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 Este trabalho, intitulado por “A importância do gerenciamento de custos para o 

desenvolvimento competitivo de uma empresa do setor metalúrgico”, trata de um tema de 

extrema importância em um mundo globalizado e competitivo. Um bom planejamento para 

gerir os custos deve ser uma das primeiras estratégias de uma organização, a fim de 

alcançar o desenvolvimento e a excelência, principalmente em tempos de crise. O 

conhecimento das subdivisões de um sistema de informações contábeis é fundamental para 

a decisão de como gerenciar os custos, de acordo com as necessidades, dentro de cada 

organização, já que, é necessário lançar mão de ferramentas contábeis externas, a fim de 

atender usuários como acionistas, investidores e o próprio governo, com números que 

atendam à legislação, e ferramentas contábeis gerenciais, a fim de fornecer números para a 

tomada de decisão dos gestores. Além disso, um gerenciamento estratégico dos custos, 

levando em consideração características globais da organização, além de peculiaridades de 

fornecedores e clientes, ajuda a organização a manter um sistema de gestão que prime pela 

excelência. É necessária a visão de que o gerenciamento de custos não é uma área isolada 

na organização, mas uma parte do conjunto que tem extrema importância para o sucesso e 

a melhoria contínua do negócio. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento, custos, melhoria contínua, competitividade, 

desenvolvimento. 

 

 

Juiz de Fora 

Junho – 2009 



 vi 

Abstract of the monograph presented to the Coordination of the Production Engineering 
Course as part of the necessary requirements for graduating in Production Engineering. 
 
 

THE IMPORTANCE OF THE COST MANAGEMENT FOR THE COMPETITIVE 

DEVELOPMENT OF A METALLURGICAL COMPANY 

 

Cíntia Antunes Ferreira 

 

June/2009 

 

Advisor: Prof. Marcos Martins Borges, Dr. 

Course: Production Engineering 

 

 This study, entitled "The importance of the cost management for the competitive 

development of a metallurgical company", is a topic of extreme importance in a globalized 

and competitive world. A good planning to manage the costs should be one of the first 

strategies of an organization to achieve progress and excellence, especially in times of crisis. 

Knowledge of subdivisions of a system of accounting information is crucial to the decision of 

how to manage costs, according to the needs of each organization, since it is necessary to 

make use of external accounting tools to meet users as shareholders, investors and the 

government itself, with numbers that meet the law, and accounting management tools to 

provide numbers for the manager’s decision making. Furthermore, a strategic cost 

management, taking into account global characteristics of the organization and special 

characteristics of suppliers and customers, helps the company to maintain a management 

system that stands out for its excellence. The view that the management of costs is not an 

isolated area in the organization, but a part of the whole process, and that it is important for 

the success and continuous improvement of the business is necessary. 
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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 

 

 No atual ambiente competitivo em que as empresas estão inseridas, verifica-se um 

crescimento significativo da importância de um adequado gerenciamento de custos, 

objetivando o seu desenvolvimento no mercado, bem como a manutenção de sua 

sustentação competitiva. 

 Além disso, há que se considerar a atual crise financeira global, o que implica em 

novas decisões gerenciais, com menor custo e maior lucratividade. 

 Para ser bem-sucedida nesse aspecto, a empresa deve implantar em seu ambiente 

operacional uma tecnologia de gestão compatível com as suas necessidades gerenciais de 

controle dos elementos que compõem seus produtos, de avaliação dos resultados, de 

análise de margens de contribuição, de tomada de decisões de mudanças em processos de 

produção, de análise dos benefícios da utilização de tecnologias avançadas de produção e 

de apoio ao planejamento estratégico da organização. 

 Diante disso, esse trabalho desenvolveu um estudo sobre o impacto de um bom 

gerenciamento de custos para a realização de atividades ordinárias dentro de uma empresa 

do setor metalúrgico. 

 Esse trabalho de conclusão de curso contou com uma base teórica bem 

fundamentada sobre o sistema de informações contábeis e seus subsistemas, diferenciando 

a gestão de custos da contabilidade financeira.  

 A proposta desse estudo foi mostrar como acontece, atualmente, o gerenciamento 

dos custos nas empresas, diferenciando esse gerenciamento do antigo sistema contábil, 

que representa a contabilidade apenas para usuários externos, e não fornecem uma visão 

global do sistema no sentido de decisões gerenciais, bem como pontuar a nova rotina de 

enfoque financeiro, alavancada pela crise global. 

 O estudo de caso na empresa complementou e trouxe veracidade para a teoria, 

evidenciando como um bom gerenciamento de custos influencia positivamente a 

organização, gerando maior obtenção de lucro e maior competitividade no mercado. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso sobre a identificação, 

importância e aplicação do gerenciamento de custos, dentro dos cenários de 

competitividade e crise financeira atuais, em uma empresa do setor metalúrgico.  

 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

 

 O tema abordado foi escolhido pela identificação com o assunto que a autora do 

Trabalho de Conclusão de Curso desenvolveu durante seus estudos e pesquisas 

acadêmicos. Além disso, a visão de que um bom gerenciamento de custos é fundamental 

para a estabilidade e crescimento de qualquer empresa que deseja se tornar competitiva no 

mercado, foi um fator altamente motivador para a realização deste trabalho. 

  

1.4. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

 O assunto desenvolvido nesse trabalho envolve teoricamente todas as organizações 

que queiram ou que já estejam no mercado buscando competitividade e melhoria, uma vez 

que o gerenciamento de custos é fundamental tanto em empresas de pequeno e médio 

porte quanto em grandes organizações e multinacionais. E, além disso, esse trabalho 

contará com uma bibliografia atual e globalizada a respeito do tema. 

 No entanto, o foco desse estudo se restringiu à aplicação do gerenciamento de 

custos na empresa em que o estudo de caso aconteceu, de onde vêm as informações para 

análise e pesquisa que resultaram nesta monografia. 

 A empresa em que o estudo de caso foi realizado não permitiu a divulgação de seu 

nome, sendo, portanto tratada neste trabalho como Empresa X. 

 

1.5. METODOLOGIA 

  

 Uma vez que o objetivo do trabalho foi realizar um estudo teórico a respeito do 

gerenciamento de custos, para depois exemplificá-lo com o estudo de caso na empresa do 

setor metalúrgico, a primeira etapa da confecção desse Trabalho de Conclusão de Curso foi 

a revisão bibliográfica detalhada do tema.  

 Em um segundo momento, o trabalho foi feito na própria empresa, através de coleta 

de dados, entrevistas com gestores que detém conhecimento sobre o assunto, análises de 

planilhas de custos, análises de situações críticas ocorridas na empresa e análise da 

abrangência competitiva da organização. 
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 Findos esses momentos, o próximo passo foi a elaboração do relatório do Trabalho 

de Conclusão de Curso em si, levando em conta o estudo bibliográfico e a aplicação do 

gerenciamento de custos na empresa. 
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Capítulo II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

  

 Esse capítulo traz uma bibliografia atualizada sobre o Gerenciamento de Custos, que 

permite um estudo e compreensão apurados a respeito do tema. Essa parte teórica é de 

fundamental importância para a posterior compreensão do estudo de caso. 

 

2.1. Sistema de Informações Contábeis 

 

De acordo com Hansen e Mowen (2001), o sistema de informações contábeis dentro 

de uma organização engloba dois subsistemas principais: o sistema de contabilidade 

financeira e o sistema de contabilidade gerencial. 

A contabilidade financeira é dedicada a fornecer informações para usuários externos, 

incluindo investidores, agências governamentais e bancos. Esses usuários utilizam essas 

informações na decisão de comprar ou vender ações, comprar obrigações, emitir 

empréstimos, entre outras decisões financeiras. O sistema de contabilidade financeira é 

projetado de acordo com regras e formatos contábeis claramente definidos, uma vez que o 

grupo de usuários que utilizam esse sistema necessita de informações altamente confiáveis 

para tomar suas decisões financeiras. As regras e convenções que governam os 

processamentos da contabilidade financeira são ditadas pela SEC (Securities Exchange 

Commission), equivalente à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no Brasil e pelo FASB 

(Financial Accounting Standards Board). Entre as saídas estão demonstrações financeiras 

como balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demonstração de fluxo 

de caixa para usuários externos (Hansen e Mowen, 2001). 

Já a gestão de custos (contabilidade gerencial) dedica-se a produzir informações 

para usuários internos. Ela “coleta, mensura, classifica e relata informações que são úteis 

aos gestores para o custeio, planejamento, controle e tomadas de decisão” (Hansen e 

Mowen, 2001). Para um bom gerenciamento de custos, é necessária uma compreensão 

profunda da estrutura de custos da empresa, para que sejam determinados os custos a 

longo e a curto prazo de atividades e processos, assim como os custos de produtos e 

serviços. Conhecer amplamente todos esses custos da organização é fundamental para a 

melhoria contínua, a qualidade total, a gestão ambiental, a melhoria da produtividade e a 

gestão estratégica. 

O sistema de informações de gestão de custos e o sistema de informações de 

contabilidade financeira fazem parte do sistema total de informações contábeis. O ponto-

chave para que se obtenha tanto uma boa contabilidade financeira quanto um bom 

gerenciamento dos custos, segundo Hansen e Mowen (2001), é a flexibilidade, uma vez que 
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o sistema contábil deve ser capaz de fornecer dados diferentes para propósitos diferentes, 

tanto para usuários externos, quanto para os internos. 

 Para Anderson et al. (1989), a contabilidade gerencial é uma extensão da 

contabilidade financeira. Kaplan e Atkinson (1989), no entanto, consideram que, em função 

das diferentes necessidades, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial 

necessitam tomar rumos diferentes. Ainda é possível encontrar aqueles que pensam que a 

contabilidade possa ser uma única. Richardson (2002) considera que, historicamente, existe 

uma dominação da contabilidade financeira em relação à contabilidade gerencial, que se 

constitui em relação de poder.  

Na verdade, a separação nos dois grupos decorre do entendimento de que os 

usuários são diferentes, que apresentam distinções significativas em suas necessidades, 

perspectivas e expectativas de utilização das informações contábeis. Ambos os grupos 

pretendem utilizar a contabilidade como fonte básica no processo decisório, mas, não 

necessariamente, da mesma forma.  

Por um outro lado, o Sistema de Gestão de Custos é, ainda, segundo Hansen e 

Mowen (2001), subdividido em subsistema de contabilidade de custos e subsistema de 

controle operacional. 

O subsistema de contabilidade de custos é projetado para atribuir custos aos 

produtos individuais e serviços e outros objetos de forma a avaliar estoques e determinar o 

custo de venda. Essas atribuições, no entanto, devem estar em conformidade com as regras 

e convenções estabelecidas pela SEC e pelo FASB.  

