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RESUMO 

 

Nos dias atuais muitas empresas vêm sofrendo dificuldades para realizar suas 

operações. Para que esse momento econômico seja superado com tranquilidade é necessária 

uma gestão de recursos eficiente e que decisões sejam tomadas baseadas em informações 

atuais e verdadeiras. Para que seja possível gerir os recursos de maneira eficiente as 

organizações devem realizar uma gestão de seus custos e, principalmente em tempos de 

dificuldades financeiras, tentar diminuí-los se for possível. Este estudo consiste na análise da 

contabilidade de custos, e os resultados que a mesma traz às organizações. Foram aplicados 

conceitos da contabilidade de custos em uma clínica que oferece tratamentos de diálise para 

pacientes da cidade de Juiz de Fora e municípios vizinhos, no estado de Minas Gerais. Assim, 

foi aplicado o método de custeio por atividades para estipular o custo de uma sessão de 

hemodiálise. A partir deste valor foram feitas as conclusões referentes ao método em estudo e 

sugestões para futuros trabalhos. 

 

Palavras-chave: Custos, Diálise, Atividades. 

 



 

ABSTRACT 

Nowadays lots of companies are suffering from difficulties to perform its operations, 

in order to overcome this economic moment it is needed to introduce an efficient resource 

management and make decisions based on current and truly information. Wherefore to make 

it possible to manage resources in an efficient way, the institutions should manage their costs 

and, mainly at financial crises, reduce it as many as it is possible. This research consists of the 

analysis of cost accounting and its impact on the companies. Concepts of cost accounting 

were applied in a clinic that offers dialysis treatments for patients from the city of Juiz de Fora 

and cities nearby, in the state of Minas Gerais. Thus, the costing method based on activities 

was applied in order to estipulate the cost of a hemodialysis procedure. From this conclusions 

referring the method were made and suggestions for other works. 

 

Key words: Costs, Dialysis, Activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Com um mercado cada vez mais concorrido e exigente se destacar é um desafio 

constante em qualquer tipo de empresa. Para que seja possível uma empresa se destacar em 

sua área de atuação ela deve, além de oferecer um produto ou serviço diferenciado, gerir da 

maneira mais eficiente possível seus recursos. 

Uma gestão eficiente é composta de ações e decisões eficientes. As tomadas de 

decisões são fundamentadas na avaliação quantitativa e qualitativa dos fatos ocorridos e que 

estão ocorrendo, os cenários projetados e os impactos que podem causar à organização no 

contexto em que está inserida. 

O negócio para obter sua eficácia, precisa acompanhar as tecnologias e oscilações, 

que podem muitas vezes interferir e até mesmo prejudicar. É preciso entendimentos 

administrativos, financeiros e também dos conceitos e controle de custos, para que desta 

maneira a empresa esteja preparada para tomada de decisões, sempre identificando seus 

pontos fortes e fracos, além de suas oportunidades e ameaças. 

Portanto, conhecer os valores envolvidos na oferta de um serviço ou produto é 

fundamental para uma gestão eficiente. E é para isso que existe a contabilidade de custos, que 

consiste basicamente na identificação e medição dos pagamentos realizados por uma empresa, 

envolvendo o desembolso, o prazo o consumo de bens e a depreciação de ativos financeiros. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

O cenário de competitividade atual, nem sempre esteve próximo da realidade de 

instituições de saúde. Atualmente tal cenário é evidenciado pelo advento de novas tecnologias, 

e por isso essas instituições vêm criando novos procedimentos, controles e protocolos clínicos 

e cirúrgicos, em conjunto com o surgimento de novos equipamentos, materiais e 

medicamentos.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2015), o Brasil é o quarto país em 

número de pacientes em diálise no mundo, ficando atrás dos EUA, Japão e Alemanha e, nos 

últimos doze anos, o número de pacientes com Doença Renal Crônica cresceu 

aproximadamente cinco vezes mais do que a quantidade de clínicas de diálise.  

Cerca de 70% dos pacientes descobrem a Doença Renal Crônica em sua fase tardia e 

permanecem hospitalizados geralmente por longos períodos, aguardando uma vaga para o 
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tratamento de diálise ambulatorial e mais de 80% dos pacientes fazem seu tratamento de 

diálise pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2015). 

Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2015), o Ministério da Saúde 

não costuma reajustar os valores de sessões de hemodiálise constantemente e a periodicidade 

dos reajustes costuma ser longa do ponto de vista das unidades que oferecem o serviço. Com 

o aumento dos gastos, como a carga tributária, dissídios trabalhistas, tarifas de energia elétrica 

e água, o surgimento de novas clínicas é desestimulado, os profissionais são desencorajados a 

atuar no setor e no pior cenário algumas unidades cessam suas atividades ou deixam de 

atender pacientes do Sistema Único de Saúde. 

Portanto, a falta de sustentabilidade econômica dos centros de diálise no país ameaça 

o acesso e a qualidade do tratamento para os pacientes. Sendo assim, é de extrema 

importância que os centros de diálise reconheçam seus custos reais, façam uma gestão 

eficiente de seus recursos e operações, para que seja possível manter a oferta de um serviço de 

alto nível, melhorando a expectativa e qualidade de vida dos brasileiros que apresentam a 

Doença Renal Crônica. 

1.3. ESCOPO DO TRABALHO 

O presente estudo apresenta uma descrição do setor no qual a empresa está inserida e 

em seguida mostra a parte conceitual da contabilidade de custos, apresentando a definição de 

conceitos básicos da contabilidade de custos focando nos métodos e sistemas de custeio e suas 

aplicações. 

Dessa maneira é feita uma comparação, por meio de referenciais bibliográficos, dos 

métodos de custeio analisando vantagens e desvantagens dos mesmos nos meios em que são 

aplicados. 

Finalmente, neste Trabalho de Conclusão de Curso, através dos referenciais 

bibliográficos, apresentar a aplicação do método de Custeio por Atividades (ABC) em uma 

clínica de diálise presente em Juiz de Fora, Minas Gerais. São apresentados assim, os valores 

dos custos da clínica para que seja estipulado, o custo de uma sessão de hemodiálise para a 

empresa. 
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1.4. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é revisar a literatura sobre conceitos da contabilidade de 

custos, explicitando e explicando os significados dos termos mais utilizados na contabilidade 

de custos. Além disso, revisar a literatura sobre os métodos de custeio mais utilizados e 

estudados no Brasil. 

Depois deste estudo realizado, é esperado que estejam claras as diferenças entre os 

métodos de custeio. E que a base teórica seja suficiente para analisar os custos de uma clínica 

de hemodiálise que atua em Juiz de Fora, com o objetivo de estipular, o custo de uma sessão 

de hemodiálise e fomentar a tomada de decisão dos gestores da organização. 

Dentre os objetivos específicos destacam-se a contextualização da realidade da 

população que apresenta doença renal crônica no Brasil, das unidades de diálise que oferecem 

a terapia renal substitutiva e a explicação dos processos necessários na empresa em estudo 

para a prestação do serviço de hemodiálise.  

1.5. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento desse estudo possui um objetivo 

exploratório, pois é desejado analisar e detalhar os conceitos, as diferenças, as vantagens e 

desvantagens, dos conceitos de contabilidade de custos, dos métodos e sistemas de custeio 

mais utilizados pelas organizações na atualidade. 

O presente estudo tem uma abordagem qualitativa e quantitativa. Qualitativa por 

meio da análise de métodos de custeio, explicitando suas aplicabilidades e benefícios de 

acordo com diferentes realidades, resultados e informações que podem trazer para auxiliar as 

tomadas de decisões de diferentes organizações. Quantitativa através da análise dos custos de 

uma empresa prestadora de serviços de terapia renal substitutiva. 

Para desenvolver o estudo é realizada uma revisão bibliográfica sobre a contabilidade 

de custos, englobando os principais termos utilizados na aplicabilidade do tema, e uma 

abordagem mais profunda dos métodos e sistemas de custeio focada em suas características e 

diferenças. 

Após a revisão, no Trabalho de Conclusão de Curso, são coletados dados dos custos 

de uma clínica que oferece terapia renal substitutiva a pacientes que apresentam doença renal 

crônica em Juiz de Fora, Minas Gerais, atendendo também pessoas de municípios vizinhos. 

