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CUSTEIO VARIÁVEL X CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

 

1. RESUMO 

Os princípios de custeio podem ser definidos como a forma de alocar o custo de 
produção a um determinado produto ou serviço. Estes custos englobam tanto os 
variáveis, as despesas que são diretamente proporcionais à oferta dos bens ou 
serviços, quanto os fixos, que não são diretamente alterados pelo acréscimo ou 
decréscimo da produção. Os sistemas de custeio fornecem informações importantes 
aos processos de tomada de decisões. No entanto, muitas empresas encontram 
dificuldades na escolha do critério de custeio devido não reconhecerem o efetivo 
custo de cada produto, optando muitas vezes por métodos inviáveis para auxílio na 
tomada de decisões. O procedimento para a aplicação de um sistema de custos 
deve estar fundamentado em princípios que venham estabelecer um quadro geral 
dos custos de produção, e assim, detectar ineficiências existentes neste processo. 
Desta forma, este trabalho busca através de pesquisa bibliográfica, sendo utilizada a 
metodologia descritiva, propor a utilização e comparação do custeio por absorção e 
do custeio variável, enfatizando a importância destes nas avaliações de custos. 

Palavras-chave: custeio, custos de produção, princípios, tomada de decisões. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A contabilidade de custos, segundo Derbeck e Nagy (2001), fornece informações 

relacionadas ao processo produtivo relatando à gerência um feedback  para 

alocação dos recursos às áreas de maior eficiência e rentabilidade. 

Para Gotardo (1999), que buscou através de pesquisa bibliográfica demonstrar a 

importância da contabilidade de custos como ferramenta para a gestão empresarial, 

identificou-se que cada vez mais as empresas buscam novos desafios para 

alcançarem e permanecerem na liderança. Com isso, conclui-se que um dos meios 

para se manter a frente, é desenvolver recursos humanos capazes de analisar todo 

o processo produtivo das organizações, desde a aquisição da matéria-prima até a 

entrega do produto final e ou serviços ao cliente. No entanto, muitas empresas 

encontram dificuldades na escolha do critério de custeio devido a não reconhecerem 

o efetivo custo de cada produto, optando muitas vezes por métodos inviáveis para 

auxílio na tomada de decisões. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 
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Identificar qual custeio apresenta mais beneficio para fins gerencias de 

levantamento de custos; 

 

Objetivos Específicos: 

a) Apresentar um comparativo sobre a utilização de dois métodos de custeio, o 

custeio por absorção e o variável; 

b) Confrontar os resultados que cada um proporciona para análise de custos; 

c) Aprimorar o entendimento de utilização dos métodos. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho será baseado em pesquisa bibliográfica, utilizando-se a 

metodologia descritiva, cujo objetivo primordial é a descrição das características de 

determinada população, do fenômeno ou das relações entre variáveis.  

Segundo Vergara (2010), a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, podendo também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Logo, essa pesquisa é do tipo 

descritiva, pois visa delinear os métodos de custeio por absorção e variável em suas 

aplicações para o estudo dos custos. 

A análise dos dados quali-quantitativos e o entendimento das variáveis 

envolvidas no processo serão realizadas por meio de uma análise multivariada. As 

informações coletadas serão tratadas por meio da base de dados Microsoft® Excel 

2003.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O planejamento da pesquisa dar-se-á em duas etapas, sendo que a primeira 

etapa será voltada para a coleta de informações na literatura do assunto, e a 

segunda etapa será voltada para a análise e interpretação dos dados e geração de 

artigos científicos. 

Na primeira etapa do estudo, o qual consiste em levantar informações 

bibliográficas, pode-se verificar que os princípios de custeio podem ser definidos 

como a forma de alocar o custo de produção de um determinado produto ou serviço. 

Estes custos englobam tanto os variáveis, despesas que são diretamente 
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proporcionais à oferta dos bens ou serviços, quanto os fixos, que não são 

diretamente alterados pelo acréscimo ou decréscimo da produção. 

O custeio variável consiste em ratear aos produtos somente os custos variáveis, 

sejam eles diretos ou indiretos. Diferente do custeio por absorção, o variável 

considera os custos fixos como custos do período, indo diretamente para o resultado 

igualmente as despesas. (MEGLIORINI, 2001). 