Um ponto a ser destacado na atribuição de custos, é o cuidado que deve ser tomado 

com as regras e convenções para que os custos atribuídos para produtos individuais não 

sejam relacionados de forma causal às demandas de produtos individuais, e 

consequentemente, leve a estimativas super ou subavaliadas. Pode ser que essa relação 

causal não importe para relatar valores de estoques e custo das vendas. 

O subsistema de controle operacional é projetado para fornecer feedbak acurado e 

oportuno concernente ao desempenho dos gestores e outras atividades relativas ao seu 

planejamento e controle de atividades. Esse subsistema determina quais atividades devem 

ser realizadas e avalia quão bem elas são desempenhadas. O foco principal é a 

identificação de oportunidades para melhorar e o auxílio em encontrar meios para tal. É a 

partir dessa identificação que a organização entra em um ciclo de melhoria contínua em 

todos os sistemas que a envolve. 

Na figura 01, pode-se visualizar melhor a divisão do Sistema de Informações 

Contábeis, de maneira mais resumida e focada. 
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Figura 01: Os subsistemas do sistema de informações contábeis 

Fonte: Hansen e Mowen, 2001 

 

2.2. Foco atual da Gestão de Custos 

 

Alguns fatores econômicos como, pressões competitivas mundiais, crescimento do 

setor de serviços e os avanços nas tecnologias de informação e manufatura mudaram a 

natureza da competição da economia e, portanto, criaram a necessidade de uma 

reestruturação da gestão de custos. Essas mudanças deram início ao desenvolvimento de 

práticas inovadoras e relevantes para o gerenciamento de custos. 

De acordo com Hansen e Mowen (2001), o foco dos sistemas de contabilidade 

gerencial foi ampliado para possibilitar que os gestores pudessem melhor atender as 

necessidades dos clientes e gerir a “cadeia de valores” (conjunto de atividades necessário 

para projetar, desenvolver, produzir, comercializar e entregar produtos e serviços aos 

clientes) das empresas, além de assegurar e manter uma vantagem competitiva enfatizando 

o tempo, a qualidade e a eficiência. 

A competição global alavancou melhorias de transporte e comunicação para que 

empresas de qualquer parte do mundo pudessem competir entre si. Com isso, novas 

informações contábeis são requeridas para o controle de custos, melhoria da produtividade 

e avaliação da rentabilidade. 

Outro fator que ampliou o foco da gestão de custos foi o crescimento do setor de 

serviços, que tornou os gestores mais conscientes da necessidade de usar informações 

contábeis para o planejamento, o controle e as tomadas de decisão. “O assunto principal da 
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tendência do setor de serviços é a necessidade de um aumento da conscientização da 

utilidade da informação de custos” (Hansen e Mowen, 2001). 

Além disso, os avanços na tecnologia da informação, criaram oportunidades para os 

gestores estarem informados a respeito do que está acontecendo no chão de fábrica em 

tempo real, rastrear produtos continuamente e relatar essas informações como unidades 

produzidas, material consumido, sucata gerada e custos do produto, otimizando seu tempo. 

A teoria das restrições, um método utilizado para melhorar continuamente as 

atividades da manufatura e aquelas que não são de manufatura, caracterizada como um 

processo de raciocínio que começa por reconhecer que todos os recursos são finitos e, a 

partir daí, identificar as restrições, explorá-las, geri-las, elevá-las e melhorar o desempenho 

do processo, ajuda na redução de prazos de entregas, estoques e consequentemente, 

custos. 

Outro tópico a ser levantado no estudo do foco atual da gestão de custos, ainda 

segundo Hansen e Mowen (2001), é a manufatura just-in-time, que consiste em um sistema 

puxado pela demanda, ou seja, o início da produção só acontece quando é necessário e na 

quantidade demandada. Nesse processo, há redução significativa da quantidade de 

estoque. Paralelamente, a redução de estoque libera capital para ser utilizado em 

investimentos mais produtivos e o custo para manter o estoque reduz significativamente. 

Por último, o foco na qualidade total permite evitar gastos desnecessários com 

desperdício. A filosofia em que os gestores se empenham na fabricação de produtos 

perfeitos com zero defeito gera um ganho financeiro para a organização. 

 

2.3. Sistema de Informações de Gestão de Custos relacionado a outros sistemas 

 

Como já foi dito, o sistema de informações de gestão de custos é um subsistema de 

informações contábeis, que se preocupa em usar entradas e processos necessários para 

gerar saídas para usuários internos. Esse sistema não está limitado por qualquer critério 

formal que define entradas e processamentos, como o subsistema de contabilidade 

financeira (com o PCGA – Princípios Contábeis Geralmente Aceitos). 

Segundo Hansen e Mowen (2001), alguns dos objetivos amplos do sistema de 

informações de gestão de custos, são: 

 Fornecer informações para computar o custo de serviços, produtos e outros 

objetivos de interesse da gestão; 

 Fornecer informações para o planejamento e controle; 

 Fornecer informações para tomadas de decisão. 
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 Os requisitos de informação para satisfazer o primeiro objetivo dependem da 

natureza do produto ou do serviço.  

 Para um bom planejamento e controle, também é fundamental que se obtenham 

informações de custos, a fim de realizar a tomada de decisão a respeito do que deve ser 

feito, de como deve ser feito e por que deve ser feito. 

Além disso, as informações de custos são fundamentais para decisões gerenciais, 

como continuar a produzir um produto, ou um componente, mudar ou não de fornecedor, 

continuar a utilizar um certo serviço ou não, entre outros. 

As informações produzidas pelo sistema de informações de gestão de custos 

precisam ser amplas, no sentido de atingir toda a organização. “Ter informações precisas e 

confiáveis de custos é claramente crítico para uma tomada de decisão bem fundamentada.” 

(Hansen e Mowen, 2001).  

De acordo com o atual ambiente competitivo, o sistema de gestão de custos 

necessita interagir com todos os sistemas da organização, entre eles: sistema de projeto e 

desenvolvimento, sistemas de produção, de marketing e serviço ao cliente, como é indicado 

na figura 02. Para que o sistema de gestão de custos forneça informações exatas e 

pautadas na realidade ele precisa se comunicar com todos os outros sistemas da 

organização, obtendo informações desses e fornecendo informações para eles. 

O sistema de informações de gestão de custos recebe informações de todos os 

sistemas operacionais e também fornece informações para esses sistemas. Ele deve ser 

integrado com todos os outros sistemas da organização, a fim de reduzir o armazenamento 

e o uso redundante de dados, melhorar o momento oportuno das informações e aumentar a 

eficiência de se produzir informações confiáveis e precisas. 

Um sistema de gestão de custos integrado sugere a necessidade da administração 

de enfatizar a gestão de custos para toda a cadeia de valores (projeto, desenvolvimento, 

produção, comercialização, distribuição e prestação de serviço). 

De acordo com Hansen e Mowen (2001), relatar o custo das atividades da cadeia de 

valores é uma saída importante de sistemas de gestão de custos. A maneira como a cadeia 

de valores é vista pode afetar o projeto do sistema de informações de gestão de custos. Por 

exemplo, o custeio do produto, normalmente é baseado apenas no custo de manufatura. 

Quando se leva em consideração a cadeia de valores, no entanto, o custeio do produto 

engloba todas as atividades de produção, desenvolvimento, comercialização, etc, que, na 

maioria das vezes são contabilizados como despesas no período no qual são incorridos. 
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“É preciso haver um reconhecimento explícito de que o sistema de gestão 

de custos deve ser projetado para apoiar as necessidades da gestão de 

custos de funções não-financeiras, tais como o projeto do produto, 

engenharia, compras, produção, marketing, vendas, serviços ao cliente e 

distribuição.” (Hansen e Mowen, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 02: Sistema de Gestão de Custos Integrado 

                         Fonte: Hansen e Mowen, 2001 

 

2.4. Sistema de Custos baseado em função e Sistema de Custos baseado em 

atividade 

 

O sistema de gestão de custos pode ainda ser classificado como baseado em função 

e baseado em atividade. Apesar de os dois sistemas serem bastante utilizados, o sistema 

baseado em função é mais amplamente usado do que o baseado em atividade. No entanto, 

com o aumento da necessidade de informações mais acuradas sobre custo, essa realidade 

está mudando, principalmente em organizações que enfrentam um aumento na diversidade 

de produtos, maior complexidade de produtos, ciclos de vida mais curtos para produtos, 

aumento nos requisitos da qualidade e intensa pressão da competitividade.  

Segundo Hansen e Mowen (2001), para empresas que operam em um ambiente 

avançado de manufatura just-in-time, o sistema de gestão de custos baseado em função 

Sistema 

Serviço 

ao cliente 

Sistema 

de 

Marketing 

Sistema 

Gestão de 

Custos 

Sistema 

de 

Produção 

Sistema 

de 

Projeto 



 10 

pode não funcionar muito bem, visto que informações mais relevantes e mais oportunas 

sobre custos são necessárias para essas organizações constituírem uma vantagem 

competitiva sustentável a longo prazo. 

Um sistema de contabilidade de custos baseado em função supõe que todos os 

custos podem ser classificados como fixos (custos atribuídos ao processo, não variam de 

acordo com a produção) ou variáveis (custos atribuídos aos produtos, que variam de acordo 

com a produção). Ele utiliza apenas direcionadores de atividade baseado em unidades 

(unidades de produção, horas de mão-de-obra direta, horas máquina, entre outros) para 

atribuir custos aos objetos de custos. Uma vez que direcionadores de atividades baseados 

em unidades normalmente não são os únicos direcionadores que explicam o relacionamento 

causal entre os custos, muito da atividade de atribuição de custos do produto deve ser 

classificado como alocação, ou seja, a atribuição de custos baseada em supostas conexões 

ou conveniências. Devido a isso, um sistema de contabilidade de custos baseado em função 

tende a ser de alocação intensiva. 

De acordo com Hansen e Mowen (2001), o custeio de um produto dentro do sistema 

de contabilidade de custos baseado em função é satisfeito por atribuição de custos de 

produção a estoques e custos de produção vendidos para propósitos de relatórios 

financeiros. Definições mais abrangentes do custo do produto, como as definições da cadeia 

de valores e do custo operacional não estão disponíveis para o uso gerencial. 

A utilidade maior do sistema baseado em função é o fornecimento de variações úteis 

das definições tradicionais de custo do produto. Por exemplo, são relatados custos primários 

e custos variáveis de manufatura por unidade. 

Já o sistema de controle de custos baseado em função tem por objetivo atribuir 

custos para unidades organizacionais e depois responsabilizar o gerente da unidade por 

controlar os custos atribuídos. Mede-se o desempenho ao comparar os resultados reais com 

os resultados padrão ou orçado e a maximização do desempenho da organização se dá 

através da maximização do desempenho de cada unidade. 