Esses dados são coletados a partir de informações contábeis, das ferramentas de controle 

utilizadas pelos gestores e dos títulos a pagar da empresa. 
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Em posse desses dados, são realizadas análises dos métodos de custeio que melhor se 

encaixam na realidade da organização, considerando o método que melhor se adapta a 

realidade de uma empresa prestadora de serviços de saúde e que forneça a melhor informação 

gerencial, para que seja possível obter um valor do custo de uma sessão de diálise para a 

clínica. 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O Trabalho de Conclusão de Curso se divide em cinco capítulos, sendo os três 

primeiros relativos ao Memorial de Qualificação. O primeiro capítulo corresponde à 

introdução ao tema e contextualização do problema levantado pela pesquisa, apresentando o 

escopo do trabalho, seus objetivos, sua justificativa, metodologia, estrutura e cronograma 

proposto para desenvolvimento das atividades. 

O segundo capítulo diz respeito à revisão da literatura dos temas relacionados ao tema 

da pesquisa em desenvolvimento, a contabilidade de custos. No caso deste estudo, a revisão 

de literatura está dividida em duas partes: a Contabilidade de Custos e Métodos de Custeio. A 

primeira parte apresenta o histórico da contabilidade de custos e os conceitos de alguns 

termos, como despesas, investimentos, custos fixos e variáveis, entre outros. A sessão 

seguinte aborda os métodos de custeio mais utilizados, que são: o método de custeio por 

Absorção, o Baseado em Atividades (ABC), Custeio Direto ou Variável, o Método de 

Contabilidade de Ganhos e o RKW. 

O terceiro capítulo aborda brevemente a Doença Renal crônica explicando as causas 

da mesma, explicitando dados sobre os pacientes e sobre as unidades que atendem esses 

pacientes no país. Além disso, abordada a Terapia Renal substitutiva, com uma breve 

explicação sobre os tratamentos mais comuns utilizados no Brasil e na clínica em estudo. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia utilizada na aplicação do método de 

custeio baseado em atividades, os recursos utilizados pela empresa, os direcionadores dos 

mesmos, as atividades realizadas, o custo de cada uma, os custos que foram apropriados 

diretamente ao serviço e o custo total do serviço prestado. 

O quinto capítulo aborda as conclusões do trabalho quanto à implementação do 

método de custeio baseado em atividades, aos valores obtidos e sugestões para futuros 

trabalhos. 

 

2. A CONTABILIDADE DE CUSTOS 
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2.1. HISTÓRICO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Descendente da Contabilidade Financeira, a Contabilidade de Custos surgiu com a 

necessidade de avaliação dos estoques no setor industrial, com a Revolução Industrial, 

previamente a esse período os produtos eram fabricados por artesãos que pouco se 

preocupavam com o cálculo de custos. De acordo com Santos, Schmidt E Pinheiro (2006), a 

Contabilidade de Custos se constituiu em um fator limitador para as demonstrações da sua 

capacidade em assessorar os usuários em decisões gerenciais. Nos dias atuais segundo 

Martins (2010) as principais e mais importantes tarefas da Contabilidade Custos contemplam 

controle e decisão. 

2.2. OBJETIVOS DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Segundo Martins (2010), a primeira preocupação dos Contadores, Auditores e 

Fiscais era tornar a Contabilidade de Custos uma forma de resolver seus problemas de 

mensuração monetária dos estoques e do resultado e não a tornar uma ferramenta de 

administração. Apresentando basicamente duas funções principais: o auxílio ao controle das 

operações e o apoio na tomada das decisões. 

Além disso, Megliorini (2012) elenca outras funções para os dados fornecidos pela 

contabilidade de custos: definição dos custos das matérias-primas utilizadas na produção, 

determinação do preço mínimo de um produto em uma situação específica, formação do preço 

de venda, políticas de redução de custos e políticas de redução de desperdício de material e 

tempo. 

Ainda conforme o autor, a contabilidade de custos também serve de apoio na solução 

de problemas associados  contribuição do mix de produtos para o lucro da empresa; 

determinação da quantidade mínima de produtividade para que o negócio seja viável; gestão 

de custos. 

De maneira mais ampla Fagundes (2004) cita que os objetivos da contabilidade de 

custos são a apreensão, classificação, registro, análise e interpretação dos valores físicos e 

monetários das variações patrimoniais pertencentes ao ciclo operacional da entidade, visando 

a tomada de decisão de cunho administrativo em seus diversos níveis 

A utilidade da Contabilidade de Custos é bem parecida nas empresas de pequeno e 

grande porte que, segundo Perez, Oliveira E Costa (1999), tem como funções básicas: a 
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sistematização e a análise dos gastos, a classificação e a contabilização dos custos e a geração 

de relatórios e informações sobre os custos de produção. 

