todos os materiais constituem valores atualizados, constantes nas notas
fiscais das últimas compras.
A Tabela 1, Custo Unitário dos Envelopes, apresenta os cálculos dos custos unitários
dos envelopes, os quais são obtidos dividindo-se o valor da caixa pela quantidade de
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envelopes por caixa. 0 custo unitário do envelope personalizado é apropriado a cada um dos
tamanhos de fotografia. No entanto, o custo unitário do envelope 24x34 cm é apropriado
apenas ao tamanho 20x25 cm.

Tabela 1 — Custo Unitário dos Envelopes
Envelope
(Tipo)
Personalizado
Pardo 24x34
Fonte: a autora da pesquisa

Valor Caixa
(R$)
590,00
26,80

Quantidade de Envelopes
por Caixa (unidades)
10.000
250

Custo Unitário
(R$)
0,059000
0,107200

A Tabela 2, Custo Unitário do Papel Fotográfico, apresenta os cálculos do custo do
papel fotográfico de cada tamanho de fotografia. Primeiramente, calcula-se, para cada
tamanho, a quantidade de fotografias que podem ser produzidas com 1 rolo de papel
(rendimento). Então, para apurar o custo unitário, divide-se o valor do rolo pela quantidade
que ele pode render.

Tabela 2 — Custo Unitário do Papel Fotográfico
Rolo de Papel utilizado
Tamanho
para produção
da Fotografia
15,2 cm x 156 m
10x15
15,2 cm x 156 m
15x21
25,4 cm x 88 m
20x25
Fonte: a autora da pesquisa

Valor do Rolo
(R$)
182,16
182,16
180,76

Rendimento
(unidades)
1.560
742
440

Custo Unitário
(R$)
0,116769
0,245499
0,410818

A cada m2 de papel que passa pelo processo de revelação, aplica-se uma taxa de
reforço de 80m1 de revelador, 55m1 de branqueador e fixador e 195m1 de estabilizador. Um
m2 de papel corresponde, aproximadamente, a 66 fotos 10x15 cm, 30 fotos 15x21 cm ou 20

fotos 20x25 cm.
Uma caixa de revelador, branqueador e fixador, e estabilizador rendem,
respectivamente, 30 litros, 20 litros e 72 litros, depois que diluídos em água.
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A Tabela 3, Custo Unitário dos Produtos Químicos, apresenta os cálculos do custo do
revelador, branqueador e fixador e estabilizador, por cada unidade produzida, de acordo com
os tamanhos de fotografia.
A partir dos dados expostos anteriormente e também do valor de cada um dos
produtos químicos, apura-se o custo por m2. 0 custo unitário por foto é calculado através da
divisão do custo por m2 pela quantidade de fotografias por m2.

Tabela 3— Custo Unitário dos produtos Químicos
Tamanho
da
Fotografia
10x15
15x21
20x25

Taxa de
Reforço
por m2 (m1)
80
80
80

Tamanho
da
Fotografia
10x15
15x21
20x25

Taxa de
Reforço
por m2 (m1)
55
55
55

Tamanho
Taxa de
da
Reforço
Fotografia
por m2 (m1)
10x15
195
15x21
195
20x25
195
Fonte: a autora da pesquisa

REVELADOR
Quantidade de
Valor do Produto
Fotografias por m2
Embalagem 30
(unidades)
Litros (R$)
66
168,84
30
168,84
20
168,84
BRANQUEADOR E FIXADOR
Quantidade de
Valor do Produto
Fotografias por m2
Embalagem 20
(unidades)
Litros (R$)
66
210,82
30
210,82
20
210,82
ESTABILIZADOR
Quantidade de
Valor do Produto
Fotografias por m2
Embalagem 72
Litros (R$)
(unidades)
66
54,16
30
54,16
20
54,16

Custo por m2
equivalente a
80 ml (R$)
0,450240
0,450240
0,450240

Custo
Unitário
(R$)
0,006822
0,015008
0,022512

Custo por m2
equivalente a
55 ml (R$)
0,579755
0,579755
0,579755

Custo
Unitário
(R$)
0,008784
0,019325
0,028988

Custo por m2
equivalente a
195 ml (R$)
0,146683
0,146683
0,146683

Custo
Unitário
(R$)
0,002222
0,004889
0,007334

Para a apropriação dos custos referentes A. mão-de-obra direta, além de mensurar os
custos e apurar o grau de identificação destes a cada um dos serviços, foi necessário também
o levantamento do tempo gasto para produzir cada um dos tamanhos de fotografia. A técnica

utilizada para a obtenção destas informações foi a média da cronometragem do tempo de
impressão de cada tamanho. Ou seja, foi cronometrado 5 vezes o tempo de impressão de cada

tamanho e, depois, calculado a média destes tempos.
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A Tabela 4, Tempo de Impressão, apresenta os dados obtidos através da
cronometragem, bem como o tempo de impressão de cada tamanho, que correspondem a

média dos tempos cronometrados.