Um sistema de contabilidade de custos baseado em atividade (ABC – Activity Based 

Costing) é relacionado não somente com direcionadores de unidade, mas também por 

direcionadores não baseados em unidades (não relacionados com o volume do produto 

produzido), aumentando, dessa forma, a precisão das atribuições de custos e a qualidade e 

relevância global das informações de custos. 

Uma empresa, representada por uma sucessão de processos de negócios, que 

utiliza o sistema de custeio baseado em atividades, consegue identificar quais os recursos e 

as atividades consumidas por cada produto da empresa, conseguindo alocar de forma 

coerente os custos indiretos consumidos por cada produto. Dessa forma, pode-se afirmar 

http://paginas.terra.com.br/negocios/processos2002/processo_de_negocio.htm
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que o sistema de controle de custos baseado em atividades tende a ser intensivo no 

rastreamento. 

Segundo Rozenfeld, H. (2002), o sistema ABC é uma tentativa de suprir falhas do 

sistema de custeio tradicional das despesas indiretas, que utiliza o critério de rasteio 

baseado na mão-de-obra direta, ou nos materiais diretos, entre outros, propiciando o 

aparecimento de distorções. Ainda segundo Rozenfeld, H. (2002), esta técnica  foi muito útil 

no passado, quando os custos indiretos (overhead) não ultrapassavam 10% dos custos 

totais. Atualmente, entretanto, os custos indiretos podem representar até 70% dos custos 

totais, enquanto que a participação de mão de obra direta reduziu-se sensivelmente, 

chegando em alguns casos de empresas muito automatizadas, com não mais do que 5% 

dos custos totais de fabricação. 

O ABC determina quais atividades consomem os recursos da empresa, agregando-

as em centros de custos por atividades. Em seguida, e para cada um desses centros de 

atividades, atribui custos aos produtos baseado em seu consumo de recursos. Com isso, é 

possível determinar quais são os produtos sub-custeados e quais são os super-custeados, 

possibilitando uma melhoria nas decisões gerenciais. O ABC permite ainda que ações sejam 

tomadas para a melhoria contínua das tarefas de redução dos custos de overhead, como a 

melhora dos serviços, avaliação das iniciativas de qualidade, corte de desperdícios, 

aprimoramento dos processos de negócio da empresa, entre outros. 

Já o sistema de controle baseado em atividade tem ênfase na gestão baseada em 

atividade (ABM – Activity Based Management), que focaliza a gestão de atividades com o 

objetivo de melhorar o valor recebido pelo cliente e o lucro recebido pela empresa ao 

fornecer este valor. Ele inclui análise de direcionadores, análise de atividades e avaliação de 

desempenho e usa o ABC como sua maior fonte de informações. 

Na análise de controle de custos baseado em atividades são levadas em 

consideração a visão de custo (custo dos recursos para atividades) e a visão de processo 

(identificação de fatores que causam um custo de atividade, avaliação de que trabalho é 

feito e avaliação do desempenho da atividade), de acordo com a figura 03. 
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                                                                   Visão de Custos 

  

 

  

 

 

Visão de processo 

                                 

                                     

 

 

 

Figura 03: Modelo de Gestão baseada em atividade 

Fonte: Hansen e Mowen, 2001 

Essa abordagem focaliza a responsabilidade por prestar contas para as atividades 

em vez de custos e enfatiza a maximização do desempenho do sistema todo e não do 

desempenho individual, uma vez que as atividades cruzam linhas funcionais e 

departamentais, focalizam o sistema como um todo e necessitam de uma abordagem global 

para o controle. 

 Segue na tabela abaixo uma comparação entre o sistema de gestão de custos 

baseados em função e o sistema de gestão de custos baseados em atividade. 

  

Tabela 01: Comparação de Sistemas de Gestão de Custos Baseados em Função e em 

Atividades 

Baseado em função Baseado em atividade 

1. Direcionadores baseados em unidades 1. Direcionadores baseados em unidades e 

em não-unidades 

2. De alocação intensiva 2. De rastreamento intensivo 

3. Custeio de produto estreito e rígido 3. Custeio de produto amplo e flexível 

4. Foco na gestão de custos 4. Foco na gestão de atividades 

5. Informações esparsas sobre atividades 5. Informações detalhadas sobre atividades 

6. Maximização do desempenho da unidade 

individual 

6. Maximização do desempenho do sistema 

como um todo 

7. Usa medidas financeiras de desempenho 7. Usa medidas financeiras e não-

financeiras e desempenho 

Fonte: Hansen e Mowen, 2001 
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2.5. Sistemas de Custeio 

 

 Segundo Ferreira (1999), um sistema de custeio consiste num critério por meio do 

qual os custos são apropriados à produção. A decisão de se alocar (ou apropriar) ou não os 

tipos de custos é originária do tipo de sistema adotado, seja ele de custeio por absorção ou 

de custeio variável. Portanto, é preciso levar sempre em consideração o sistema de custeio 

adotado pela organização e quais os seus efeitos sobre a composição dos custos de 

produção. 

 

2.5.1. Custeio por Absorção 

 

Para Koliver (2000), o custeio por absorção resulta na apropriação de todos os 

custos das funções de fabricação, administração e vendas dos bens e serviços produzidos, 

sejam eles diretos ou indiretos. Segundo Horngren, Foster e Datar (2000) custeio por 

absorção é o método de custeio de estoque em que todos os custos, variáveis e fixos, são 

considerados custos inventariáveis. Isto é, o estoque “absorve” todos os custos de 

fabricação. Lopes de Sá (1990) afirma que o custeio por absorção é a expressão utilizada 

para designar o processo de apuração de custos que se baseia em dividir ou ratear todos os 

elementos do custo, de modo que, cada centro ou núcleo absorva ou receba aquilo que lhe 

cabe por cálculo ou atribuição. 

Em suma, o método do custeio por absorção é aquele em que, tanto os custos fixos, 

como os variáveis são apropriados ao objeto de custeio (empresas, departamentos ou 

produtos). 

 Entre as vantagens do sistema de custeio por absorção, Padoveze (2000) considera 

que a mais óbvia é o fato de ele estar de acordo com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade (PFC) e as leis tributárias. Outra vantagem citada pelo autor é que sua 

implantação pode ser mais barata, pois não requer a separação dos custos de manufatura 

nos componentes fixos e variáveis. 

 Além de estar de acordo com o PFC, o sistema de custeio por absorção apresenta 

resultados que são aceitos para a preparação de demonstrações contábeis de uso externo e 

para obtenção de soluções de longo prazo. 

 Alguns autores acreditam que a alocação de custos, ocorrida no sistema de custos 

por absorção, é um problema inevitável. No entanto ela existe apenas devido à 

obrigatoriedade de leis. Na contabilidade gerencial, não demonstra resultados que possam 

ser levados em consideração na tomada de decisão relativa ao desenvolvimento da 

empresa. Ela é útil ao nível do Sistema de Informações de Contabilidade Financeira, que, 

como já foi explicitado neste trabalho, visa o fornecimento de informações para os usuários 
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externos, como a Demonstração de Resultado de Exercício, relatórios contábeis, Balanço 

Patrimonial, entre outros. 

 

2.5.2. Custeio Variável 

 

 Para Koliver (2000), o custeio variável está alicerçado na apropriação de todos os 

custos variáveis – diretos ou indiretos – aos portadores finais dos custos, fundamentado, na 

relação entre esses e o grau de ocupação da entidade. Para Horngren, Foster e Datar 

(2000), custeio variável é o método de custeio de estoque em que todos os custos de 

fabricação variáveis são considerados custos inventariáveis. Todos os custos de fabricação 

fixos são excluídos dos custos inventariáveis: eles são custos do período em que ocorreram. 

Lopes de Sá (1990) diz que o custeio variável é “o processo de apuração de custo que 

exclui os custos fixos”.  Para Leone (1997), o critério do custeio variável fundamenta-se na 

idéia de que os custos e as despesas que devem ser inventariáveis (debitadas aos produtos 

em processamento e acabados) serão apenas aqueles diretamente identificados com a 

atividade produtiva e que sejam variáveis em relação a uma medida (referência, base, 

volume) dessa atividade. 

 No custeio variável somente são apropriados como custos de fabricação os custos 

variáveis, sejam eles diretos ou indiretos, sendo os custos fixos lançados diretamente ao 

resultado, como se fossem despesas, sem transitar pelos estoques. 

 O sistema de custeio variável surge em razão dos problemas existentes no uso do 

sistema de custeio por absorção no que diz respeito à apropriação dos custos fixos.  

 O sistema de custeio variável também é conhecido como sistema de custeio direto, 

em virtude de os custos variáveis serem, como regra, diretos.  

 Se toda a produção iniciada e acabada num determinado período for vendida, o lucro 

bruto pelo custeio variável será maior que o apurado pelo custeio por absorção, pela não-

apropriação dos custos fixos aos produtos no sistema de custeio variável e a conseqüente 

redução do custo dos produtos vendidos. Nessa mesma hipótese, o lucro líquido será igual 

nos dois métodos, pois os custos fixos integrarão o custo dos produtos vendidos no custeio 

por absorção e estarão entre as despesas operacionais no custeio variável. 

 Como vantagens do custeio variável, podemos destacar, segundo Padoveze (2000), 

que o custo dos produtos são mensuráveis objetivamente, pois não sofrerão processos 

arbitrários ou subjetivos de distribuição dos custos comuns; que o lucro líquido não é 

afetado por mudanças de aumento ou diminuição de inventários; que os dados necessários 

para análise das relações custo-volume-lucro são rapidamente obtidos do sistema de 

informação contábil; que é mais fácil para os gerentes industriais entenderem o custeamento 

dos produtos sob o custeio variável, pois os dados são próximos da fábrica e de sua 
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responsabilidade, possibilitando a correta avaliação de desempenho setorial; que o 

custeamento variável é totalmente integrado com o custo padrão e o orçamento flexível, 

possibilitando o correto controle de custos; que o custeamento variável constitui um conceito 

de custeamento de inventário que corresponde diretamente aos dispêndios necessários 

para manufaturar os produtos; que o custeamento variável possibilita mais clareza no 

planejamento do lucro e na tomada de decisão. 

 As vantagens proporcionadas pelo custeio variável são basicamente com relação à 

produção de informações para a tomada de decisão. 

 Ainda de acordo com Padoveze (2000), do custeio variável extrai-se a margem de 

contribuição, que é a diferença entre o preço de venda e o custo do produto. Essa margem é 

utilizada para responder a vários questionamentos importantes dentro do processo 

decisório, tais como: 

- Qual a margem de contribuição de determinado produto? 

- Fabricar ou comprar? 