Assim, de acordo com Fagundes (2004) alguns objetivos da Contabilidade de Custos 

são: 

(i) Atendimentos das exigências fiscais; 

(ii) Determinação do resultado; 

(iii) Planejamento; 

(iv) Formação do preço de venda; 

(v) Controle operacional; 

(vi) Controle gerencial; 

(vii) Avaliação de desempenho; 

(viii) Avaliação de estoques; 

(ix) Análise de alternativas; 

(x) Estabelecimento de parâmetros; 

(xi) Obtenção de dados para orçamentos; 

(xii) Tomada de decisão. 

2.3. CONCEITOS 

2.3.1. Gastos 

Segundo Moura (2013) quando uma empresa pretende obter bens seja para uso, troca, 

transformação ou consumo, ou utilizar algum tipo de serviço, ela efetua gastos. Ainda 

segundo Moura (2013), o desembolso, ou seja, entrega do numerário, pode ocorrer antes, que 

é o pagamento antecipado, no momento, pagamento à vista, ou depois da consumação do 

gasto o que caracteriza o pagamento a prazo. 

Outra definição, segundo Martins (2010), é que gasto é a compra de um produto ou 

serviço, que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse 

representado por entrega ou promessa de entrega de ativos. Apenas existem gastos no ato da 

passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, ou seja, no momento em que 

existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo dado em 

pagamento. 

Embora o gasto implique desembolso ambos não são sinônimos. Desembolso é: 

Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a 
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entrada da utilidade comprada, portanto defasada ou não do momento do gasto. (MARTINS, 

2010) 

O conceito de gastos é muito amplo e para a Contabilidade, os investimentos, custos 

e as despesas são categorias de gastos.  

2.3.2. Investimentos 

De acordo com Martins (2010) um investimento é caracterizado como um gasto 

ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a um ou mais períodos futuros.  

Investimento segundo Padoveze (2006) “ são os gastos efetuados em ativos ou 

despesas e custos que serão imobilizados ou diferidos. São gastos ativados em função de sua 

vida útil ou de benefícios futuros”, ou seja, investimento é um gasto realizado para aquisição 

de um ativo. 

Martins (2010) apresenta a definição de investimento como gastos destinados à 

obtenção de bens de uso da empresa, de aplicação de caráter permanente, destinados à troca, à 

transformação ou consumo, enquanto esses bens não forem trocados, transformados ou 

consumidos.  

2.3.3. Perdas 

É um bem ou serviço consumido de maneira anormal ou involuntária (MARTINS, 

2010). Segundo Fagundes (2004) existem dois tipos de classificação das Perdas: 

(i) Todo processo produtivo pode gerar restos decorrente da atividade 

desenvolvida. Perdas normais à atividade e por isso devem englobar os custos do 

produto fabricado. 

(ii) Já as perdas não esperadas, como as originadas de acidentes, erros humanos, 

falhas na produção, falha de equipamento, etc., devem ser consideradas como perdas 

do período e contabilizadas como tal, incidindo diretamente no resultado do 

exercício. Não são caracterizadas como despesas e nem custos pela sua característica 

de anormalidade, não são sacrifícios feitos com o objetivo de obter receita. 

 

2.3.4. Despesas 

De acordo com Leone (2000) a despesa é caracterizada por um bem ou serviço 

consumidos diretamente para a obtenção de receitas, o gasto aplicado na realização de uma 

atividade que vai gerar renda efetivamente ou que poderá gerar uma renda teórica.  
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Segundo Martins (2010) despesa é todo bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas.  

São os gastos com bens e serviços consumidos com a finalidade de obtenção de 

receitas, são realizados após o produto estar pronto (CREPALDI, 2002). Em termos gerais, é 

um gasto voltado para as áreas de apoio, como administrativo, recursos humanos, comissões 

de vendedores que não estão diretamente relacionados ao produto, porém, são realizadas com 

o objetivo de obter receita. 

2.3.5. Custos 

Segundo Martins (2010) custos são os gastos relativos a bens ou serviços utilizados 

na produção de outros bens ou serviços. O gasto relativo a aquisição de uma matéria prima foi 

um investimento e permanece assim enquanto a matéria prima está em estoque, a partir do 

momento em que ela é utilizada na fabricação de um bem, surge o custo de matéria prima que 

é integrado ao bem elaborado.  