Tabela 4 — Tempo de Impressão
Tamanho
da
Primeiro
Fotografia
(segundos)
10x15
22
15x21
27
20x25
35
Fonte: a autora da pesquisa

DADOS DA CRONOMETRAGEM
Segundo
Quarto
Terceiro
(segundos)
(segundos)
(segundos)
21
24
22
29
29
26
41
39
38

Quinto
(segundos)
25
31
36

Tempo de
Impressão
(segundos)
22,8
28,4
37,8

Com base no tempo de impressão calculado na Tabela 4, no salário dos impressores,
bem como nos encargos a eles correspondentes, apura-se o custo da mão-de-obra direta que é
apropriado a cada um dos tamanhos de fotografia.
A Tabela 5, Custo Unitário da Mão-de-obra Direta, apresenta os cálculos do custo da
mão-de-obra direta de cada um dos tamanhos de fotografias. 0 custo mensal da mão-de-obra

direta é composto pelo salário base, o adicional de insalubridade e todos os encargos
incidentes. 0 valor do FGTS corresponde A. aplicação da aliquota de 8% sobre o salário total.
0 valor do vale transporte corresponde ao valor integral gasto, menos o desconto de 6%

sobre o salário base, conforme permitido pela legislação. A provisão mensal para o 13°
salário corresponde a soma do salário total e do FGTS incidente, divido por 12. A provisão

mensal para férias corresponde a soma do salário total, do abono pecuniário e do FGTS
incidente sobre os mesmos, dividido por 12. 0 custo total mensal é transformado em custo
por hora, por minuto e, por último, por segundo. Finalmente, para apurar o custo unitário da
mão-de-obra direta, multiplica-se o tempo de impressão de cada tamanho de fotografia pelo

valor total da mão-de-obra direta por segundo.
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Tabela 5- Custo Unitário da Mão-de-obra Direta
CUSTO MENSAL DA MAO-DE-OBRA DIRETA
Componentes do Custo da
Impressor 1 Impressor 2
Total
Mão-de-obra Direta
(R$)
(R$)
(R$)
Salário Base
504,00
504,00
1.008,00
(+) Adicional de Insalubridade (20% Salário Mínimo)
52,00
52,00
104,00
(=) Salário Total
556,00
1.112,00
556,00
(+) FGTS
44,48
44,48
88,96
(+) Vale transporte
114,76
129,76
244,52
(+) Provisão para 13° Salário (Salário e FGTS)
50,04
50,04
100,08
(+) Provisão para Férias (Solaria Abono Pecuniário e FGTS)
66,72
66,72
133,44
CustoTotal Mensal
832,00
847,00
1.679,00
Custo Total
Impressor 1 Impressor 2
Total
(mensal/hora/minuto/segundo)
(R$)
(R$)
(RS)
Custo Total Mensal
847,00
1.679,00
832,00
Custo por hora (Total Mensal/220)
3,781818
3,850000
7,631818
Custo por minuto (Total por hora/60)
0,127197
0,063030
0,064167
Custo por segundo (Total por minuto/60)
0,001051
0,001069
0,002120
CUSTO UNITÁRIO DA MAO-DE-OBRA DIRETA
Tamanho
Tempo de
Custo Total da
Custo
da
Impressão
Unitário
Mão-de-obra Direta
Fotografia
(segundos)
por segundo (R$)
(R$)
10x15
22,8
0,002120
0,048336
15x51
28,4
0,002120
0,060208
20x25
37,8
0,002120
0,080136
Fonte: a autora da pesquisa

A Tabela 6, Resumo dos Custos Diretos Apropriados, apresenta todos os custos
diretos que foram apropriados a cada um dos tamanhos de fotografia e seus respectivos
valores, as tabelas de origem dos cálculos destes custos, bem como o custo direto total de
cada tamanho de fotografia.

