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PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CUSTEIO 

 

Resumo 

O conhecimento de conceitos relativos a custos é de grande importância para que 

esse tipo de informação possa ser usado nas decisões empresariais. As decisões, 

utilizando informações de custo, são fundamentais para a obtenção de um nível 

adequado de rentabilidade, já a ausência dessas informações ameaça a estabilidade 

econômica, financeira e o crescimento da empresa. 

Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo descrever procedimentos básicos 

para implantação de um sistema de custeio, direcionado a um Hospital de ramo 

Veterinário.  

 

Palavras Chaves 
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Abstract 

Knowledge of concepts relative a costs is very important for this type of information 

can be used in business decisions. The decisions using costsinformationare 

fundamental to obtain an appropriate level of profitabilityalready the absence of such 

information threatens the economic stability, financial and business growth.  

Therefore this article has the objective to describe basic proceedings for 

implementing of a costing systemdirected to a line of Veterinary Hospital. 
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Objetivos 

O objetivo deste artigo é descrever os procedimentos básicos de custos de um 

hospital veterinário, abordando as principais características conceituais das 

informações da Contabilidade de Custos, seus sistemas e métodos. 

 

Justificativa e Relevância 

Com o atual ambiente econômico, pressões competitivas mundiais e os avanços 

tecnológicos de informação, surgiram-se a necessidade de uma reestruturação da 

gestão de custos. As empresas precisam de informações precisas de custos em 

todos os aspectos, pois ajudam a determinar a rentabilidade da empresa, um melhor 

controle, tomada de decisões e outros objetos de interesse da gestão. A análise da 

gestão de custos e a informação revelam seu valor a partir do momento em que os 

relatórios emitidos sejam oportunos, passíveis de comparação, claros e confiáveis e 

acima de tudo concisos. Com essa implantação, existe a perspectiva de uma 

redução de custos e com isso a maximização dos lucros, onde poderá ser investido 

em melhorias no hospital. 

 

Metodologia  

O artigo consiste em uma revisão bibliográfica, as informações descritas serão 

coletadas através de pesquisas em artigos e livros, também será utilizada a internet 

como busca de informações. 

 

1. Introdução 

A competitividade e o cenário da economia nos dias atuais, tem exigido das 

empresas a busca contínua em aprimorar a qualidade em todos os processos e 

atividades que executa, buscando obter a aceitação dos seus produtos ou serviços e 

alcançar não apenas a permanência no mercado que atua, mas também, outros 

objetivos desejados. Desta maneira, a contabilidade tem como um de seus objetivos, 

oferecer informações aos seus gestores para a tomada de decisões, que são 
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imprescindíveis para uma boa gestão, visando a redução de custos e maximização 

dos lucros. 

Devido ao crescimento das empresas, com o conseqüente aumento 

da distância entre administrador e ativos e pessoas administradas, 

passou a contabilidade de custos a ser encarada como uma eficiente 

forma de auxilio no desempenho dessa nova missão, a gerencial. 

(MARTINS, 2001). 

Descendente da Contabilidade Financeira, a Contabilidade de Custos 

surgiu da necessidade de avaliação dos estoques no setor industrial. 

Durante muito tempo a Contabilidade de Custos se constituiu em 

fator limitador para as demonstrações da sua habilidade em 

assessorar os usuários internos acerca de decisões gerenciais. 

(SANTOS, SCHMIDT E PINHEIRO, 2006). 

O surgimento de uma Contabilidade de Custos moderna apoiada em 

ferramentas importantíssimas para o desenvolvimento das empresas, 

que objetiva o fornecimento de informações consistentes para o 

processo decisório. Uma das funções da Contabilidade de Custos é 

fornecer opções e dados confiáveis para a escolha da melhor 

estratégia, isto é, para a tomada de decisão. (OLIVEIRA, 2008). 

Hoje as mais novas e provavelmente mais importantes tarefas da Contabilidade de 

Custos contemplam controle e decisão. (MARTINS, 2006). 

O conhecimento dos custos é vital para saber se, dado o preço, o produto é rentável, 

ou, se não rentável, se é possível reduzi-los (os custos). (MARTINS, 2001). 

Neste contexto, serão abordadas a Contabilidade de Custos e suas principais 

ferramentas, objetivando desenvolver procedimentos básicos para a implantação de 

um sistema de custeio.  

2. Conceitos Básicos de Contabilidade 

O objetivo principal da contabilidade é fornecer informação econômica, física, de 

produtividade e social relevante para que cada usuário possa tomar suas decisões e 

realizar seus julgamentos com segurança. As decisões mais importantes requerem 
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uma maior atenção, uma análise mais profunda sobre os dados disponíveis, 

informações corretas, pois uma decisão importante mal tomada pode prejudicar toda 

a estrutura da empresa. 