- Aceitar ou não uma encomenda especial? 

- Deixar ou não de produzir uma linha de produto? 

- Qual a melhor forma de maximizar o lucro diante de um fator limitante? 

- Qual o ponto de equilíbrio? A Margem de Segurança? E a Alavancagem Operacional? 

 Entre as desvantagens, Padoveze (2000) cita a exclusão dos custos fixos indiretos 

para valoração dos estoques que causa a sua subavaliação, ferindo os princípios contábeis 

e alterando o resultado do período; problemas com a identificação dos elementos de 

custeio, já que, na prática, a separação de custos fixos e variáveis não é tão clara como 

parece, pois existem custos semivariáveis e semifixos; o custeamento direto é um conceito 

de custeamento e análise de custos para decisões de curto prazo, mas subestima os custos 

fixos, que são ligados à capacidade de produção e de planejamento de longo prazo, 

podendo trazer problemas de continuidade para a empresa. 

 Para Leone (1997) as desvantagens são as seguintes: as informações do custeio 

variável são bem aplicadas em problemas cujas soluções são de curto alcance no tempo, 

porém para obter soluções de longo prazo, normalmente as informações do custeio variável 

não são recomendadas; o trabalho de análise das despesas e custos em fixos e variáveis é 

dispendioso e demorado (sempre deverão ser feitos estudos de custos x benefícios); os 

resultados do custeio variável não são aceitos para a preparação de demonstrações 

contábeis de uso externo. 
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2.5.3 A escolha do sistema de custeio 

 

Ao analisar os métodos de custeio por absorção e o método de custeio variável, 

observa-se que, apesar de suas posições serem antagônicas no ponto de vista conceitual, 

elas são complementares no ponto de vista gerencial, visto que, cada método abrange uma 

situação diferente da organização. 

Enquanto o custeio por absorção fornece números exatos para acionistas, bancos e 

investidores, atendendo os Princípios Fundamentais de Contabilidade, o custeio variável 

fornece números que ajudam na decisão gerencial. 

É evidente que, para que a organização esteja de acordo com a lei, é necessário 

utilizar o custeio por absorção. Porém, no atual mundo competitivo, faz-se necessário um 

algo a mais do que simplesmente esse método. Os gerentes precisam mensurar se os 

produtos têm dado lucro, se a produção de determinado produto pode continuar ou precisa 

ser modificada, se as despesas estão dentro do orçado, entre outros indicadores, para que a 

organização não somente continue no mercado, mas cresça competitivamente. 

 Segundo Moura (2005), a empresa pode utilizar o custeio variável durante o ano e, 

no final, lançar mão do custeio por absorção para ajustar as demonstrações que precisam 

ser apresentadas aos órgãos e pessoas competentes. 

 Para fazer isso, precisaríamos de duas coisas: separar o plano de contas dos custos 

de fabricação e dos estoques em variáveis e fixos e inventariar os custos fixos, não os 

considerando como despesas do período. 

 Dessa forma, seria possível a visualização da margem de contribuição do custeio 

variável sem, portanto infringir a legislação fiscal. 

 Existem duas maneiras de inventarias os custos fixos ao estoque de acordo com 

Moura (2005), sendo elas: 

 • Dividir os custos fixos pela quantidade total produzida na empresa em determinado 

período, não importando os diferentes tipos de produtos. Dessa forma, fugir-se-ia dos 

métodos de rateio atribuídos na apropriação dos custos fixos aos produtos, e poder-se-ia 

inventariar tais custos com o título de estoques fixos ou produtos acabados fixos. 

 • Dividir os custos fixos pela capacidade produtiva da empresa e inventariar somente 

a quantidade produzida no período, contabilizando a diferença entre a capacidade produtiva 

e o que foi produzido como despesa. Essa alternativa parece mais justa, pois só iria para o 

estoque o que realmente foi consumido da capacidade produtiva da empresa, sendo o 

restante, não consumido, considerado como despesa do período. Contudo talvez não fosse 

aceito pela legislação fiscal, já que diminuiria a antecipação do imposto de renda em virtude 

da contabilização de parte dos custos fixos como despesa. 

 



 17 

2.6. Gestão estratégica de custos 

 

Tomadas de decisão que afetam a posição competitiva de uma empresa a longo 

prazo devem considerar explicitamente os elementos estratégicos de uma decisão. Os 

elementos estratégicos mais importantes para uma empresa são o seu crescimento e sua 

sobrevivência a longo prazo. Assim, segundo Hansen e Mowen (2001), a tomada de decisão 

estratégica é o ato de escolher entre estratégias alternativas, uma que forneça uma garantia 

razoável de crescimento e sobrevivência a longo prazo para uma empresa.  

A gestão estratégica de custos, de acordo com Hansen e Mowen (2001), é o uso de 

dados de custos para desenvolver e identificar estratégias superiores que produzirão uma 

vantagem competitiva sustentável.  

Ainda segundo Hansen e Mowen (2001), existem quatro abordagens estratégicas 

gerais, que serão enumeradas e explicitadas abaixo.  

Uma vantagem competitiva é a criação de um valor melhor para o cliente por um 

custo igual, ou mais baixo, do que aquele fornecido pelos competidores, ou a criação de um 

valor equivalente por um custo menor do que aquele fornecido pelos competidores. Para 

Hansen e Mowen (2001), valor ao cliente é a diferença entre o que um cliente recebe 

(realização, satisfação) e o que o cliente cede (sacrifício do consumidor). O cliente não 

recebe apenas o nível básico de desempenho oferecido por um produto, mas sim o produto 

total, “a amplitude completa de benefícios tangíveis e intangíveis que um cliente recebe de 

um produto comprado” (Hansen e Mowen, 2001). Da mesma forma, o sacrifício do cliente 

não inclui somente o custo de comprar o produto, mas também o esforço e o tempo 

despendidos para adquirir e aprender a usar o produto, bem como os custos pós-compra, 

custos de usar, manter e descartar-se do produto. Dessa maneira, uma estratégia de baixo 

custo aumenta o valor ao cliente ao minimizar o sacrifício dele. Essa meta pode ser 

chamada de liderança em custos. 

 Além de aumentar o valor minimizando o sacrifício, a organização pode ainda 

aumentar o valor aumentando o que o cliente recebe, ou seja, a satisfação. A empresa se 

diferencia produzindo algo novo, ou produzindo de maneira diferente, variando atributos do 

produto ou processo de maneira tangível ou intangível, investindo em qualidade e 

agregando valor ao produto. Para que a empresa aumente o valor pela satisfação, terá que 

investir em outros custos diferenciais, como o custo da qualidade, no entanto, seu produto 

terá maior valor agregado e, logicamente, poderá ser colocado no mercado por um preço 

maior do que os produtos dos concorrentes. Se os clientes considerarem as variações 

importantes e se o valor adicionado para o cliente exceder o custo de oferecer essa 

diferenciação, então foi estabelecida uma vantagem competitiva. 
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 Ainda segundo Hansen e Mowen (2001), a empresa pode adotar a estratégia de 

focalização, onde são selecionados grupos de mercados e clientes específicos que pareçam 

mais atraentes à organização, e que tenha necessidades onde as competências essenciais 

da empresa são superiores às dos competidores. 

 A última estratégia seria a do posicionamento estratégico, onde são combinadas 

otimamente as três abordagens estratégicas gerais, já enumeradas anteriormente. 

 Essa combinação de estratégias é definida abaixo. 

 

“Selecionar os segmentos de mercado e clientes que a unidade de negócios 

intenta atender, identificar os processos internos críticos do negócio em que 

a unidade precisa se destacar para entregar as proposições de valor aos 

clientes nos segmentos-alvo do mercado, e selecionar as capacidades 

individuais e organizacionais necessárias para os objetivos internos, 

financeiros e do cliente.” (Kaplan e Norton, 1996). 

 

 Dessa maneira, o papel da gestão estratégica de custos é reduzir custos enquanto 

simultaneamente fortalece a posição estratégica escolhida. A vantagem competitiva está 

atrelada aos custos. 

 Para gerir de forma estratégica os custos de obtenção de recursos, a empresa 

precisa escolher cuidadosamente seus fornecedores. O primeiro requisito a ser observado, 

segundo Hansen e Mowen (2001), é uma visão ampla dos custos de componentes, porém 

não somente esse ponto deve ser levado em consideração. Os sistemas de custo baseados 

em função recompensam os gestores de compras apenas pelo preço da compra, no 

entanto, custos associados com qualidade, confiabilidade e prazos são adicionados aos 

custos da compra, mas não são levados em consideração na hora da escolha. 

 O custeio baseado em atividade satisfaz ambos os requisitos. De acordo com 

Hansen e Mowen (2001), para satisfazer o primeiro requisito, os fornecedores são definidos 

como objetos de custo e os custos relativos à compra, qualidade, confiabilidade e 

desempenho na entrega são rastreados para os fornecedores. No segundo caso, os 

produtos são os objetos de custo e os custos do fornecedor são rastreados para produtos 

específicos. Ao rastrear custos do fornecedor para produtos, em vez de rateá-los por todos 

os produtos como o custeio baseado em função faz, os gestores podem enxergar o efeito de 

grandes números de componentes únicos que requerem fornecedores especializados 

versus produtos com apenas componentes padrão. 

 Em um sistema de custeio baseado em atividade, os custos gerenciais, gerais e de 

vendas são normalmente tratados como custos do período e, quando atribuídos aos 

clientes, são tipicamente atribuídos em proporção às receitas geradas. Dessa maneira, para 
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o custeio baseado em função, todos os clientes parecem custar a mesma porcentagem de 

sua receita de vendas. No entanto, a falta de conhecimento relacionado aos custos de 

atendimento ao cliente, gera um ineficiente atendimento para clientes que colocam demanda 

significativa sobre os recursos e um conseqüente enfraquecimento da posição estratégica 

da empresa. Portanto, os custos relativos aos clientes devem ser atribuídos para clientes 

usando o custeio baseado em atividade. “A atribuição precisa dos custos relacionados aos 

clientes permite à empresa classificar os clientes entre rentáveis ou não-rentáveis” (Hansen 

e Mowen, 2001)  
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Capítulo III 

DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

3.1. O setor metalúrgico 

 

A metalurgia designa um conjunto de procedimentos e técnicas para extração, 

fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas. 

A palavra metal vem do grego e significa procurar, sondar. 

Desde muito cedo, há mais de dez mil anos, o homem aproveitou os metais para 

fabricar utensílios. Metais como o cobre, o chumbo, o bronze, o ferro, o ouro e a prata 

tiveram amplo uso na antiguidade. 

Os primeiros alto-fornos apareceram no século XVIII, mas a indústria metalúrgica 

teve novo impulso no século XVIII com a revolução industrial. 

