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Resumo 

      Porque utilizar o custeio por absorção nas indústrias? É de muita importância que 

as empresas conheçam seus custos para saber se determinado produto é rentável ou 

não. Neste trabalho será estudado o método de custeio por absorção dentro de uma 

indústria. Demonstrando que neste caso é o método mais indicado para obter 

informações gerenciais que ajudem na tomada de decisão, já que o método de custeio 

por absorção está de acordo com a legislação e respeita os princípios contábeis.  

Palavras chave: Contabilidade, Custos, Custeio por Absorção. 

Abstract 

     Why using absorption costing in industries? It is very important that companies 

know their costs to determine whether a product is profitable or not. In this work the 

method of absorption costing will be studied within an industry. Demonstrating that this 

case is the most appropriate method for management information to help in decision 

making, since the method of absorption costing is consistent with the law and respects 

accounting principles. 

Key-words: Accounting, Costs, Absorption Costing. 

1. Introdução 

     As empresas possuem uma grande necessidade de obter informações que as 

ajudem na tomada de decisão, é possível obter essas informações através da 

contabilidade de custos, que utiliza métodos de custeio que foram desenvolvidos para 

o gerenciamento dos custos, por exemplo, ABC, Custeio por absorção, Custeio direto, 

etc. Para que os métodos sejam realizados com precisão, é necessário que seja feita 

a distinção de despesas e custos. Tendo em vista que o método de custeio por 

absorção é um dos mais utilizados no Brasil, pois, ele é aceito pela legislação e atende 

os princípios contábeis, optou-se por estudá-lo neste trabalho.  Porque utilizar o 

custeio por absorção nas indústrias? É necessário obter informações gerenciais que 

ajudem na tomada de decisão e estejam de acordo com a legislação. É de muita 

importância que as empresas conheçam seus custos para saber se determinado 

produto é rentável ou não e definam um método de custeio que auxilie nas tomadas 

de decisões. Os métodos determinam o valor do objeto de custeio e também ajudam 

a reduzir os custos. Para mostrar a importância desse projeto, segundo Maher (2001, 

p. 44) A escolha de um método depende da informação necessária dos gestores, 

necessidades diferentes pedem informações diferentes. Entretanto, apesar dos 
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métodos apresentarem vantagens e desvantagens, todos eles geram informações 

complentares. O método de Custeio estudado neste trabalho é vantajoso, pois, ele 

absorve os custos de produção mostrando o custo total unitário de cada produto, 

permite acompanhar o desempenho de cada área e obtêm soluções em longo prazo. 

Porém, segundo Wernke (2004, p. 21) Uma desvantagem do custeio por absorção é 

a absorção dos rateios para a distribuição dos custos entre produtos ou 

departamentos, portanto como esses critérios não são sempre objetivos, os resultados 

poderão ser distorcidos beneficiando alguns produtos e penalizannkedo outros.  

     A presente pesquisa tem como objetivo principal a partir de análises de correntes 

teóricas sobre o estudo e análise da empresa estudada, descrever a importância do 

Custeio por Absorção utilizado pelas indústrias, no caso, a empresa Visteon. 

     Foi realizada uma revisão de literatura sistemática. Para a elaboração desta 

revisão, foram percorridos os seguintes passos: identificação do tema, amostragem 

ou busca na literatura, extração dos estudos incluídos e sua avaliação, interpretação 

dos resultados e síntese do conhecimento obtido. Na seleção dos materiais incluídos 

na revisão, utilizou-se a internet para acessar as bases do Semead, Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), entre outros. A busca dos dados e a análise dos resultados 

foi feita no período de junho de 2014. O estudo está estruturado em cinco seções, 

além desta introdução. Na primera seção  é discutida a questão do referencial teórico; 

Contabilidade de Custos que explica de forma clara esse módulo da Contabilidade. 

Em seguida, o sub-capítulo Custeio por Absorção, que pode-se explicar a importância 

do Custeio por Absorção dentro de uma organização. A seguir são detalhados os 

aspectos metodológicos; pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, estudo de caso 

e está estruturado de forma quantitativa. Na quarta seção, é analisado o histórico da 

empresa escolhida onde os esforços serão direcionados à Visteon. Na última seção, 

são expostas as conclusões finais, onde foi considerado a valiosa estrutura e grande 

potencial que a Visteon possui para se tornar referência no uso de um método de 

Custeio.  