Tabela 6- Resumo dos Custos Diretos Apropriados
Custos Diretos

Apropriados
Envelope Personalizado
Envelope 24x34 cm
Papel fotográfico
Revelador
Branqueador e Fixador
Estabilizador
Mão-de-obra Direta
Custo Direto Total
Fonte: a autora da pesquisa

VALOR APROPRIADO A CADA TAMANHO (R$)

Tabela de
Origem
Tabela 1
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 3
Tabela 3
Tabela 5

10X15

15X21

20X25

0,059000
0,116769
0,006822
0,008784
0,002222
0,048336

0,059000
0,245499
0,015008
0,019325
0,004889
0,060208

0,059000
0,107200
0,410818
0,022512
0,028988
0,007334
0,080136

-

0,241933

0,403929

0,715988
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4.3.4 Mensuração e Apropriação dos Custos Indiretos aos Serviços

0 último passo a ser seguido é apropriar os custos indiretos a cada um dos serviços,

através de um critério de rateio. Para isso, primeiramente, fez-se a mensuração dos custos
indiretos.
A Tabela 7, Mensuração dos Custos Indiretos, apresenta todos os custos indiretos
mensurados e seus respectivos valores, os quais serão apropriados a cada tamanho de
fotografia através de rateio.

Tabela 7 — Mensuração dos Custos Indiretos
Custos Indiretos Identificados
Limpadas
Fita de Impressão
Energia elétrica
Manutenção dos equipamentos
Depreciação dos equipamentos
Mão-de-obra Indireta
Materiais Diversos
Aluguel

Valor (R$)

Condomínio

774,50
129,81
1.077,81
1.950,00
30.441,37
887,00
185,55
1.611,35
354,06

Fonte: a autora da pesquisa

A forma de obtenção dos custos indiretos apresentados na Tabela 7 sera explicada,
individualmente, quando da apropriação de tais custos a cada um dos serviços.
Após a apresentação dos custos mensurados, faz-se a apropriação dos custos indiretos

aos produtos através de critérios de rateio que sejam, ou pelo menos pareçam, apropriados a
cada situação.
0 tempo de impressão está diretamente relacionado com o desgaste das lâmpadas.

Cada lâmpada tem uma duração aproximada de 1.000 horas de uso, segundo informações do
fabricante.
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A Tabela 8, Custo Unitário das Lâmpadas, apresenta o cálculo do custo das lâmpadas
(Lâmpada do Scanner e Lâmpada do MLVA) que é apropriado a cada um dos tamanhos de

fotografia. Primeiramente, transforma-se a duração das lâmpadas de horas para segundos. A
partir deste dado, do valor das lâmpadas apresentado na Tabela 7, que foi obtido através da
nota fiscal da última compra, e do tempo de impressão, apresentado na Tabela 4, chega-se ao
custo unitário das lâmpadas.

Tabela 8— Custo Unitário das Lâmpadas
Tamanhos
e
Fotografias

Duração das

Duração das

Valor das

Limpadas

(horas)

Limpadas
(segundos)

Lâmpadas
(R$)

10x15

1.000
1.000
1.000

3.600.000
3.600.000
3.600.000

774,50
774,50
774,50

15x21
20x25

Tempo de
Impressão
das Fotos
22,8
28,4
37,8

Custo
Unitário
(R$)

0 , 004905
0,006110
0,008132

Fonte: a autora da pesquisa

0 custo da fita de impressão, apresentado na Tabela 7, foi também obtido através da

nota fiscal da última compra. A fita de impressão é trocada a cada 6 meses,
aproximadamente, e seu consumo é igual para todas as fotos, independentemente do tamanho
das mesmas, pois os dados impressos no verso têm a mesma quantidade de caracteres.
A Tabela 9, Custo Unitário da Fita de Impressão, apresenta o cálculo do custo unitário
apropriado a cada fotografia, resultante da aplicação do seguinte método de rateio: (1) a partir
do custo da fita de impressão, apresentado na Tabela 7, obtém-se seu custo equivalente a um
mês; (2) obtém-se a produção média/mês, através do calculo da média dos meses de julho,
agosto e setembro; (3) dividindo-se o custo equivalente a um mês pela média da produção
chega-se ao custo da fita de impressão por unidade produzida.
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Tabela 9 — Custo Unitário da Fita de Impressão
Valor
129,81
21,635
47.597
0,000455

Descrição
Custo da Fita de Impressão retirado da Tabela 7 — equivalente a 6 meses (R$)
Custo da Fita de Impressão equivalente a 1 mês (R$)
Produção Média dos meses de julho, agosto e setembro (unidades)
Custo Unitário (R$)
Fonte: a autora da pesquisa