De acordo com dados da UFRGS (2008), atualmente, o setor metalúrgico apresenta 

relevante expressão no cenário econômico brasileiro, como se pode inferir dos dados 

econômicos nacionais. O PIB setorial, que foi da ordem de US$ 28,8 bilhões em 2006, 

representa 2,7% do PIB nacional e 9% do PIB industrial. Entre 1970 e 2006, a participação 

da metalurgia no PIB industrial mereceu sempre um lugar de destaque, situando-se entre 7 

e 9% e na economia brasileira sua contribuição oscilou em torno de 3%. Seu papel, na 

economia, eleva-se substancialmente quando se consideram as atividades econômicas 

seqüenciais à metalurgia, consumidoras de seus produtos, como a indústria automobilística, 

a de bens de capital e a de construção civil, entre outras. Especialmente este aspecto deve 

ser lembrado quando se considera o progresso de uma nação. Sem uma indústria de base 

forte, a estabilidade dos setores terciários e da indústria com tecnologia de ponta fica mais 

vulnerável aos efeitos da economia mundial e os reflexos socioeconômicos que daí advém 

podem ser facilmente imaginados. 

O consumo per capita de materiais é um indicador de desenvolvimento de um país. 

Para determinados metais e ligas (Al, Cu, Sn, Ni, Zn, aço bruto/inox e ferroligas) houve um 

claro crescimento no período compreendido entre 1970 e 1980 e estagnação e/ou baixo 

crescimento até o presente. Isto, aparentemente, está em correspondência com a evolução 

do PIB per capita no mesmo período. Outros indicadores socioeconômicos (IDH, IDS-

BNDES), relacionados direta ou indiretamente com o consumo geral de materiais, 

apresentaram evolução similar. 

O consumo per capita desses materiais, nos países industrializados, entre outros, 

apresenta níveis que se mostram de 4 a 6 vezes maiores. Nesses países, os níveis de 

consumo per capita tenderam a se estabilizar em diferentes faixas a partir de determinado 
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patamar de PIB per capita. A comparação com a média mundial de consumo, em 2006, 

mostra a posição inferior do Brasil para a maioria dos metais, com a exceção do alumínio. 

Se, por um lado, se pode lamentar essa situação, por outro, indica o grande 

potencial de crescimento do consumo per capita interno, com o atendimento das demandas 

de infra-estrutura e de melhor conforto material para a sua população. Isso é especialmente 

interessante, tendo-se em conta a disponibilidade de matérias-primas minerais, no país, 

para a produção daqueles metais. 

Ainda segundo dados da UFRGS (2008), para efeito de comparação com o Brasil, o 

consumo per capita de aço (kg/habitante) nos EUA foi de 120 kg em 1900 (valor que é maior 

do que o valor apresentado pelo Brasil hoje), 500-600 kg no período 1940-1960 e oscilou 

entre 400 e 500 kg a partir dos anos 80 do século passado. A China, com metade do 

consumo brasileiro em 1970, ultrapassou o Brasil em 2000 e atingiu 286 kg em 2006. Ainda 

em 2006, pode-se citar a Índia, com 41 kg; Argentina, com 128; México, com 233; 

Alemanha, com 607 e Coréia do Sul, com 1.053 kg/habitante. 

Confirmando-se o prognóstico, haverá uma maior demanda interna por produtos 

metálicos. A manutenção tanto da cotação internacional dos metais em patamares elevados 

como da demanda externa, liderada pela China, completam um quadro muito favorável para 

o setor. Os altos investimentos privados em curso e os previstos, do setor metalúrgico, 

confirmam a expectativa positiva do setor empresarial. 

No contexto político profissional o crescimento do setor metalúrgico tem incentivado 

a oferta de empregos formais. Dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos) (2005) mostram que após um período de recessão, entre 1987 e 2003, onde o 

número de trabalhadores do setor metalúrgico apresentou uma redução de 52,1%, o setor 

mostra claros sinais de recuperação com um aumento real de cerca de 20% de 2003 à 

2005.  

É possível afirmar que atualmente a metalurgia se divide em três áreas principais 

que são: metalurgia extrativa, de transformação e de produção.  

 

3.2. O metal Zinco 

 

O Zinco (do alemão Zink) é um elemento químico de símbolo Zn, número atômico 30 

(30 prótons e 30 elétrons) com massa atômica 65,4. À temperatura ambiente, o zinco 

encontra-se no estado sólido. Está situado no grupo 12 (2B) da Tabela Periódica dos 

Elementos. 

Segundo dados da Wikipédia (2008), as ligas metálicas de zinco têm sido utilizadas 

durante séculos – peças de latão datadas de 1000- 1400 a .C. foram encontradas na 

Palestina, e outros objetos com até 87% de zinco foram achados na antiga região da 
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Transilvânia. A principal aplicação do zinco – cerca de 50% do consumo anual – é na 

galvanização do aço ou ferro para protegê-los da corrosão, isto é, o zinco é utilizado como 

metal de sacrifício (tornando-se o ânodo de uma célula, ou seja, somente ele se oxidará). 

Ele também pode ser usado em protetores solares, em forma de óxido, pois tem a 

capacidade de barrar a radiação solar. 

O zinco é um elemento químico essencial para as pessoas: intervém no metabolismo 

de proteínas e ácidos nucléicos, estimula a atividade de mais de 100 enzimas, colabora no 

bom funcionamento do sistema imunológico, é necessário para cicatrização dos ferimentos, 

intervém nas percepções do sabor e olfato e na síntese do DNA. O metal é encontrado na 

insulina, nas proteínas dedo de zinco (zinc finger) e em diversas enzimas como a 

superóxido dismutase. 

O zinco é um metal de coloração branca azulada que arde no ar com chama verde 

azulada. O ar seco não o ataca, porém, na presença de umidade, forma uma capa 

superficial de óxido ou carbonato básico que isola o metal e o protege da corrosão. 

O metal apresenta uma grande resistência à deformação plástica a frio que diminui 

com o aquecimento, obrigando a laminá-lo acima dos 100ºC. 

O zinco é empregado na fabricação de ligas metálicas como o latão e o bronze, além 

de ser utilizado na produção de telhas e calhas residenciais.  

O zinco é encontrado em diversos alimentos como nas ostras, carnes vermelhas, 

aves, alguns pescados, mariscos, favas e nozes. A ingestão diária recomendada de zinco é 

em torno de 10 mg, menor para bebês, crianças e adolescentes (devido ao menos peso 

corporal), e algo maior para as mulheres grávidas e durantes o aleitamento. 

A deficiência de zinco pode produzir retardamento no crescimento, perda de cabelo, 

diarréias, impotência sexual e imaturidade sexual nos adolescentes, apatia, cansaço e 

depressão, lesões oculares e de pele, inclusive acne, unha quebradiças, amnésia, perda de 

apetite, perda de peso e problemas de crescimento, aumento do tempo de cicatrização de 

ferimentos e anomalias no sentido do olfato. As causas que podem provocar uma deficiência 

de zinco são a insuficiente quantidade na dieta alimentar e a dificuldade na absorção do 

mineral que pode ocorrer em casos de alcoolismo, quando é eliminado pela urina ou, ainda, 

devido à excessiva eliminação por causa de desordens digestivas. 

 

3.3. Descrição da empresa 

 

A empresa do setor metalúrgico escolhida para o estudo de caso, doravante 

denominada Empresa X, que exemplificou este trabalho é constituinte dos negócios de um 

Grupo e concentra sua produção em dois segmentos: níquel e zinco. A Empresa X é a 

unidade de negócio que possui o maior número de funcionários dentro do Grupo e é, sem 
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dúvida, um dos maiores fabricantes de metais do mundo. Suas unidades produtivas, no 

Brasil, estão localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. 

No exterior, ela possui uma refinaria e uma mineradora no Peru e é acionista majoritária da 

segunda maior siderúrgica da Colômbia. 

Quatro das cinco unidades do negócio zinco estão em Minas Gerais. Metade do 

suprimento de minério é garantida por minas desse Estado. Produz zinco metálico Special 

High Grade (SHG) em lingotes, ligas de zinco e óxido de zinco, além de concentrados de 

prata e de chumbo, sulfato de cobre, ácido sulfúrico e dióxido de enxofre. No Peru, a 

unidade zinco controla a Refíneria Cajamarquilla, com capacidade de produção de 130 mil 

toneladas por ano, e possui 24,9% da Companhia Minera Milpo, quarta maior mineradora de 

zinco no Peru. Essa empresa é a maior produtora de zinco das Américas e está entre as dez 

maiores produtoras mundiais. A Unidade de Negócio Zinco iniciou sua trajetória em 1956 

com a criação da Companhia Mineira de Metais (CMM), em Três Marias, Minas Gerais. Em 

2002, ampliou sua atuação com a aquisição da Companhia Paraibuna de Metais, instalada 

em Juiz de fora, unidade esta que disponibilizará sua estrutura para este estudo e será fonte 

de comparações e coleta de dados. Em 2004, a Empresa X conquista sua primeira unidade 

fora do país. A aquisição da Refíneria de Zinc Cajamarquilla, no Peru, reflete uma nova 

estratégia de crescimento do Grupo, que pretende ampliar sua atuação nos países da 

América Latina. No ano seguinte, uma nova conquista. A empresa adquire 24,9% das ações 

da Companhia Minera Milpo, quarta maior mineradora de zinco do Peru. Hoje, ela mantém, 

no Brasil, duas minas nas cidades de Vazante e Paracatu (Morro Agudo) e duas unidades 

industriais, uma em Três Marias e outra em Juiz de Fora, todas em Minas Gerais. Ainda em 

Juiz de Fora, está sendo construída a primeira fábrica de Polimetálicos do Brasil, 

que otimizará a recuperação de metais existentes nas matérias primas como cobre, prata 

e índio e permitirá prover soluções ambientalmente adequadas para pó de aciaria elétrica e 

baterias automotivas, além de diminuir os custos de produção. O investimento na obra é de 

R$ 285 milhões. 

 

3.4. O sistema de gestão de custos da empresa 

 

O gerenciamento de custos na empresa do setor metalúrgico estudada é realizado 

através de um software específico, chamado SAP (Sistemas, Aplicativos e Produtos para 

Processamento de Dados), onde são lançados e relacionados os custos da empresa por 

centro de custo. 

Existe um Padrão de Gastos na empresa que relaciona todos os tipos de custos 

encontrados. Nesse padrão, podem-se classificar os gastos com fixo ou variável, relacioná-

los dentro de um pacote de gastos, sendo eles, gastos gerais, benefícios, consultoria, 
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despesas de venda, fretes, manutenção, materiais, salários e encargos, serviços de 

produção e serviços de terceiros, enumerá-los em uma conta contábil, descrevê-los e 

comentá-los. 