 

2.1. Contabilidade de Custos 

     Em contabilidade de custos temos de tratar primeiramente da questão semântica, 

diferenciando as palavras gasto, custo e despesa, que normalmente são tratadas 

como sinônimos. Assim como afirma Leone (2000), é muito importante que o contador 
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de custos tenha certeza de que ele e os usuários das informações produzidas pela 

contabilidade de custos estejam falando a mesma língua, ou seja, devem ser usados 

os mesmos termos com o mesmo significado. É importante ressaltar que, de acordo 

com Silva (2014) pode ser classificado entre Direto e Indireto, Fixo ou Variável: 

     - Custos Diretos: São os custos que podem ser facilmente relacionados ao produto 

ou serviço produzido, a exemplo da matéria-prima e mão de obra. 

     - Custos Indiretos: A identificação dos custos indiretos não é clara, sendo 

necessários critérios subjetivos para a integração dos valores para cada produto ou 

serviço, sendo realizados rateios. 

     - Custos Fixos: São custos que não dependem do montante produzido pela 

organização, são sempre os mesmos valores independente da produção, ao exemplo 

do aluguel de onde a organização está estruturada. 

- Custos Variáveis: São os custos que variam de acordo com o montante produzido 

pela organização, a exemplo de matéria prima, quanto mais produzida mais matéria 

prima é necessária.  

     Para Padoveze (2004), os métodos de custeio possuem como objetivo apurar o 

custo de uma unidade. Cada método de custeio estabelece um critério próprio para 

apurar o custo de produção, onde despesas e custos são classificados como 

inventariáveis ou não, impactando assim, a apuração do custo unitário. A escolha 

adequada do método de custeio e principalmente, de como os custos são acumulados 

e distribuídos aos diversos departamentos e/ou produtos é imprescindível para 

possibilitar à empresa maior precisão na apuração do custo unitário e na avaliação de 

resultados.  

     Abaixo serão apresentados alguns métodos de custeio, cada um com seus devidos 

pontos positivos e negativos, porém nenhum deles é exatamente ideal. Assim como 

defendem Martins (2010) nenhum método de custeio atende a todas as necessidades 

informativas dos gestores, dado a complexidade do processo de administração das 

organizações; nenhuma informação de custos, qualquer que seja o método de custeio, 

substitui o julgamento e o bom senso das pessoas que analisam e das que decidem. 

O ideal será aquele que melhor ajude a resolver o problema que se apresente em 

determinada situação, induzindo os gestores a tomarem decisões adequadas em cada 

caso. 
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     - Custeio por Absorção: Segundo Santos (2009), o método de Custeio por 

Absorção é considerado básico para a avaliação de estoques pela contabilidade 

societária para fins de levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do 

resultado do exercício. No Custeio por Absorção, todos os custos de produção 

comporão o custo do bem ou serviço. As despesas não fazem parte do custo do bem 

ou serviço, ou seja, são lançadas diretamente no resultado, enquanto que os custos, 

tanto diretos quanto indiretos, são apropriados a todos os bens e serviços. Além dos 

custos de produção como matéria prima, mão de obra e outros, os custos indiretos 

como manutenção, planejamento, controle de qualidade entre outros, também são 

rateados dentro do custo do produto seguindo o critério estabelecido pela empresa.  

    - Custeio Variável: De acordo com Sá (2009), somente os gastos variáveis são 

apurados no custo das vendas. Esses custos variam de acordo com o faturamento da 

empresa como, por exemplo, comissão sobre as vendas e os impostos (ICMS, PIS, 

COFINS). Uma das características do custeio variável é o maior controle sobre os 

gastos fixos, pois se mantém isolados dos custos das vendas. Basicamente somente 

os custos variáveis são levados em conta sejam eles diretos ou indiretos. 

 

2.2. Custeio por Absorção nas Indústrias 

     Segundo Bauren (1998), o critério do custeio por absorção envolve todos os custos 

de produção dos bens ou serviços prestados, sejam eles fixos ou variáveis.  Sendo 

assim, é preciso ratear os custos diretos e indiretos, como por exemplo, os custos de 

produção como matéria prima, mão de obra, e os custos indiretos como manutenção, 

controle de qualidade, planejamento, entre outros. Nesse sentido, o custo do produto 

é rateado de acordo com o critério estabelecido pela empresa. Para Sato (2008), no 

custeio por absorção devem ser levados em conta os Princípios fundamentais de 

contabilidade aceitos no Brasil. Nesse sentido, as empresas devem obrigatoriamente 

no final do ano do exercício fazer ajustes para o enquadramento fiscal. 

     A utilização da metodologia do custeio por absorção no Brasil é de caráter 

obrigatório, sendo um critério legal exigido pela legislação tributária brasileira. De 

acordo com o Decreto-Lei 1.598/77 “o custo de aquisição de matérias-primas e 

quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção...” deverá 

integrar o custo de produção. No custeio por absorção determina-se a apropriação de 

todos os custos incorridos durante o ciclo operacional, sejam eles diretos ou indiretos 
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fixos ou variáveis, e que causam o uso dos recursos disponíveis necessários à 

produção. Desta forma, pode-se afirmar que o lucro não é afetado pelos custos gerais 

fixos de produção até que os produtos sejam vendidos. 