Em um estudo com objetivo de comparação de métodos de custeio Colauro, 

Beuren e Rocha (2004), afirmam que ao obter o calculo da margem de contribuição, 

o custeio variável, comparado com o absorção, demonstra de forma mais precisa os 

custos dos produtos e o volume de produção necessário para cobertura dos custos 

fixos. Também se concluiu que se implementado este custeio em um mix de 

produtos, a viabilidade de programar políticas estratégicas de custos e até mesmo o 

desenvolvimento de novos produtos fica viável perante as informações que este 

apresenta.  

O custeio por absorção (full cost), para Santos (2000), basicamente tem a função 

de avaliar os estoques para fins de levantamento de balanço patrimonial e de 

resultados com a finalidade de atender as necessidades e exigências da 

contabilidade societária. 

Este método, segundo Leone (2012), apropria todos os custos da produção aos 

produtos, sendo eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou 

operacionais. Sendo assim, sua finalidade consiste na apropriação de todos os 

custos designados a obtenção de um bem ou serviço. 

Maher (2001) destaca que os custos de vendas e administrativo não são 

agregados aos rateios neste método, pois somente são rateados os custos 

industriais.  

Conforme Bruni e Famá (2004), os custos dos setores auxiliares ou de suporte, 

normalmente representativos de custos fixos, serão objetos de rateio, para 

determinação do custo global dos produtos fabricados. Nesse caso, utiliza-se mais 

especificamente os valores de custo das áreas de gerência industrial, engenharia 

industrial, supervisão, planejamento e controle de produção, transportes internos e 

outros. 

Diante do exposto, os métodos de custeio necessitam ser avaliados e 

comparados para se obter o real entendimento de utilização dos mesmos para fins 
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contábeis e gerenciais para que assim sejam utilizados como subsidio na tomada de 

decisões.  

A segunda etapa, em planejamento, será voltada para a análise de resultados 

que os métodos de custeio apresentam na tomada de decisão com base 

quantitativa, sendo evidenciado no decorrer dos resultados as características que 

cada um possui e onde estes auxiliam nas decisões gerenciais.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Pode-se verificar que ambos os métodos de custeio podem servir como 

ferramenta de análise de custos, mas que somente o custeio por absorção é aceito 

para fins tributáveis. 

Perante as características de cada método, destaca-se a forma com que eles 

manipulam os custos. O custeio variável tem como base de rateio somente os custos 

variáveis, já o custeio por absorção apropria todos os custos designados à obtenção 

de um bem ou serviço. 

No que se refere a melhor ferramenta para fins gerencias, o custeio variável está 

em vantagem, pois como ele apropria somente os custos variáveis 

consequentemente consegue identificar a margem de contribuição unitária e global 

de um mix de produtos se tornando muito eficaz para tomadas de decisão em curto 

prazo. 

A análise quantitativa ainda esta em fase de desenvolvimento, mas espera-se 

que este proporcione uma comparação dos métodos de custeio no gerenciamento 

de custos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com algumas pesquisas e citações, foi possível verificar que os métodos de 

custeio fornecem informações importantes aos processos de tomada de decisões, 

porém muitas empresas encontram dificuldades na escolha do critério de custeio 

devido não reconhecerem o efetivo custo de cada produto, optando muitas vezes 

por métodos inviáveis para auxílio na tomada de decisões.  
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Espera-se que depois de concluído os estudos, este consiga clarear o 

entendimento real da importância e aplicabilidade dos sistemas de custeio por 

absorção e variável. 

No que se refere ao aspecto científico este trabalho oportuniza aos alunos de 

graduação o estímulo à prática da pesquisa e elaboração de artigos, bem como 

possibilita a revisão do tema e formação curricular para o mercado de trabalho, 

sendo que este apresenta um estudo de métodos de estudo de custos que podem 

ser cruciais nas tomadas de decisões. 

Por fim espera-se que este trabalho contribua para a formação dos acadêmicos 

em Ciências Contábeis, podendo ampliar o conhecimento relacionado aos métodos 

de custeio abordados no artigo. 
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