A empresa utiliza tanto o sistema de custeio por absorção, quanto o custeio variável. 

Durante o ano, para fins de gerenciamento, é utilizado o custeio variável, e, no final do ano, 

para estar em conformidade com a legislação, ela lança mão do custeio por absorção. 
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Capítulo IV 

O GERENCIAMENTO DE CUSTOS APLICADO À EMPRESA DO SETOR 

METALÚRGICO 

 

4.1. O Processo Produtivo 

 

De acordo com informações do portal de treinamentos da empresa X, o processo 

produtivo da empresa conta com quatro etapas, sendo elas a ustulação, a lixiviação, a 

eletrólise e a fundição. 

O processo tem início com o recebimento da matéria-prima (o concentrado de zinco), 

feito através de caminhões e/ou de uma rama da rede ferroviária com extensão aproximada 

de 6 km até Benfica. O material recebido fica estocado em um galpão com capacidade para 

18000 toneladas. 

Através de correias transportadoras o concentrado é levado até o silo, de capacidade 

aproximada de 180t, onde fica estocado até ser lançado no forno ustulador. Ao ser 

descarregado, são retiradas várias amostras para analisar os teores dos elementos que 

compõem este concentrado. Para um bom desempenho de toda a unidade produtiva, o 

concentrado deve atender aos requisitos de uma rigorosa especificação quando aos 

elementos e teores. 

No forno ustulador ocorre a queima e a conversão do ZnS (Sulfeto de Zinco) para 

ZnO (Óxido de Zinco). Nesta queima, gases contendo SO2 (Dióxido de Enxofre) são 

gerados.  

O ustulado gerado que fica na parte inferior do forno é transportado para o silo de 

ustulado. 

Junto ao gás, partículas de ustulado (ZnO) seguem seu fluxo e vão sendo 

recuperadas nos equipamentos subseqüentes - caldeira, ciclones e eletrofiltros -. Estes 

sólidos também são enviados para o silo de ustulado. 

Ao saírem dos eletrofiltros, os gases são destinados para a fase de purificação. 

Na primeira etapa de purificação, na torre umidificadora resfria-se os gases até uma 

temperatura de aproximadamente 65ºC mediante evaporação da água. Nesta torre, os 

gases são lavados pela água que circula na mesma, para eliminar parte do ustulado residual 

procedente dos eletrofiltros secos. 

Os gases procedentes da torre umidificadora são resfriados até uma temperatura de 

aproximadamente 35ºC e ao mesmo tempo, passam por uma 2ª lavagem. 

Na torre de Stripping efetua-se desgaseificação de SO2 contido na água ácida 

excedente da purificação e consequentemente evita-se a poluição atmosférica. 
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Posteriormente elimina-se a névoa ácida e material particulado dos gases, tornando-

os oticamente claro, transparente e isento de impurezas para o processo de fabricação de 

ácido sulfúrico. 

Na torre de secagem reduz-se a umidade contida nos gases procedentes da 

purificação, deixando-os em condições desejáveis tanto para a planta de ácido sulfúrico 

como para as fábricas de liquefação de SO2. 

Em seguida os gases seguem para a torre de conversão, onde o objetivo é produzir 

trióxido de enxofre (SO3), através da oxidação catalítica do dióxido de enxofre (SO2) no 

reator de quatro leitos, empregando catalisadores de pentóxido de vanádio. 

Nas torres de absorção intermediária e final produz-se ácido sulfúrico através da 

reação de SO3 contido nos gases com H2O (água) existente na solução circulante de ácido 

sulfúrico com 98,5% de concentração. 

Na planta Sulzer e Lurgi parte do SO2 contido nos gases gerados no forno ustulador 

é condensado, após passar pelos sistemas de limpeza e secagem. 

E finalmente no Scrubber elimina-se parte do SO2 contido nos gases alcançando 

valores que atendem a legislação ambiental. Esta eliminação se dá através da reação do 

SO2 com o peróxido de hidrogênio formando ácido. 

Na área da ustulação ficam as expedições de SO2 líquido e ácido sulfúrico. Os dois 

primeiros sub-produtos desenvolvidos no processo produtivo da unidade. 

O ustulado do processo de ustulação segue para uma primeira etapa de lixiviação, 

que é o processo de extração de uma substância sólida através da dissolução em um 

líquido, em ph 4, 5, denominada Lixiviação Neutra. Ocorre a dissolução dos compostos de 

zinco e também de compostos de cádmio, cobre e outros metais, que contaminam a 

solução. 

 A seguinte etapa da lixiviação, o descobreado, tem a finalidade de precipitar o cobre 

da solução que vem da Lixiviação Neutra, formando um resíduo beneficiado. 

A lama da Lixiviação Neutra é enviada para uma etapa denominada Pré-

Neutralização, que tem a finalidade de diminuir a acidez do overflow do processador da 

Ácida I e lixiviar o zinco, na forma de óxido, ainda presente no underflow do processador 

neutro. 

Da Pré-Neutralização segue para duas etapas em série de Lixiviação Ácida que irá 

dissolver as ferritas de zinco formadas na etapa da ustulação do concentrado de zinco que 

não foram lixiviadas na etapa neutra. 

Depois da Pré-Neutralização o processo também segue para a Jarosita, que irá 

precipitar o ferro na forma de um composto cristalino de forma a eliminá-lo do processo e 

co-precipitar impurezas como Antimônio, Germânio e Arsênio. 
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Após a separação sólido-líquido, por filtração, e uma lavagem da torta, a mesma 

segue para a etapa da Flotação, que objetiva separar a prata do chumbo. 

A solução rica em zinco segue para etapas de purificação que tem a finalidade de 

remover da solução de ZnSO4 (Sulfato de Zinco) as impurezas capazes de prejudicar a 

deposição eletrolítica do Zinco, possibilitando a produção de folhas catódicas com elevada 

pureza e alto rendimento de corrente. 

Na seguinte etapa, a solução segue para a etapa de cementação, que tem a 

finalidade de recuperar os metais contidos nos resíduos da 1ª purificação, tais como 

Cádmio, Zinco, Níquel, Chumbo e Cobalto. 

 É através do processo de lixiviação que se obtém os produtos agregados 

provenientes do concentrado, produzidos na unidade (briquete de cádmio, sulfato de cobre e 

concentrado de prata). 

 O processo seguinte é a eletrólise, formada por duas salas, sendo cada sala formada 

por duas séries de baterias. Uma sala é constituída das séries A + B e a segunda pelas 

séries C + D. 

A Eletrólise recebe a solução de sulfato de zinco da purificação. A solução passa por 

uma torre de resfriamento, onde a temperatura é reduzida de 85ºC (Torre 1) para cerca de 

50ºC. 

Na saída da torre 1 existem três tanques de depósito (TQ 0-21-12, TQ 0-21-13 e TQ 

0-21-11), denominados tanques de solução neutra concentrada. Estes tanques podem ser 

remanejados para alimentar a eletrólise em qualquer ordem, dependendo da temperatura e 

da qualidade da solução (presença de impurezas). 

A solução alimenta a eletrólise em paralelo por cima, através de calhas abertas. 

A solução após circular pelas baterias é encaminhada para os tanques TQ 0-21-15 e 

TQ 0-21-17. Esta solução posteriormente é enviada para a torre de resfriamento, onde é 

resfriada e retorna para o processo da eletrólise. 

Após o resfriamento nas torres, a solução exaurida retorna à eletrólise. No caminho 

que faz pelas calhas abertas, recebe o carbonato de estrôncio SrCO3, que tem a função de 

provocar a precipitação do chumbo no fundo da cuba, e é enriquecida com solução de 

sulfato de zinco, garantindo a qualidade SHG do produto. 

Parte desta solução eletrolítica (excesso) produzida na eletrólise é enviada para o 

tanque TQ 0-21-16, deste para os TQ´s 0-21-21 e 0-21-22 e posteriormente bombeadas 

para a lixiviação transformando-se, depois de purificado em sulfato de zinco. 

 O processo seguinte, a Fundição, tem o objetivo de transformar os catodos de zinco 

em zinco líquido. Conformar este metal em lingotes de Zn, ligas de Zn, grânulos de Zn e pó 

de Zn comum e pó para pilhas. 
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O objetivo da fundição é produzir zinco em lingotes com 99,995% de pureza, 

conhecido como extrafino, conforme especificações no LME (London Metal Enchanged) 

visando assim atender as especificações de exportação. 

Dentre os processos da fundição estão a fusão de catodos, a produção de lingotes 

de zinco SHG, a produção de ligas de zinco, a produção de grânulos de zinco, a produção 

de pó de zinco comum e pó de zinco para pilhas, o beneficiamento de resíduos e a 

produção de cádmio metálico. (Portal de Treinamentos da rede interna da empresa X, 

2009). 

 

4.2. O Sistema SAP 

 

O sistema utilizado na empresa estudada para o acompanhamento gerencial é o 

sistema SAP. É nele que ficam armazenadas todas as informações referentes aos custos da 

organização, através do centro de custo de cada área, bem como quaisquer outras 

informações referentes à empresa. 

O sistema SAP é um sistema de Gestão Empresarial (ERP) desenvolvido com o 

objetivo de suportar todas as atividades de negócio de uma empresa de forma integrada e 

eficiente. 

É a solução encontrada pelas empresas para coordenar e executar suas atividades 

de forma rápida, segura e confiável. 

Entre outros benefícios gerados pelo sistema, estão:  

 Único ponto de entrada para informações; 

 Processamento simultâneo de entradas de diversos usuários; 

 Atualização automática do banco de dados; 

 Base de dados comum; 

 Aspectos operacionais, financeiros e gerenciais são satisfeitos simultaneamente; 

 Maior agilidade para atender clientes, externos e internos; 

 Menor carga de retrabalho-integração entre pessoas e informações; 

 Maior facilidade para a medida de resultados; 

 Otimização de custos. 

 

O uso da base de dados comum acarreta na integridade dos dados e na inexistência 

de atividades para manutenção da consistência de dados. A atualização de informações on-

line promove maior agilidade e flexibilidade nos trabalhos, pois o sistema representa, a todo 

instante, a visão mais atualizada e realista da empresa. 

Os módulos do SAP são integrados e contém a maior parte das funcionalidades 

necessárias às grandes corporações, incluindo manufatura, finanças, vendas e distribuição 



 29 

e recursos humanos. Cada módulo é responsável por mais de 1000 processos de negócio, 

cada um deles baseado em práticas consagradas no mundo dos negócios. Alguns exemplos 

de módulos do SAP que auxilia na gestão dos custos da empresa são a Controladoria, que 

representa o fluxo de custos e receitas da empresa e é uma ferramenta gerencial para 

tomada de decisões; a parte de Finanças, que suporta as atividades financeiras da 

empresa, as contas a pagar, contas a receber, tributação, impostos, entre outras; e a parte 

de Administrar o Negócio, que são atividades necessárias para planejamento, controle e 

manutenção geral dos processos da empresa (planejamento estratégico, controladoria, 

finanças, RH, qualidade, tecnologia da informação, entre outros). 