     De acordo com Crepaldi (2002), a principal vantagem do custeio por absorção é 

que ele está de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com as 

leis tributárias. Também se podem obter informações precisas para o planejamento 

em longo prazo, e também para a demonstração de resultados para uso externo.  A 

seguir, podemos verificar o modo como cada produto é custeado de acordo com os 

critérios estabelecidos pela empresa, sendo que neste caso, A Energia Elétrica é 

lançada 80% em Custos e 20% em Despesas. A Mão de Obra Indireta é rateada na 

proporção da Mão de Obra Direta. Os Custos Indiretos de Produção (CIP) são 

rateados aos produzidos de acordo com a quantidade produzida. Primeiramente, 

fazendo a distribuição dos custos diretos e indiretos. Em seguida, mensurar o rateio 

da mão de obra e do CIP. 

 

          

     Observando os dados acima, pode-se notar que o Painel de porta não traz o 

resultado positivo que se espera, porém com a venda do Painel e do Ar condicionado 

consegue-se recuperar este valor, trazendo um lucro para empresa no mês de Maio 

de R$96.508.06. 



 
6 

 

 

 

3. Aspectos Metodológicos 

     O intuito da nossa pesquisa é colocar os aspectos descritivos e analíticos, com 

base na história apresentada e as características colocadas a questão sobre a 

utilização dos métodos de custeios adotados pelas indústrias, com a ideia de 

desenvolver uma análise para o critério de escolha do método de custeio das mesmas. 

Assim, para atingir aos fins propostos, optou-se pela pesquisa bibliográfica, de caráter 

descritivo, utilizando-se, principalmente, conceitos já consagrados por importantes 

pesquisadores da área e aplicáveis ao objeto de pesquisa, ou seja, às empresas do 

ramo de indústria.  A principal fonte de dados e informações relevantes da pesquisa é 

o ambiente externo e interno a empresa, observando as individualidades de cada 

indústria e analisando os aspectos de cada método de custeio, eles são instrumentos 

fundamentais para o pesquisador. Por isso, trata-se de uma pesquisa que valoriza a 

visão dada pelos fatos e processos verídicos, assim tendo uma fidedignização, dos 

dados que transitam e comportam o artigo. 

     De acordo com estes autores, fenômenos complexos e relacionados a aspectos 

inconscientes são mais bem compreendidos quando estudados em sua singularidade, 

por meio de um conjunto de técnicas que permitam aprender com maior profundidade 

a variedade de fatores que contribuem para a sua constituição, do que estudados 

somente por meio de técnicas quantitativas que poderiam resultar em superficialidade. 

(FLEURY; SHINYASHIKI; STEVENATO, 1997).   A pesquisa é a base de todo estudo 

acadêmico. Uma pesquisa acadêmico-científica pode ser definida como “trabalho 

empreendido metodologicamente quando surge um problema para o qual se procura 

a solução adequada de natureza científica”. (LIMA, 2004). 

O processo de investigação de dados secundários por bibliografia pesquisa os 

acontecimentos que fornecem aos estudiosos, bases sólidas para a elaboração de 

hipóteses e das justificativas dos problemas levantados.   Tais bases sólidas para o 

tema em questão foram coletadas em artigos acadêmicos, teses, trabalhos de 

conclusão de cursos, trabalhos universitários que abordam as empresas em estudo, 

etc (LIMA, 2004). Assim, o método estatístico significa redução de fenômenos 

sociológicos, políticos, econômicos, dentre outros, a termos quantitativos e a 

manipulação estatística, que permite comprovar as relações de fenômenos entre si, e 

obter generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado (MARCONI & 

LAKATOS, 2005). 
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4. Histórico da Empresa  

     A história da Visteon no Brasil teve inicio em 1972, quando a Áudio Vídeo Division 

(AVD), Divisão Mundial da Ford Motor Company veio para o Brasil produzindo placas 

para televisores. Porem, com a decisão da Ford de vender eletrodomésticos, a 

Companhia decidiu montar uma operação para montagem de áudio-rádios no Brasil 

exclusivamente para o mercado norte-americano. Eles ficavam localizados no Bairro 

do Tatuapé em São Paulo. Foi quando em 1973, a diretoria da Ford percebeu que a 

então Divisão Eletrônica da Ford Motor Company precisaria de um novo local para a 

produção exclusiva de produtos automotivos.  