A função fundamental da contabilidade tem permanecido 

inalterada desde seus primórdios. Sua finalidade é prover os 

usuários dos demonstrativos financeiros com informações que 

os ajudarão a tomar decisões. Sem dúvida tem havido 

mudanças substanciais nos tipos de usuários e nas formas de 

informação que tem procurado. Todavia, esta função dos 

demonstrativos financeiros é fundamental e profunda. O 

objetivo básico dos demonstrativos financeiros é prover 

informação útil para a tomada de decisões econômicas. 

(EUDÍCIBUS, SÉRGIO, 2006) 

 

3. Conceitos Básicos de Contabilidade de Custos 

A contabilidade de custos está voltada para o cálculo, interpretação e controle dos 

custos dos bens fabricados ou comercializados, ou dos serviços prestados pela 

empresa.  

Abaixo seguem descrito de acordo com MARTINS (2001), HANSEN e MOWEN 

(2001) os conceitos básicos da Contabilidade de Custos. 

 Gasto: É todo sacrifício financeiro da entidade, ao adquirir algum produto ou 

serviço. Ex. Gasto com compra de matéria prima; Gasto com mão de obra. 

 

 Desembolso: É o pagamento resultante na aquisição de um bem ou serviço. 

 

 Investimento: É toda aplicação de dinheiro (desembolso) com expectativa de 

lucro. Ex: Compra de máquinas, equipamentos ou imóveis para a instalação 

de unidades produtivas. 
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3.1 Classificação dos Custos 

 

 Custos Fixos: São aqueles cujo valor não se altera o volume dos serviços 

prestados, e nem mesmo a quantidade de produtos elaborados em um 

determinado período. Os custos fixos são existentes mesmo sem a 

necessidade de produção. Por exemplo, não importa o número de pacientes 

que serão atendidos, os custos relacionados com a manutenção da entidade 

não irão alterar, eles serão fixos no período. 

 

 Custos Variáveis: São os custos diretos. Aqueles que variam 

proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividade. Seus 

valores dependem diretamente do volume produzido ou volume de vendas 

efetivado num determinado período. Os custos variáveis estão relacionados 

ao consumo de matéria prima, considerando a necessidade de produção e ou 

a prestação de serviço. Por exemplo, o aumento ou a diminuição das cirurgias 

realizadas, impactam diretamente nos custos variáveis, ou seja, no final do 

período serão menores ou maiores. 

 

 Custos Diretos: São aqueles ligados diretamente ao produto. Não necessita 

de rateios para ser atribuído ao objeto custeado. Por exemplo, os 

medicamentos consumidos e tempo dos profissionais envolvidos na 

prestação do serviço.  

 

 Custos Indiretos: Custos que não permitem a apropriação direta aos bens 

produzidos e a alocação deve ser feita por estimativa, através da atribuição 

de critérios. Não é possível medir o quanto cada produto ou serviço 

consumiu, por exemplo, da energia do ambulatório ou da UTI. 

 

 

3.2  Métodos de Custeio 

 

 Custeio Variável: É um método que considera apenas os custos variáveis de 

apropriação direta como custo do produto ou serviço. Esse método só agrega 
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os custos variáveis aos produtos, considerando os custos fixos como 

despesa. Classificam-se abaixo algumas vantagens e desvantagens na 

utilização deste método. 

Vantagens: 

 Destaca o custo fixo que independe do processo fabril; 

 Não ocorre a prática de rateio; 

 Evita manipulações; 

 Fornece o ponto de equilíbrio; 

 Enfoque Gerencial; 

 Identifica o número de unidades que a empresa necessita produzir e 

comercializar para saldar seus compromissos de caixa; 

 Os dados necessários para análise da relação, custo/ lucro/ volume, 

são rapidamente obtidos; 

 É totalmente integrado com o custo padrão e orçamento flexível. 

 

Desvantagens: 

 O custo variável não é aceito pela auditoria externa das entidades 

que tem capital aberto e nem pela legislação do IR, bem como uma 

parcela significativa de contadores. A razão disto é que o custeio 

variável fere os princípios fundamentais de contabilidade, em 

especial aos princípios de realização da receita, da confrontação e 

competência; 

 O valor do estoque não mantém relação com o custo total; 

 Isoladamente, não se aplica para formação do preço de venda. 

 

 Custeio por Absorção: É aquele sistema que apura o valor dos custos dos 

bens e serviços, tomando como base todos os custos da produção. O custo 

por absorção é o método que consiste em atribuir aos produtos fabricados 

todos os custos de produção, quer de forma direta ou indireta. Assim todos os 
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custos, sejam eles fixos ou variáveis, são absorvidos pelos produtos. O 

custeio por absorção é o método derivado da aplicação dos princípios 

fundamentais de contabilidade e é, no Brasil, adotado pela legislação 

comercial e pela legislação fiscal. Nesse sentido reconhece todos os custos 

de produção como despesas somente no momento da venda, demonstrando 

de forma mais apropriada a confrontação entre receita e despesa, na 

apuração do resultado e por este motivo é aceito pelo fisco brasileiro. 