Segue abaixo uma das telas de gerenciamento de custos no SAP. 

 

 

      Figura 04: Tela de exibição do gerenciamento de custos no sistema SAP 

             Fonte: Empresa X 

 

4.3. Os Centros de Custo 

 

O sistema de distribuição de custos na Empresa X acontece através dos centros de 

custo. Cada UGB (Unidade Gerencial Básica) possui o seu número de centro de custo no 

SAP, onde caem todos os custos relativos à área. 

Para fazer qualquer solicitação de material, viagem, anúncio publicitário, a área deve 

fazê-lo através desse número. 
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Essa divisão em centros de custo, permite com que a empresa tenha não somente 

uma visão global dos custos, como também uma visão por área, permitindo assim, um 

eficiente gerenciamento dos custos, através do sistema ABC (Sistema de Custos baseado 

em atividades), como foi evidenciado no capítulo 2 desse trabalho. 

 

4.4. A estrutura de custos da empresa 

 

A estrutura de custos da empresa X é dividida da seguinte maneira: custo fixo + 

despesas operacionais (DO), custo variável, custo cash (custo do dinheiro) e custo de 

transformação. 

 

4.4.1. Custo Fixo + DO 

 

O custo fixo + DO é aquele que não varia em relação à produção. Podem ser 

considerados como custo fixo e despesas operacionais, por exemplo, salários, materiais de 

escritório, manutenção, impostos, entre outros, já que estes não dependem da quantidade 

produzida na organização. 

No caso da Empresa X, esse custo fixo, juntamente com as despesas operacionais, 

é dividido em pacotes relativos aos seus centros de custos alocados por UGB, ou seja, cada 

área possui o seu centro de custo no sistema SAP, para onde os custos fixos referentes a 

elas são redirecionados.  

A tabela abaixo demonstra a divisão dos custos fixos e despesas operacionais por 

pacotes.  

 

              Tabela 02: Divisão de Custo Fixo + DO por pacotes 

 

                                 Fonte: Empresa X 

 

 De acordo com a tabela, existem onze pacotes de alocação dos custos fixos e 

despesas operacionais, sendo eles: salários e encargos, benefícios, serviços de terceiros, 
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manutenção, despesas de vendas, informática e comunicação, locomoção, gastos gerais, 

impostos, materiais e serviços de produção e consultorias. 

 Dentro de cada pacote, ainda existem subdivisões dos custos, como mostra a tabela 

abaixo. 

 

            Tabela 03: Subdivisão dos custos dentro dos pacotes 

 

               Fonte: Empresa X 

 

 

 

 

 

4.4.2. Custo Variável 

 

O custo variável é aquele devido à utilização de insumos variáveis no processo 

produtivo. Eles variam com a quantidade produzida. 

O custo variável é formado pelo custo da matéria-prima mais o custo dos insumos. 

Classes de custo Csts.reais Csts.plan. Desv.(abs) Desvio (%)

    33102010  Salários 2.347.495,68 2.319.673,00 27.822,68 1,20

    33102030  Horas Extras 66.897,88 40.654,00 26.243,88 64,55

    33102040  Gratificações - 35.133,24  35.133,24  

    33102060  Estagiários 17.110,82 24.024,00 6.913,18- 28,78-

    33103010  Férias 441.214,40 247.480,00 193.734,40 78,28

    33103020  13º Salário 246.544,36 192.610,00 53.934,36 28,00

    33103040  FGTS - Fundo Gar 241.352,04 238.032,00 3.320,04 1,39

    33103050  INSS - Inst. Nac 734.723,32 644.091,00 90.632,32 14,07

    33103060  SESI-SENAI-Senar 169.546,68 168.027,00 1.519,68 0,90

    33103070  Indenização Trab 400.661,85  400.661,85  

*   SALÁRIOS E ENCARGOS 4.700.680,27 3.874.591,00 826.089,27 21,32

    33102080  Partic. Results     

    33105060  Matl. Eq. Seg. 287.403,61 333.240,00 45.836,39- 13,75-

    33105110  Matl. Ref. Copa     

    33105130  Roupas e Uniform 19.940,28 24.840,00 4.899,72- 19,73-

    33107060  Serviços - Refei     

*   BENEFICIOS 307.343,89 358.080,00 50.736,11- 14,17-

    33105050  Matl. Limpeza 2.633,14 1.200,00 1.433,14 119,43

    33107080  Serviços - Vigil 246,00  246,00  

    33107130  Serv.MO Terceiri 849.289,02 959.834,87 110.545,85- 11,52-

*   SERVIÇOS DE TERCEIROS 852.168,16 961.034,87 108.866,71- 11,33-

    33105010  Combustíveis e L 42.116,53 46.800,00 4.683,47- 10,01-

    33106010  Matl. Peças Manu 1.338.880,55 1.582.000,00 243.119,45- 15,37-

    33106020  Parada Geral-Mat 23.470,63 240.492,00 217.021,37- 90,24-

    33106030  Serv. Manutenção 1.655.208,84 2.701.208,00 1.045.999,16- 38,72-

*   MANUTENÇÃO 3.059.676,55 4.570.500,00 1.510.823,45- 33,06-

    33111030  Brindes (ND)     

    33116140  Anúncios Publica     

*   DESPESAS DE VENDAS     

    33116030  Comunicações 832,03  832,03  

    33116032  Telefones Fixos 5.652,46 11.880,00 6.227,54- 52,42-

    33116034  Telefones Celula 13.931,16 10.800,00 3.131,16 28,99

    33116038  Transmissão Dado     

*   INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 20.415,65 22.680,00 2.264,35- 9,98-

    33116040  Desp. Locomoção/ 9.344,16 7.200,00 2.144,16 29,78

    33116050  Despesas de Viag 35.855,78 76.800,00 40.944,22- 53,31-

    33116060  Desp Viagens Int     

*   LOCOMOÇÃO 45.199,94 84.000,00 38.800,06- 46,19-

    33104070  Contribuição A A     

    33105040  Matl. Expediente 5.018,48 6.000,00 981,52- 16,36-

    33105100  Materiais P/Even  8.000,00 8.000,00- 100,00-

    33109040  Aluguel De Máqui 830,00  830,00  

    33113020  Invest Soc. - Do 333,33-  333,33-  

    33116130  Despesas Eventua 5.381,47  5.381,47  

*   GASTOS GERAIS 10.896,62 14.000,00 3.103,38- 22,17-

    33112110  IPTU - Imposto P     

    33112120  Ipva - Imposto S     

*   IMPOSTOS     

    33105020  Ferr. e Aparelho 18.571,92 50.000,00 31.428,08- 62,86-

    33105030  Materiais de Con 270.095,47 186.000,00 84.095,47 45,21

    33105080  Matl. Anal Quim. 4.162,02  4.162,02  

*   MATERIAIS E SERVIÇOS DE PR 292.829,41 236.000,00 56.829,41 24,08

*** Sobreab./subabsorção 9.289.210,49 10.120.885,87 831.675,38- 8,22-
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No caso da empresa, são tomados como custos variáveis a energia, os elementos 

de ligas que formam os metais e outros.  

Esse tipo de custo também é alocado por centro de custo por UGB, assim como no 

caso dos custos fixos. 

O gráfico abaixo demonstra as componentes do custo variável. 

 

      Gráfico 01: Componentes do custo variável 

                   

     Fonte: Empresa X 

 

4.4.3. Custo Cash (Custo do dinheiro) 

 

 O custo cash, ou em inglês cash cost, representa a métrica de eficiência operacional. 

 É composto por todos os custos (custo do concentrado de zinco, custo variável, 

custo fixo, rateio da corporação) dividido pelo volume da produção. 

 O rateio da corporação é composto pelos custos corporativos de São Paulo, que são 

divididos por todas as unidades do grupo. 

 É através do cash cost que se obtém o custo por tonelada de zinco produzido. 

 A tabela abaixo demonstra a composição do cash cost da empresa. 

  

 

         Tabela 04: Composição do Custo Cash 
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              Fonte: Empresa X 

 

4.4.4 Custo de Transformação 

 

 Custo de transformação é o custo metalúrgico, ou seja, todo o custo cash menos o 

custo do concentrado e o rateio. 

 Ele mede quanto custa a transformação da matéria-prima em produto final. 

 

 

 

 

 

 

Orçado Real Variação

CONCENTRADO

     Custo Concentrado 252.950.624       225.026.358       -11,04%

     (-) Credito Conc. de Prata (Ag) (8.221.392)         (6.802.280)         -17,26%

     (-) Credito Sulfato de  Cobre (8.721.099)         (8.530.888)         -2,18%

     (-) Credito Cadmio (2.985.115)         (1.724.576)         -42,23%

Total Concentrado 233.023.018       207.968.614       -10,75%

CUSTO METALURGICO

     CUSTOS VARIÁVEIS

          Matérias Primas 11.822.468         9.063.715          -23,33%

          Energia Elétrica - Consumo 70.585.913         57.856.917         -18,03%

     Total Custos Variáveis 82.408.381         66.920.633         -18,79%

     CUSTOS FIXOS 0,00%

          Salários e Encargos 19.454.174         21.918.294         12,67%

          Benefícios 6.012.831          7.165.479          19,17%

          Serviços de Terceiros 5.166.341          5.877.711          13,77%

          Manutenção 13.843.211         11.626.942         -16,01%

          Informática e Comunicação 1.014.947          650.047             -35,95%

          Utilidades -                     556                    0,00%

          Despesas de vendas 220.416             197.699             -10,31%

          Locomoção 1.181.023          1.290.892          9,30%

          Materiais de Consumo 1.507.508          1.048.536          -30,45%

          Gastos Gerais 1.340.577          881.524             -34,24%

          Impostos 47.279               48.597               2,79%

          Crédito PIS/COFINS

     Total Custos Fixos 49.788.306         50.706.276         1,84%

     (- ) CREDITOS

          Rec. Liq. Acido Sulfúrico (30.965.315)       (37.475.932)       21,03%

          Rec. Liq. Dioxido Enxofre (1.379.162)         (2.599.625)         88,49%

     Total  Creditos (32.344.477)       (40.075.557)       23,90%

Total Custo 99.852.210         77.551.351         -22,33%

SERVIÇOS COMPARTILHADOS 11.560.750         11.560.749         0,00%

DESPESAS COMERCIAIS 2.107.727          1.965.816          -6,73%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.346.588          4.441.714          -16,92%

CUSTO TOTAL 351.890.293       303.488.244       -13,75%

PROD ZN CONTIDO (TONS) 88.887 79.043               -11,08%

CUSTO P/ TON (ZN CONTIDO) 3.958,84 3.839,54 -3,01%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO CASH DO ZINCO - UNIDADE DE JUIZ FORA
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      Tabela 05: Composição do custo metalúrgico 

 

                   Fonte: Empresa X 

 

 

 

4.5. Projeto Polimetálicos: posicionamento competitivo na curva de custos 

 

Diante do cenário mundial de crise, a unidade vem estudando formas para reduzir os 

custos, a fim de se tornar mais competitiva frente a seus concorrentes. Uma das formas 

encontradas para se alcançar esse objetivo é o projeto Polimetálicos, que visa o 

reaproveitamento dos rejeitos do processo produtivo, gerando, dessa forma, maior receita, 

sem aumentar os custos. 