     A marca Visteon só veio em 1997. A Visteon tem seis unidades fabris sendo três 

no Brasil (Guarulhos, Manaus e Camaçari) e três na Argentina (duas em Buenos Aires 

e uma em Rio Grande). Todas as fábricas tem o certificado de qualidade e são 

habilitadas a manufaturar praticamente todos os produtos pela Visteon mundial com 

o mesmo padrão. Atuando também no mercado de reposição e acessórios, graças a 

alianças estratégicas para produzir e comercializar produtos de áudio automotivo 

como a que tem com a KENWOOD, está presentes também com as marcas FIC e 

Visteon. 

     Em 8 de setembro de 1997 a Ford Motor Company anunciou a criação da Visteon 

Corporation, a organização surgiu com o objetivo de liderar a indústria de sistemas 

automotivos, com uma forte estratégia de mercado em nível mundial. O lançamento 

foi feito simultaneamente nos 19 países onde a Visteon possuía fabricas, envolvendo 

78 mil empregados de seis nacionalidades. Hoje a Visteon é definida como uma 

organização com foco total nos clientes, e com uma estrutura ágil no que diz respeito 

ao processo de tomada de decisões.  

     A empresa Visteon tem como método de custeio o Sistema de Absorção, que tem 

como vantagem dividir todos os seus custos fixos ou variáveis, diretos em indiretos, 

cada produto consumindo aquilo que se encaixa na sua produção, fazendo que com 

a sua implantação seja menos custosa para a empresa. Além de ser o único método 

que atende aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e que estão de acordo com 

as leis tributárias. 
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5. Resultado e Discussões 

     Para se responder ao problema buscou-se o método de Custeio por Absorção, pois 

atende aos princípios contábeis e classifica os custos totais (fixos e variáveis) como 

gastos ativados e lançados no resultado como custo do produto vendido no momento 

em que ocorrer a venda respeitando assim o princípio do confronto da realização da 

receita.  

     De acordo com Martins (2010), a arbitrariedade no rateio dos custos indiretos 

sempre vai existir, sendo que às vezes ela existirá em nível bastante aceitável, e em 

outras oportunidades só a aceitamos por não haver alternativas melhores. Além disto, 

como o custo fixo é parte integrante do custo de produção, a apuração do custo 

unitário varia de acordo com o volume produzido. No entanto, aumentar os estoques 

sem que haja demanda de vendas futuras pode aumentar os custos de 

armazenamento, manuseio, financiamento e obsolescência. 

     Para Meglioni (2001) o Custeio por Absorção é o método que consiste em atribuir 

aos produtos fabricados todos os custos de produção, seja de forma direta ou indireta. 

Assim todos os custos são absorvidos pelos produtos. Ele apropria todos os custos 

da área de fabricação. Os custos diretos são apropriados de acordo com apontamento 

de forma objetiva e os custos indiretos são apropriados através de rateio, entre os 

critérios mais utilizados temos a proporcionalidade ao valor da matéria-prima 

consumida, ao valor da mão de obra direta, número de horas-homem, horas-

máquinas, entre outros. 

     Desta forma, os gestores devem analisar as características especificas de cada 

sistema de custeio a fim de verificar aquela que mais condiz com a realidade da 

empresa para o oferecimento das informações, que possam auxiliar de forma clara a 

tomada de decisão nas organizações, não esquecendo a necessidade imposta pelo 

mercado, como o custo de implantação e acompanhamento, os produtos envolvidos, 

os recursos utilizados, entre outros, para que sejam avaliadas quais as vantagens e 

desvantagens dentro de cada instituição. 

 

6. Considerações Finais 

     Como visto anteriormente a análise dos métodos de custeio tem o papel primordial 

e totalmente necessário para o desenvolvimento do padrão de custeio pra empresa. 

O Intuito da pesquisa foi alcançado e conseguimos coletar dados suficientes para falar 
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sobre o assunto com veracidade e precisão no tema abordado. 

     A resposta para a pergunta citada acima, é que o método mais apropriado para as 

industrias é o de absorção pelo fato de desenvolver informações gerenciais para o 

melhor desenvolvimento dos processos gerenciais da empresa e a melhor tomada de 

descisão. Uma empresa caraterizada como indústria necessita de um tipo de custeio 

que abranja as necessidades de desenvolvimento da empresa, sabendo estão a 

constante tempo sendo modificadas com acontecimentos externos e internos, com 

isso é necessário instrumentos para uma melhor tomada de decisão, no caso o custo 

por absorção, tudo respaldado em aspectos descritivos e quantitativos e baseado nas 

normas contábeis. 

     O desenvolvimento do método de custo por absorção nas indústrias é crucial para 

o crescimento da empresa. Conclui-se que dessa forma o desenvolvimento da 

empresa começa internamente, com uma boa escolha para base de custeio o 

desenvolvimento e crescimento é bem maior, no caso da indústria o custeio por 

absorção é a melhor opção, pelas caraterísticas favoráveis e também por ser baseado 

nos padrões contábeis. 
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