Ainda segundo Martins (2010) a energia elétrica é um gasto, no ato da aquisição, que 

se torna imediatamente um custo a partir de sua utilização. 

2.4. DIFERENÇAS ENTRE CUSTOS E DESPESAS 

A diferenciação entre custos e despesas teoricamente é muito simples: os gastos 

relativos aos processos de produção são custos e os gastos relativos aos processos de 

administração, vendas e financiamento são despesas (MARTINS, 2010). 

Segundo Moura (2013) a maior diferença entre custos e despesas é que a despesa vai 

para o resultado e não será recuperada, enquanto o custo vai para o produto e será recuperado 

pela venda do mesmo.  

Na prática a diferenciação pode se tornar um pouco mais difícil, segundo Martins 

(2010) alguns critérios podem facilitar o momento da análise: 

(i) Valores irrelevantes dentro dos gastos totais da empresa não devem ser 

rateados, sendo tratados exclusivamente como despesas; 

(ii) Valores cujo rateio é extremamente arbitrário devem ser evitados para 

apropriação de custos; 

(iii) Valores relevantes, porém, periódicos, classificados em sua maior parte como 

despesas, não devem ser rateados, tornando-se despesas pelo seu montante integral. 
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De acordo com Martins (2010), a percepção dos custos de produção é fácil em seu 

início, porém, é difícil perceber onde esses custos terminam. Todos os custos que são ou 

foram gastos se transformam em despesas a partir do momento da entrega em que o bem ou 

serviço que se referem. 

2.5. CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS 

Os custos podem ser classificados e avaliados por diversos critérios a fim de atender 

os usuários da contabilidade de custos sempre variando de acordo com a necessidade e 

realidade em que o usuário está inserido. A classificação mais usual é dividida em duas 

formas: quanto ao objeto custeado, sendo indiretos ou diretos, e quanto ao volume de 

produção, variáveis ou fixos. 

2.5.1. Custos diretos e indiretos 

Segundo Martins (2010) existem custos que podem ser diretamente apropriados ao 

produto a partir das medidas de quantidade consumida, como por exemplo: quilogramas de 

materiais consumidos, unidades e até mesmo quantidade de força consumida. 

De acordo com Dias e Padoveze (2007), custos diretos são mensuráveis, não 

dependem de rateio, e podem ser alocados de forma direta e objetiva aos produtos. 

Basicamente consistem em materiais usados diretamente na manufatura e na mão de obra 

direta.  

Outros custos não oferecem condição de uma medida clara e objetiva e assim a 

alocação destes recursos tem que ser feita a partir de uma estimativa ou de maneira arbitrária 

variando de acordo com diferentes visões do mesmo processo.  

Martins (2010) explana que os custos indiretos são atribuídos a cada tipo de bem ou 

função em parcelas rateadas, a partir de diferentes critérios. É um custo comum a muitos tipos 

diferentes de bens, onde no momento de sua ocorrência não é possível separar qual parcela é 

referente a cada um. 

Os custos indiretos, se analisados individualmente, revelam a dificuldade de 

identificação direta com o produto, em termos de mensuração (SOUZA; DIEHL,2009). Entre 

esses, podem ser citados: depreciação, seguros, impostos e taxas fixas, aluguel de prédio, 

juros e despesas de financiamento, combustíveis e lubrificantes, materiais de manutenção, etc. 

É possível observar que os custos diretos são atribuídos diretamente ao produto e os 

custos indiretos devem ser primeiro alocados por setor e posteriormente serem transferidos 
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para os produtos. Esse processo de transferência sucessiva dos custos indiretamente é 

chamado de rateio de custos indiretos.  

2.5.2. Custos fixos 

São os custos que não afetam seu montante em razão da alteração do volume de 

produção, dentro de determinado intervalo. (MARTINS; ROCHA 2010). 

 Um exemplo característico é o aluguel de imóvel ocupado pela indústria, cujo valor 

mensal é o mesmo em cada período, independentemente do volume produzido ou variação de 

demanda. Mesmo quando o valor do aluguel é reajustado, o custo continua fixo porque houve 

apenas uma atualização do valor contratado, em função de outras variáveis que não a 

quantidade produzida no período. 