A apropriação do custo da energia elétrica a cada unidade produzida é bastante dificil,
pois a empresa não possui nenhum medidor para auxiliar neste processo. Se cada
equipamento tivesse um medidor seria possível saber o consumo exato de cada um deles. No
entanto, como isso não é possível, opta-se por utilizar o método de rateio que parece mais
apropriado a esta situação.
A Tabela 10, Percentual do Consumo de Energia Elétrica das Máquinas e
Equipamentos, apresenta os cálculos dos percentuais utilizados para a apropriação da energia
elétrica a cada serviço. Primeiramente, multiplica-se a potência por hora (watts) de cada
máquina ou equipamento pelo tempo diário de sua utilização, obtendo-se a potência diária

gasta individualmente. Torna-se importante mencionar que o tempo de utilização de 10 horas
do refrigerador é referente ao período em que o compressor fica ligado para manter o interior
do aparelho na temperatura desejada. 0 percentual de consumo por dia é obtido da relação
entre a potência total diária de todas as máquinas e equipamentos e a potência diária
individual. 0 percentual de consumo mensal equivale ao percentual de consumo diário, pois
tem como base a mesma relação.

Tabela 10— Percentual do Consumo de Energia Elétrica das Máquinas e Equipamentos
Máquinas
e
Equipamentos
Reveladora de Filme QSFV 50
Minilab Digital QSS 2901
Micro Computador
Micro Computador
Ar condicionado 30.000 BTU

Potência
por hora
(Watts)
3.800
7.700
300
300
3.160

Tempo de
funcionamento
por dia (horas)
12
14
11
11
11

Potência
por dia
(Watts)
45.600
107.800
3.000
3.000
34.760

Percentual
do consumo
por dia (%)
22,61
53,46
1,49
1,49
17,24
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Máquinas
e
Equipamentos
Refrigerador Cônsul 240 1
14 Lâmpadas Fluorescentes 40W
Total
Fonte: a autora da pesquisa

Potência
por hora
(Watts)
133
560

Tempo de
funcionamento
por dia (horas)
10
11

Potência
por dia
(Watts)
1.330
6.160
201.650

Percentual
do consumo
por dia (%)
0,66
3,05
100,00

Através do percentual de consumo calculado na Tabela 10 e do custo total mensal de
energia elétrica da empresa, chega-se ao custo da energia elétrica referente a cada
equipamento utilizado no processo produtivo. 0 custo total mensal corresponde à média dos
gastos com energia elétrica referente aos meses de julho, agosto e setembro. 0 próximo passo

é ratear este custo a cada serviço, utilizando o tempo de impressão como base para o rateio.
A Tabela 11, Custo Unitário da Energia Elétrica, apresenta o calculo do custo da
energia elétrica apropriado a cada um dos serviços. Inicialmente, calcula-se o custo mensal
de energia elétrica referente a cada equipamento, aplicando-se o percentual de consumo,
calculado na Tabela 10, sobre o valor do custo total mensal de energia elétrica apresentado da
Tabela 7, o qual foi obtido pela média dos meses de julho, agosto e setembro. Esse
procedimento se aplica somente aos equipamentos utilizados no processo produtivo dos
serviços objeto deste estudo.

A partir

do custo mensal, calcula-se o custo diário,

considerando-se que os equipamentos funcionam 25 dias por mês; o custo por hora,
considerando o tempo de funcionamento diário de cada equipamento; o custo por minuto e o
custo por segundo. Então, multiplica-se o custo por segundo referente a cada equipamento
pelo tempo de impressão de cada tamanho de fotografia. 0 custo unitário é formado pela
soma dos custos de energia elétrica dos tits equipamentos.
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Tabela 11 - Custo Unitário da Energia Elétrica
CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA POR E UIPAMENTO
Equipamentos utilizados no
Minilab Digital
Ar Condicionado
4 Limpadas
processo produtivo das fotos
QSS 2901
30.000 BTU
Fluorescentes 40W
Custo Total Mensal (R$)
1.077,81
1.077,81
1.077,81
Percentual de Consumo Individual (%)
53,46
17,24
0,87
Custo Mensal Individual (R$)
576,20
185,81
9,38
Equipamentos utilizados no
Minilab Digital
Ar Condicionado
4 Limpadas
processo produtivo das fotos
QSS 2901
30.000 BTU
Fluorescentes 40W
Custo Diário Individual (R$)
23,048000
7,432400
0,375200
Tempo de Funcionamento por dia (horas)
14
11
11
Custo Individual por hora (R$)
1,646286
0,675673
0,034109
Custo Individual por minuto (R$)
0,027438
0,011261
0,000568
Custo Individual por segundo (R$)
0,000457
0,000188
0,000010
APROPRIACÃO DO CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA AOS SERVICOS
Tamanho
Tempo
Minilab
Ar
4 Limpadas
Custo
da
de Impressão
Digital
Condicionado
Fluorescentes
Unitário
Fotografia
(segundos)
QSS 2901
30.000 BTU
40W
(R$)
10x15 cm
22,8
0,010420
0,004286
0,000228
0,014934
15x21 cm
28,4
0,012979
0,005339
0,000284
0,018602
20x25 cm
37,8
0,017275
0,007106
0,000378
0,024759
Fonte: a autora da pesquisa