Classificam-se abaixo algumas vantagens e desvantagens na utilização deste 

método. 

Vantagens: 

 Considera o total dos custos por produto; 

 Formação de custos para estoque; 

 Permite a apuração dos custos por centros de custos. 

Desvantagens: 

 Poderá elevar artificialmente os custos de alguns produtos; 

 Não evidencia a capacidade ociosa da entidade; 

 Os critérios de rateio são sempre arbitrários, portanto nem sempre 

justos; 

 Apresentar pouca quantidade de informações para fins gerencia. 

 

 Custeio baseado em atividades (ABC): O custeio baseado em atividades é 

um método que identifica o custo das atividades e dos processos e, permite 

uma visão muito mais adequada para analise da relação custo/beneficio de 

cada uma das atividades e dos processos. Permite o levantamento de quanto 

se gasta em determinadas atividades, tarefas e processos, onde não se 

agrega valor ao produto mesmo que com a devida cautela em função da 

sempre permanente presença de algum nível de erro e mesmo de 

arbitrariedade nos rateios. Classificam-se abaixo algumas vantagens e 

desvantagens na utilização deste método. 
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Vantagens: 

 Menor necessidade de rateios arbitrários; 

 Proporciona melhor visualização dos fluxos dos processos; 

 Identifica, de forma mais transparente, onde os itens em estudo 

estão consumindo mais recursos; 

 Possibilita a eliminação ou redução das atividades que não agregam 

valor ao produto. 

Desvantagens: 

 Gastos elevados para implantação; 

 Necessidade de revisão constante; 

 Necessidade de formulação de procedimentos padrões; 

 Não é aceito pelo fisco. 

 

4. Tipos de empresa 

Empresas industriais: são aquelas que transformam a matéria-prima em produto, 

realizando manualmente ou com o auxílio de máquinas e ferramentas. 

Empresas comerciais: Comércio varejista: são as empresas que adquirem as 

mercadorias e vendem diretamente ao consumidor. Comércio atacadista: compram 

as mercadorias diretamente do produtor e vendem aos varejistas. 

Empresas de prestação de serviços: são aquelas em que suas atividades não 

resultam em entrega de mercadorias, ofertam algum tipo de serviço ao consumidor. 

   

4.1  A importância da gestão de custos nas entidades hospitalares 

Segundo o autor Eliseu Martins a gestão de custos tem por finalidade fornecer 

dados para a avaliação dos estoques e determinação dos lucros; informações para o 

controle de desempenho; prover dados para o planejamento e a tomada de 

decisões. 
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Dentro do sistema de informações contábeis de uma organização, existem dois 

subsistemas principais, o sistema de contabilidade financeira e o sistema de 

contabilidade gerencial, que se diferenciam entre si pelo usuário-alvo. A 

contabilidade financeira fornece informações para usuários externos, como 

investidores, agências governamentais e bancos, que utilizam as informações úteis 

nas tomadas de decisões financeiras. A gestão de custos fornece informações para 

os usuários internos, identificando, coletando, mensurando, classificando e relatando 

informações que serão úteis aos gestores na determinação do quanto algo custa. 

 

5. Conceitos Microeconômicos 

 

 Margem de Contribuição: é quanto sobra de receita para pagar os custos 

fixos e, conseqüentemente, ter lucro após as vendas, ou seja, indica quanto 

de receita sobra após o desconto dos custos diretos. 

 

 Ponto de Equilíbrio: Ponto de equilíbrio nada mais é do que o valor que a 

empresa precisa vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas. No 

Ponto de Equilíbrio, a empresa não terá lucro nem prejuízo. 

 

 Formação de Preço: O preço de venda de um produto ou serviço tem como 

definição o equilíbrio entre o preço de mercado e o valor calculado, 

considerando os seus custos e despesas.Somado as despesas variáveis e 

fixas, o valor deverá cobrir o custo direto da mercadoria, gerando lucro 

liquido.Também para definir o preço de venda de um produto ou serviço, a 

organização deve considerar o aspecto mercadológico (externo) e o 

financeiro (interno). 

 

Centro de custos produtivos: São aqueles setores da empresa onde se processa 

a fabricação dos produtos e ou a prestação de serviços, divididos por cada 

departamento, ou processo. Por exemplo, setor de raio x, centro cirúrgico, 

consultório de atendimento, setor de internação e recuperação, etc. 
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Centro de custos auxiliares: Correspondem aos serviços de apoio do hospital. 

Custos com o objetivo de fornecer suporte aos centros produtivos.  São: farmácia, 

limpeza, manutenção, estacionamento, etc. 

Centro de custos administrativos: Correspondem aos setores que executam 

atividades de caráter gerencial e financeiro. São: diretoria, tesouraria, departamento 

contábil, atendimento ao cliente, etc. 
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