A depreciação pode ser apresentada como outro exemplo de custo fixo, que é 

calculada pelo método das cotas constantes em que o valor de cada período é sempre o 

mesmo relativo ao equipamento, independentemente da quantidade produzida pelo 

equipamento que está sendo depreciado. 

Segundo Martins (2010) embora os custos sejam classificados como fixos, seu 

montante monetário no final de cada período pode variar, independentemente do volume 

produzido, neste caso, são chamados de custos fixos não-repetitivos. Porém, mesmo os custos 

fixos repetitivos, que apresentam o mesmo montante monetário em períodos sucessivos, terão 

reajustes, e mesmo assim continuarão sendo considerados como fixos. 

De acordo com Moura (2013) existem situações em que os custos fixos podem sofrer 

variações de acordo com o volume de produção, como por exemplo, o uso de telefones, 

consumo com material de limpeza, etc. Mesmo com essa variação esses custos não perdem 

suas condições de fixos uma vez que podem variar até um determinado limite da variação de 

volume da produção e depois novamente voltam a ser estáveis.  

Segundo Fagundes (2004), existem características especificas relativas aos custos 

fixos, que são:  

(i) A variação dos valores totais pode ocorrer em função de desvalorização da 

moeda ou por aumento/redução significativa do volume de produção; 

(ii) O valor total permanece constante dentro de certa faixa de produção; 

(iii) O valor por unidade produzida varia à medida que ocorre variação no volume 

de produção, por se tratar de um valor fixo diluído por uma quantidade maior; 
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(iv) Sua alocação para os departamentos ou centros de custos necessita, na maioria 

das vezes, de critérios de rateios determinados pelo contador de custos. 

2.5.3. Custos variáveis 

Segundo Moura (2013), custos variáveis são aqueles que variam em decorrência do 

volume da produção e por estarem vinculados ao volume produzido são também denominados 

custos diretos. 

Custos variáveis são os custos que variam de acordo com o objeto de custeio ou que 

se modificam em função da variação do volume e atividades das operações, Martins e Rocha 

(2010) definem que os custos variáveis são os custos que são afetados em seu montante 

diretamente pelo volume de produção, dentro de um determinado intervalo. Quanto maior o 

volume produzido em um período especifico maior será o custo variável nesse mesmo período. 

Custos variáveis são aqueles que têm seu montante monetário alterado diretamente 

em função das atividades da empresa, quanto maior a produção, maior será o gasto com itens 

como matéria-prima e embalagens, por conseguinte o custo variável aumentará. Os custos 

podem ser variáveis quanto à produção, caso típico desta classificação, quando acompanham 

a proporção da atividade com a qual estão relacionados; e podem ser variáveis quanto à 

atividade, quando um custo é fixo em determinada atividade, porém, relacionado à outra, 

poderá ser classificado como variável (PADOVEZE, 2006). 

Algumas características dos custos variáveis, de acordo com Moura (2013), são: 

(i) O valor total varia na proporção direta do volume de produção; 

(ii) O valor é constante por unidade, independentemente da quantidade produzida; 

(iii) Alocações aos produtos ou centros de custos são, normalmente, feitas de forma 

direta, sem a necessidade de utilização de critérios de rateios. 

A Figura 1, segundo Dias e Padoveze (2007), resume a diferença entre custos e 

despesas. 



22 

 

Figura 1 - Diferença de custos e despesas 

 

Fonte: Dias e Padoveze, 2007.  

2.6. MÉTODOS E SISTEMAS DE CUSTEIO 

De acordo com Wernke (2005) o termo custeio significa atribuir valor de custo a um 

produto, mercadoria e serviço.  

Com a globalização dos mercados e aumento da competitividade, as organizações 

iniciaram a cada vez mais buscar a melhoria contínua, com isso surgiram os métodos de 

custeio que são segundo Martins (2010) basicamente a apropriação dos custos.  

Megliorini (2012) comenta que existem vários métodos de custeio, os quais são 

escolhidos pelas empresas de acordo com os objetivos estabelecidos.   
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Abbas, Gonçalves e Leoncine (2012), referindo-se ao assunto, destacam que quanto 

mais intensa a concorrência a que estiver submetida uma organização, mais importante será 

dispor de um método de custeio que lhe permita conhecer seus custos e, a partir daí, encontrar 

uma posição vantajosa diante de seus concorrentes. 