Como já comentado, a manutenção do Minilab Digital é feita de forma preventiva,
uma vez por ano, assim como a limpeza do ar condicionado. 0 custo com a manutenção dos
equipamentos, apresentado na Tabela 7, corresponde ao custo da última manutenção feita
nestes dois equipamentos. 0 custo da manutenção do Minilab Digital envolve o custo da
saída do técnico, que corresponde as suas despesas de deslocamento e hospedagem; o custo

com a mão-de-obra do técnico, que corresponde a R$ 80,00 a hora trabalhada; e o custo das
peças que foram trocadas.

A Tabela 12, Custo Unitário da Manutenção dos Equipamentos, apresenta o cálculo
do custo da manutenção do Minilab Digital e do ar condicionado apropriado a cada tamanho
de fotografia. Primeiramente, o custo anual da manutenção dos dois equipamentos é
transformado em custo por segundo. Para isso, considera-se que os equipamentos funcionam
25 dias por mês e que o funcionamento diário é de 11 horas para o ar condicionado e 14

horas para o Minilab Digital. Como o desgaste dos equipamentos está diretamente
relacionado com o tempo de impressão de cada tamanho de fotografia, multiplica-se o tempo
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de impressão, apresentado da Tabela 4, pelo custo da manutenção por segundo, obtendo-se,
desta forma, o custo unitário da manutenção dos equipamentos para cada serviço.

Tabela 12 — Custo Unitário da Manutenção dos Equipamentos
CUSTO DA MANUTENÇÃO POR EQUIPAMENTO
Manutenção do Minilab Digital

Valor (R$)
Saida do Técnico
700,00
Mio-de-obra do Técnico (10 horas)
800,00
Peças trocadas
350,00
Total Custo Anual
1.850,00
Custo Mensal com Manutenção (Custo Anual/12 meses)
154,166667
Custo Diário com Manutenção (Custo Mensal/25 dias)
6,166667
Custo com Manutenção por hora (Custo Diário/14 horas)
0,440476
Custo com Manutenção por minuto (Custo por hora/60 minutos)
0,007341
Custo com Manutenção por segundo (Custo por minuto/60 segundos)
0,000122
Manutenção do Ar Condicionado
Custo Anual
100,00
Custo Mensal com Manutenção (Custo Anual/12 meses)
8,333333
Custo Diário com Manutenção (Custo Mensal/25 dias)
0,333333
Custo com Manutenção por hora (Custo Diário/11 horas)
0,030303
Custo com Manutenção por minuto (Custo por hora/60 minutos)
0,000505
Custo com Manutenção por segundo (Custo por minuto/60 segundos)
0,000009
Total da Manutenção
Custo da Manutenção do Ar Condicionado e do Minilab Digital por segundo
0,000131
APROPRIAVAO DO CUSTO DA MANUTENÇAO AOS SERVIÇOS
Tamanho da
Tempo de Impressão
Custo com Manutenção
Custo Unitário
Fotografia
(segundos)
por segundo (R$)
(R$)
10x15 cm
22,8
0,000131
0,002987
15x21 cm
28,4
0,000131
0,003720
20x25 cm
37,8
0,000131
0,004952
Fonte: a autora da nesatusa

0 custo da depreciação dos equipamentos, apresentado na Tabela 7, representa o

custo da depreciação anual da empresa, referente ao Minilab Digital e ao ar condicionado. A
Tabela 13, Custo Unitário da Depreciação dos Equipamentos, apresenta o custo da
depreciação apropriado a cada serviço. Primeiramente, transforma-se o custo anual em custo

por segundo. Para isso, considera-se que os equipamentos funcionam 25 dias por mês. 0
funcionamento diário do Minilab Digital corresponde à 14 horas e do ar condicionado à 11
horas. Para a obtenção do custo unitário, o custo da depreciação por segundo é apropriado a
cada serviço em função do tempo de impressão.
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Tabela 13— Custo Unitário da Depreciação dos Equipamentos
CUSTO DA DEPRECIAÇÃO POR EQUIPAMENTO
Depreciação do Minilag Digital