 

4.5.1 O Projeto Polimetálicos 

 

A proposta do projeto Polimetálicos é a redução de custo, juntamente com a 

melhoria para o meio ambiente, através da reciclagem de 85% do pó de aciaria elétrica 

gerado no Brasil (15% em Minas Gerais) e reciclagem segura das baterias veiculares, 

seguindo o conceito de “resíduo zero” nas novas plantas. 

Orçado Real Variação

CUSTO METALURGICO

     CUSTOS VARIÁVEIS

          Matérias Primas 11.822.468         9.063.715          -23,33%

          Energia Elétrica - Consumo 70.585.913         57.856.917         -18,03%

     Total Custos Variáveis 82.408.381         66.920.633         -18,79%

     CUSTOS FIXOS 0,00%

          Salários e Encargos 19.454.174         21.918.294         12,67%

          Benefícios 6.012.831          7.165.479          19,17%

          Serviços de Terceiros 5.166.341          5.877.711          13,77%

          Manutenção 13.843.211         11.626.942         -16,01%

          Informática e Comunicação 1.014.947          650.047             -35,95%

          Utilidades -                     556                    0,00%

          Despesas de vendas 220.416             197.699             -10,31%

          Locomoção 1.181.023          1.290.892          9,30%

          Materiais de Consumo 1.507.508          1.048.536          -30,45%

          Gastos Gerais 1.340.577          881.524             -34,24%

          Impostos 47.279               48.597               2,79%

          Crédito PIS/COFINS

     Total Custos Fixos 49.788.306         50.706.276         1,84%

     (- ) CREDITOS

          Rec. Liq. Acido Sulfúrico (30.965.315)       (37.475.932)       21,03%

          Rec. Liq. Dioxido Enxofre (1.379.162)         (2.599.625)         88,49%

     Total  Creditos (32.344.477)       (40.075.557)       23,90%

Total Custo 99.852.210         77.551.351         -22,33%

PROD ZN CONTIDO (TONS) 88.887 79.043               -11,08%

CUSTO METALURGICO 1.123,36 981,13 -12,66%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO METALURGICO - UNIDADE DE JUIZ FORA
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 O Projeto Polimetálicos utilizará as mais modernas e comprovadas tecnologias de 

produção, que atendem aos padrões mundiais e são aplicadas em países como Austrália, 

França e Dinamarca. 

A redução do consumo de metal (chumbo) importado representará, 

consequentemente, uma contribuição para a balança comercial brasileira através da 

geração de valor (divisas para o país) e aumento da arrecadação de impostos. 

A Fase I do projeto envolve a reciclagem de pó de aciaria e rejeito da produção de 

zinco, produção de índio e aumento da produção de zinco. 

 O processo da fase I visa a implantação de uma Unidade de Reciclagem do Pó de 

Aciaria Elétrico (PAE), hoje gerado pelas siderúrgicas e caracterizado como resíduo 

perigoso, tornando-se um passivo ambiental e demandando investimento para sua 

deposição na natureza, com a construção de aterros, barragens, etc. O PAE contém em 

média 15% de Zinco (Zn). 

 Hoje, o resíduo gerado na Planta de Lixiviação (Jarosita), contendo Zn e In (Índio) 

acaba sendo descartado para a barragem de rejeitos por não haver tecnologia que o 

reprocesse. 

Já a Fase II realizará a reciclagem de baterias veiculares (promovendo seu ciclo de 

vida), produção de chumbo metálico, liga de prata com ouro e polipropileno. 

 O processo da fase II visa a implantação de uma unidade de produção de chumbo 

primário (concentrados) e secundário (baterias) com capacidade de 75.000 t/ano, 

aproveitando oportunidades existentes, como a importação pelo Brasil de todo o chumbo 

primário necessário, a reciclagem de Pb no Brasil feita em operações pequenas com grande 

vulnerabilidade ambiental, e a alta sinergia com operações atuais do Negócio Zinco, que 

permitem agregação de valor a resíduos e subprodutos além de reduzir compra de 

Concentrado de Zn. 

A integração entre as duas fases do projeto Polimetálicos e a planta de produção de 

zinco já existente será total. Com o projeto, a empresa reduzirá em 80% a geração de 

rejeitos da produção de zinco, além de tornar a unidade mais competitiva em nível mundial 

com a ampliação do seu escopo de atuação. A unidade passará de produtora focada em 

zinco à unidade de Polimetálicos, que produzirá zinco, índio, chumbo metálico, liga de prata 

com ouro e polipropileno. 

O projeto está alinhado com os conceitos de desenvolvimento sustentável: “Produzir 

mais com menos capital natural”, apresentando uma solução segura e adequada para as 

comunidades vizinhas e sociedade em geral. Além disso, busca alta sinergia com as 

operações existentes por meio do aproveitamento de resíduos e agregação de valor aos 

produtos atuais. 
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Todo material resultante do processo produtivo será tratado e reutilizado no próprio 

processo. A planta trabalhará com circuito fechado de águas, portanto não haverá geração 

de efluentes líquidos. Toda água será reutilizada e a empresa fará a captação apenas da 

quantidade necessária para complementar as perdas ocorridas durante o processo. 

(Material da rede interna da empresa X, 2009). 

 

4.5.2. Atual posição da empresa na curva de custos 

 

 A atual posição relativa da empresa na curva de custo metalúrgico (base: ano de 

2007) é o quarto quartil, com custo de 486.8 $ por tonelada de zinco, levando-se em conta 

os créditos de produtos agregados (ácido sulfúrico e dióxido de enxofre). 

 

    Gráfico 02: Curva de Custo Metalúrgico 2007 

 

Fonte: Empresa X 

 

 

4.5.3. Posição almejada com o projeto Polimetálicos 

 

 Com a implantação do projeto Polimetálicos a empresa poderá reduzir seus custos, 

através do reaproveitamento dos rejeitos da produção, como as baterias, concentrado de 

prata, chumbo, entre outros. 

 Ao aproveitar os resíduos da produção a empresa estará produzindo mais produtos 

sem aumentar significativamente os custos de produção, dessa maneira, utilizando os 

Curva de Custo Metalúrgico 2007 - Smelters
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insumos que já estão disponíveis e alguns equipamentos e mão-de-obra já existentes na 

fábrica hoje, a empresa estará agregando produção com um custo mínimo. 

 De acordo com a figura abaixo, o aproveitamento de sucatas de bateria auxiliarão na 

geração de energia elétrica, diminuindo o custo da energia em 4 milhões de reais anuais. 

 O reaproveitamento do concentrado da unidade de Morro Agudo, do concentrado 

importado, do concentrado de Prata e Chumbo de Juiz de Fora, dos resíduos de chumbo 

gerados na linha de produção da unidade de Juiz de Fora e do sulfato de chumbo irão 

reduzir a compra do concentrado de zinco, pelo reaproveitamento do elemento químico que 

hoje é descartado na barragem junto com a prata e o chumbo, gerando assim, 11 milhões 

de reais anuais de economia com o concentrado. 

 Além disso, reaproveitando a prata e o chumbo, a receita obtida com o Ácido 

Sulfúrico, com a prata dorê (Ag e Au) e o chumbo metálico, será de 182 milhões anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 05: Esquema de reaproveitamento dos resíduos no projeto Polimetálicos 

                    Fonte: Empresa X 

 

 Dessa maneira, reduzindo os custos de produção através do polimetálicos, a 

empresa poderá se tornar mais competitiva, atingindo o primeiro quartil da curva de custos, 

com o custo de produção igual a 245.3 $ por tonelada de zinco, com os créditos de produtos 

agregados já existentes na fábrica e mais os créditos do polimetálicos. 
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Gráfico 03: Curva de Custo Metalúrgico 2011 

 

       Fonte: Empresa X 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÃO 

 

 O Sistema de Gerenciamento de Custos da empresa é bem estruturado e funcional, 

como podemos constatar através da formalização da estrutura de custos, e pela divisão por 

centro de custos. 

 A empresa utiliza o sistema ABC (sistema de custos baseado em atividades), 

agregando os custos por centro de custos de atividades. Através desse sistema, é possível 

que a empresa identifique os recursos e as atividades consumidas por cada produto da 

empresa, alocando os custos indiretos de forma coerente. Além disso, utilizando esse 

sistema, a empresa pode tomar decisões para a melhoria contínua das tarefas, reduzindo os 

custos por produtos e áreas de produção. 

 Quanto aos métodos de custeio, ao utilizar tanto o custeio por absorção quanto o 

custeio variável, a empresa torna-se competitiva ao mesmo tempo em que fornece as 

informações para os acionistas. 

 Como foi visto no capítulo 2, a empresa utiliza o custeio variável ao longo do ano 

(mensalmente), a fim de fornecer valores que ajudem na decisão gerencial, analisando os 

custos diretos e indiretos por produtos, as despesas do período, entre outros indicadores. Já 

ao final do ano, é necessário lançar mão do custeio por absorção, a fim de fornecer números 

exatos para os acionistas e governo, ajustando as demonstrações que precisam ser 

apresentadas. 

 A conclusão extraída deste estudo é que através de um eficiente gerenciamento de 

custos a empresa pode alcançar uma posição competitiva no mercado, seja através do 

controle rígido e gerenciamento da rotina, seja através da geração de novos projetos, como 

é o caso do Polimetálicos, que, reaproveitando os resíduos da produção, irá gerar economia 

de energia e de concentrado e zinco e receita com o reaproveitamento dos insumos hoje 

descartados na barragem.  

 Em 2011 a empresa pretende estar em uma posição mais competitiva que a atual, 

alcançando o primeiro quartil da curva de custos, e, até 2013, atingir a excelência em 

competitividade de custos, atingindo o valor de $114 por tonelada de zinco. 

 Além disso, um eficiente gerenciamento dos custos influencia nas diversas áreas da 

empresa, como na produção, marketing, recursos humanos, manutenção, entre outras. 
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