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1. RESUMO 

O setor automobilístico é um mercado competitivo e que enfrenta um cenário de crise, 

forçando as empresas a se preocupem ainda mais com os custos relacionados a 

produção. A necessidade de ter preços finais coerentes, que realmente incorpore 

todos os custos produtivos e ainda estejam em linha com o do mercado, leva as 

empresas a buscarem estudos do custos industriais. O objetivo desse artigo é definir 

o custo de produção de cada produto fabricado pela empresa através do método do 

custeio por centro de custos e demonstrar sua importância na precificação final. 

Palavras-chave: Custos industriais, Centro de custo, Rateio 

2. INTRODUÇÃO  

O mercado automotivo brasileiro até o ano de 2014 era um dos mais 

competitivos do mundo, sendo o quarto maior consumidor e o quinto maior produtor 

de veículos do mundo, segundo informações do Portal Brasil (2014). No entanto a 

partir desse ano, iniciou-se uma grave crise liderada por uma profunda instabilidade 

econômica e insegurança político-governamental resultando em quedas bruscas de 

produção nos anos seguintes.  

O estudo analisa uma empresa do ramo automobilístico, fabricante de para-

brisas, laterais e vigias planos e curvos com para veículos automotores, localizada na 

cidade de Indaiatuba – SP direcionado para o mercado de peças de reposição. 

Diante ao cenário exposto, o presente trabalho se propôs realizar um estudo 

que visa minimizar os impactos e até mesmo ser capaz de aumentar os lucros, por 

meio do dimensionamento dos custos industriais para a produção de seus produtos. 

Neste estudo é possível identificar os custos inseridos em cada etapa do fluxo 

produtivo, tanto direto quanto indireto, chegando por fim ao preço de custo de seus 

principais produtos. O resultado final permite que a empresa realize uma precificação 

mais coerente e eficaz de seus produtos, além da possibilidade de identificar 

ineficiências em seu processo.  

A realização da pesquisa leva em consideração o cenário enfrentado pelo setor 

automobilístico e também a falta de conhecimento por parte da empresa do custo 

industrial para produção de seus produtos, considerando as possíveis oportunidades 

que a empresa tem de se tornar mais competitiva no mercado de peças de reposição. 



3. OBJETIVOS 

O objetivo central do trabalho de estudo de caso é dimensionar os custos 

industriais da produção de para-brisas laminados e também ser capaz identificar 

possíveis melhorias e redução de custos. 

4. METODOLOGIA  

Analisando com base nas técnicas de coleta de dados utilizados, podemos 

classificar a pesquisa como estudo de caso, já que consiste na análise de todas as 

atividades do sistema produtivo de para-brisa laminados, permitindo o conhecimento 

detalhado do objeto de estudo. Desse modo, a análise do caso permite avaliar 

criticamente o sistema produtivo e a sua gestão, trabalhando com as variáveis a fim 

de identificar qual o custo industrial para a produção de para-brisas e até mesmo 

oportunidades de melhoria, aumento de produtividade e maior competitividade no 

mercado de peças de reposição.  

Caracterizada segundo sua finalidade como pesquisa aplicada, os objetivos da 

pesquisa é analisar criticamente os processos produtivos de para-brisas laminados, 

buscando definir o custo operacional e explicitar pontos de melhorias.  

Para a fase de coleta de dados inicialmente foram feitas diversas visitas à 

empresa situada na cidade de Indaiatuba-SP durantes os meses de abril e maio de 

2017. Etapa fundamental para o conhecer a empresa como um todo. Entrevistas com 

funcionários da linha de produção e diretores executivos foram realizadas para um 

maior entendimento do problema da pesquisa em questão e dúvidas que surgiam 

durante o desenvolvimento do trabalho.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para realizar o dimensionamento dos custos industriais da produção de para-

brisas laminados, foi necessário fazer o levantamento de todos os dados da empresa, 

classificando-os em custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. 

 Custos Diretos: Matéria prima, Depreciação e Mão de obra indireta 

 Custos Indiretos: Materiais indiretos, Mão de obra indireta 

 Custo fixo: Custos que se mantém independente do volume produzido, tais 

como o aluguel e o salário. 



 Custo variável: Custos que variam de acordo com a variação do volume 

produzido, tal como o custo de matéria prima. 

Em um segundo momento para utilizar a metodologia por centro de custos, foram 

analisados todos os processos produtivos por onde as matérias primas passam até 

se tornarem um produto final para estarem prontos para serem expedidos. Sendo 

assim foram classificados os centros de custos: 

 Principais: Corte, Serigrafia, Estufa de secagem, Forno A1 e A2, Montagem, 

Laboratório/Qualidade, Autoclave e Expedição. 

 Auxiliares: Almoxarifado, PVB, Carpintaria, Administrativo, Portaria e Área 

Comum. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Todos os custos indiretos foram rateados para os centros de custos principais 

e auxiliares para obter seus custos finais totais. A próxima etapa do trabalho será 

ratear os custos dos centros auxiliares para os centros principais. Por fim os custos 

diretos serão alocados de acordo com o produto final produzido. Todos os dados serão 

disponibilizados em tabelas interligadas com uma interface fácil de compreender e 

utilizar, sendo possível realizar a consulta do preço de produção para cada produto. 
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