Valor (R$)

Depreciação Anual
Depreciação Mensal
Depreciação Diária (Depreciação Mensal/25 dias)
Depreciação por hora (Depreciação Diária/14 horas)
Depreciação por minuto
Depreciação por segundo

30.231,37
2 .519,28
100,77
7,197945
0,119966
0,001999

Depreciação do Ar Condicionado
Depreciação Anual
Depreciação Mensal
Depreciação Diária (Depreciação Mensa1/25 dias)
Depreciação por hora (Depreciação Diária/11 horas)
Depreciação por minuto
Depreciação por segundo

210,00
17,50
0,70
0,063636
0,001061
0,000018

Total da Depreciação
0,002017
Custo da Depreciação do Ar Condicionado e do Minilab Digital por segundo
DO
CUSTO
DA
DEPRECIACÃO
AOS
SERVI
OS
APROPRIA AO
Custo Unitário
Custo da Depreciação
Tempo de Impressão
Tamanho da
(R$)
por segundo (R$)
(segundos)
Fotografia
0,045988
0,002017
22,8
10X15 cm
0,057283
0,002017
28,4
15X21 cm
0,076243
0,002017
37,8
20X25 cm
Fonte: a autora da pesquisa

0 custo mensal da mão-de-obra indireta, apresentado na Tabela 7, representa o salário

total mensal mais os encargos referentes à funcionária do Setor de Fotoacabamento.
A Tabela 14, Custo Unitário da Mão-de-obra Indireta, apresenta os cálculos do custo
da mão-de-obra indireta apropriado aos serviços. Inicialmente, calcula-se o custo total mensal
referente A. funcionária do Setor de Fotoacabamento, que inclui o salário base, o adicional de
insalubridade e todos os encargos incidentes. Os valores dos encargos foram obtidos através
dos mesmos procedimentos utilizados na Tabela 5 para o cálculo do custo da mão-de-obra
direta. 0 custo mensal da mão-de-obra indireta é igualmente rateado por todos os serviços
através da produção média mensal. Então, para a obtenção do custo unitário, divide-se o
custo mensal pela produção média dos meses de julho, agosto e setembro.
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Tabela 14 — Custo Unitário da Mão-de-obra Indireta
CUSTO MENSAL DA MAO-DE-OBRA INDIRETA
Componentes do Custo da Mio-de-obra Indireta

Salário Base
(+) Adicional de Insalubridade (20% Salário Mínimo)
(=) Salário Total
(+) FGTS
(+) Vale transporte
(+) Provisão para 13° Salário (Salário e FGTS)
(+) Provisão para Férias (Salário, Abono Pecuniário e FGTS)
CustoTotal Mensal
CUSTO UNITÁRIO DA MAO-DE-OBRA INDIRETA
Descrição
Custo Mensal da Mão-de-obra Indireta (R$)
Produção Média dos meses de julho, agosto e setembro (unidades)
Custo Unitário da Mio-de-obra Indireta (R$)
Fonte: a autora da pesquisa

Valor (R$)
504,00
52,00
556,00
44,48
169,76
50,04
66,72

887,00
Valor (R$)
887,00
47.597
0,018636

0 custo de materiais diversos, apresentado na Tabela 7, corresponde ao custo médio

dos meses de julho, agosto e setembro. Assim como o custo da mão-de-obra indireta, o custo
de materiais diversos também é rateado igualmente por todos os serviços, através da
produção média mensal.

A Tabela 15, Custo Unitário de Materiais Diversos, apresenta o calculo do custo de
materiais diversos que é apropriado a cada serviço. 0 custo unitário é obtido através da

divisão do custo mensal pela produção média dos meses de julho, agosto e setembro.

Tabela 15 — Custo Unitário de Materiais Diversos
Descrição

Custo Mensal de Materiais Diversos (R$)
Produção Média dos meses de julho, agosto e setembro (unidades)
Custo Unitário de Materiais Diversos (R$)
Fonte: a autora da pesquisa

Valor
185,55
47.597

0,003898

Os custos do aluguel e condomínio, apresentados na Tabela 7, correspondem ao custo
médio dos meses de julho, agosto e setembro. É relevante lembrar que o valor do Aluguel
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varia de um Ines para outro, pois a empresa desconta do mesmo os valores pagos A titulo de
Condomínio que constituam benfeitorias ao imóvel.

A Tabela 16, Custo Unitário do Aluguel e Condomínio, apresenta os cálculos do custo
do aluguel e condomínio que é apropriado a cada unidade produzida. Primeiramente, apurase o custo total mensal do aluguel e condomínio, utilizando-se os valores apresentados na
Tabela 7. Depois, calcula-se o custo mensal por setor de acordo com a area ocupada pelos
mesmos. 0 Setor de Ampliação de Pôster não aparece neste cálculo, pois está instalado em
outra sala por motivo de falta de espaço. Finalmente, apropria-se o custo do aluguel e
condomínio, referente A. area ocupada pela produção, A produção média dos meses de julho,

agosto e setembro, obtendo-se, desta forma, o custo unitário do aluguel e condomínio.

Tabela 16— Custo Unitário do Aluguel e Condomínio
CUSTO MENSAL DO ALUGUEL E CONDOMINIO
Descrição
Aluguel
Condomínio
CustoTotal Mensal

CUSTO MENSAL DO ALUGUEL E CONDOMÍNIO POR SETOR
Setor
Area Ocupada Percentual da Área
(m2)
Ocupada (%)
34,25
40,06
Loja (Venda)
26,25
30,70
Produção (Setor de Impressão e Fotoacabamento)
5,00
5,85
Setor Digital
5,00
5,85
Setor de Revelação de Filmes
8,77
7,50
Administração
8,77
7,50
Cozinha e Banheiro
85,50
100,00
Total
CUSTO UNITÁRIO DO ALUGUEL E CONDOMINIO
Descrição
Aluguel e Condomínio da Produção (R$)
Produção Média dos meses de julho, agosto e setembro (unidades)
Custo Unitário do Aluguel e Condomínio (R$)
Fonte: a autora da pesquisa

Valor (RS)
1.611,35
354,06
1.965,41

Valor
(R$)
787,33
603,38
114,98
114,98
172,37
172,37
1.965,41

Valor
603,38
47.597
0,012677

A Tabela 17, Resumo dos Custos Indiretos Apropriados, apresenta todos os custos
indiretos que foram apropriados a cada um dos tamanhos de fotografia e seus respectivos
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valores, as tabelas de origem dos cálculos destes custos, bem como o custo indireto total de
cada tamanho de fotografia.

Tabela 17- Resumo dos Custos Indiretos Apropriados
Custos Indiretos
Apropriados
Lâmpadas
Fita de Impressão
Energia Elétrica
Manutenção dos Equipamentos
Depreciação dos Equipamentos
Mio-de-obra Indireta
Materiais Diversos
Aluguel e Condomínio
Custo Indireto Total
Fonte: a autora da pesquisa

Tabela de
Origem
Tabela 08
Tabela 09
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13
Tabela 14
Tabela 15
Tabela 16
-

VALOR APROPRIADO A CADA TAMANHO (R$)
10X15
15X21
20X25
0,004905
0,006110
0,008132
0,000455
0,000455
0,000455
0,014934
0,018602
0,024759
0,002987
0,003720
0,004952
0,045988
0,057283
0,076243
0,018636
0,018636
0,018636
0,003898
0,003898
0,003898
0,012677
0,012677
0,012677
0,121381
0,149752
0,104480

4.4 APURAÇÃO DO CUSTO TOTAL

Após a mensuração e apropriação dos custos diretos e indiretos, faz-se a apuração

total dos custos, antes de considerar as perdas. A Tabela 18, Custo Unitário antes das Perdas,
apresenta o total dos custos diretos apropriados a cada um dos serviços, apresentado na
Tabela 6, e o total dos custos indiretos também apropriados a cada um dos serviços através de
rateio, apresentados na Tabela 17, antes de apropriação das perdas

Tabela 18 - Custo Unitário antes das Perdas
Tamanhos da
Fotografia
10x15
15x21
20x25
Fonte: a autora da pesquisa

Custos Diretos
(R$)
0,241933
0,403929
0,715988

Custos Indiretos
(R$)
0,104480
0,121381
0,149752

Custo Unitário antes
das Perdas (R$)
0,346413
0,525310
0,865740
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As perdas são conseqüência da atividade produtiva normal da empresa. Apesar de
representarem uma quantia bastante pequena, não se pode deixar de considerá-las quando do

calculo do custo final do produto.
A Tabela 19, Custo Unitário das Perdas, apresenta o custo das perdas apropriado a
cada serviço. Com base no custo unitário, apresentado na Tabela 18, bem como na média das
perdas dos meses de julho, agosto e setembro, referente a cada tamanho, calcula-se o custo
total das perdas, correspondente ao período de um riles. 0 custo unitário das perdas é obtido
através da divisão do custo total das perdas pela produção média dos meses de julho, agosto e
setembro.

Tabela 19 — Custo Unitário das Perdas
Tamanho
Custo Unitário
da
antes das
Fotografia
Perdas (R$)
10x15 cm
0,346413
15x21 cm
0,525310
20x25 cm
0,865740
Fonte: a autora da pesquisa

Perda
Média
(unidades)

Custo Total
da Perda
(R$)

Produção
Média
(unidades)

Custo Unitário
das Perdas
(R$)

156
100
60

54,04
52,53
51,94

32.164
6.430
1.973

0,001680
0,008170

0,026328

Depois de apropriar o custo das perdas a cada serviço, pode-se calcular o custo
unitário final referente a cada um dos tamanhos de fotografia, objeto deste estudo.
A Tabela 20, Custo Unitário Total, apresenta o custo unitário de cada um dos

serviços. 0 custo unitário total é obtido através da soma do custo unitário antes das perdas,
apresentado na tabela 18, e do custo unitário das perdas, apresentado na Tabela 19.

Tabela 20— Custo Unitário Final
Tamanho da
Fotografia
10x15 cm
15x21 cm
20x25 cm
Fonte: a autora da pesquisa

Custo Unitário antes
das Perdas (R$)

Custo Unitário
das Perdas (R$)

Custo Unitário
Final (R$)

0,346413
0,525310
0,865740

0,001680
0,008170
0,026328

0,348093
0,533480
0,892068
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Comparando o custo unitário de cada tamanho de fotografia, apresentado na Tabela

20, com o seu respectivo preço de venda, pode-se obter a margem de lucro de cada serviço. E
importante lembrar que ao utilizar o método de Custeio por Absorção, somente os custos da

produção são apropriados aos bens ou serviços elaborados. Isto significa que foram
apropriados neste estudo somente aqueles gastos que são efetuados desde o inicio da

produção até o momento em que o serviço esteja pronto para a venda. Os gastos efetuados a
partir deste momento são despesas, que a empresa não pode deixar de considerar para fins

gerenciais. Entretanto, isso não constitui objeto desta pesquisa.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A consecução desta pesquisa proporcionou, primeiramente, a confrontação da teoria
absorvida dentro do ambiente acadêmico com a experiência pratica de atuar dentro de uma
empresa. Além disso, possibilitou à. empresa objeto deste estudo o conhecimento a cerca dos
seus custos de produção.
Com os resultados obtidos foi possível suprir a principal necessidade da empresa no
momento. Através da apuração dos custos de produção das fotos 10x15 cm, 15x21 cm e

20x25 cm, utilizando o sistema de Custeio por Absorção, a empresa pôde ter conhecimento
dos custos de três serviços por ela oferecidos.
Os custos encontrados são satisfatórios perante os preços praticados pelo mercado.
Fica evidente que a margem de lucro aumenta à medida que aumenta o tamanho da foto.
Assim sendo, os ganhos com a venda das fotos 10x15 cm ocorrem, principalmente, através
do giro e não pela margem de lucro.
De acordo com a bibliografia estudada, apesar do Custeio por Absorção ser válido
para a apresentação das demonstrações contábeis e para o pagamento do imposto de renda,
ele não é um instrumento eficaz para a tomada de decisões, devido a apropriação dos custos
fixos. Embora se tenha tentado alocar os custos indiretos aplicando o método de rateio mais
adequado, os critérios utilizados são, na maioria das vezes, arbitrários, subjetivos e sujeitos
criticas.
No entanto, as limitações do Custeio por Absorção podem ser supridas através da

utilização de outro método de custeio para fins internos, como, por exemplo, o Custeio
Variável. Utilizando-se o Custeio por Absorção juntamente com o Custeio Variável a
Contabilidade de Custos estará servindo, concomitantemente, à Contabilidade Geral e
Contabilidade Gerencial.
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Assim, para que se atenda tanto as necessidades da Contabilidade Geral, quanto as da
Contabilidade Gerencial, é recomendável que a empresa utilize também o Custeio Variável
para fins gerenciais, e, principalmente, que haja uma completa conciliação entre essas duas

informações.
Entretanto, há de se considerar que os resultados obtidos através desta pesquisa
representam uma base para que a empresa possa apurar os custos de todos os seus produtos e

serviços. Além disso, desperta a necessidade de se apurar os custos utilizando outro método
de custeio para fins gerenciais.

É importante lembrar também da necessidade de revisão periódica de todo o processo,
visando o conhecimento atualizado dos valores que integram os custos da produção,
objetivando o controle dos mesmos, para o alcance de maior eficiência e eficácia perante o
mercado.
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