Segundo Maher (2001), diferentes necessidades exigem diferentes informações, e 

assim, a escolha do método depende do tipo de informação necessária aos gestores. Todavia, 

ressalta-se que cada método, apesar de apresentar vantagens e desvantagens, gera informações 

complementares. 

A partir desse pensamento foram elaborados vários métodos, com a finalidade de 

obter o resultado e análise ideal, através de cálculos e estudos dos custos da organização 

procurando identificar os gastos efetivos e a melhor maneira de alocá-los aos seus respectivos 

centros de custos. 

Conforme Crepaldi (2010), sistema de custeio é simplesmente a forma de se registrar 

os custos, e tem por finalidade atingir a determinação do lucro, o controle das operações e 

auxiliar a tomada de decisão. 

Dessa forma, Megliorini (2012) cita que existe diferença entre método de custeio e 

sistema de custeio, uma vez que o método de custeio determina como atribuir valor aos 

objetos de custos, podendo ser: produtos, clientes, pedidos, operações, atividades, 

departamentos, entre outros. Por outro lado, o sistema de custeio é um conjunto de 

procedimentos empregados para calcular os bens e serviços processados em uma empresa. 

Munaretto e Diedrich (2007) argumentam que os sistemas de custeio possibilitam 

encontrar o valor do custo da produção. Cada sistema de custeio possui suas próprias 

características, podendo apresentar resultados diferentes. Assim, a escolha de um método de 

custeio, depende do propósito e dos resultados que a empresa almeja alcançar. 

2.6.1. Custeio por absorção 

Este método de custeio é o mais tradicional entre todos os métodos e o único aceito 

pelo fisco brasileiro para empresas privadas. De acordo com Martins (2010) o Custeio por 

Absorção é o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente 

aceitos, elaborado com a necessidade histórica da contabilidade custos com o aumento do 

controle pelos produtores de bens e serviços. 
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Segundo Abbas, Gonçalves e Leoncine (2012) no custeio por absorção todos os 

custos de produção irão compor o custo do bem ou do serviço, tanto os custos diretos quanto 

os custos indiretos.  

A Figura 2, ilustra e confronta os conceitos do método por Absorção em empresas de 

manufatura e empresas prestadoras de serviços segundo Martins (2003). 

Figura 2 - Custeio por absorção 

 

Fonte: Martins, 2003. 

 

Segundo Mauss e Souza (2008, p.45) o Custeio por Absorção 

“É aquele método que absorve todos os custos de produção, e somente os de 

produção, de produtos ou serviços produzidos em determinado período de 

tempo. Os demais gastos são considerados como despesa e lançados no 

resultado do período em que ocorreram. Dessa forma, todo o sacrifício de 

ativos do período será alocado por absorção aos objetos de custeio. É o 

método derivado da aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade 

e seu uso é disseminado, principalmente pela contabilidade financeira, para 

apresentar relatórios ao público externo, auditoria e fisco. ” 

Para melhor entender as características do Custeio por Absorção cita algumas 

características marcantes e explicita que este método engloba os custos totais, tendo maior 

utilidade em empresas que apresentam baixa flexibilidade em seu processo produtivo e baixa 

variedade de produtos.  

Este método mesmo sendo tido como base de auditorias externas e obrigatório no 

Brasil, salvo exceções, apresenta algumas limitações, como a adoção de critérios arbitrários e 

muitas vezes subjetivos de rateio, a necessidade de um grande conhecimento dos processos de 

produção e revisão constantes dos critérios adotados. Podendo assim, reportar de forma 

artificial os custos dos produtos e não evidenciar a capacidade ociosa da empresa.  
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Abbas, Gonçalves e Leoncine (2012) citam como desvantagens deste método: 

(i) Os custos, por não se relacionarem com este ou aquele bem ou serviço, são 

quase sempre distribuídos com base em critérios de rateio com grande grau de 

arbitrariedade; 

(ii) O custo fixo por unidade depende ainda do volume de produção, e o custo de 

um produto pode variar em função da alteração de volume de outro produto; 

(iii) Os custos fixos existem, independente, da fabricação ou não desta ou daquela 

unidade e acabam presentes no mesmo montante, mesmo que ocorram oscilações 

(dentro de certos limites), portanto não devem ser alocados aos bens e serviços. 

2.6.2. Custeio direto ou variável  

Este método é normalmente utilizado como uma ferramenta gerencial, devido aos 

tipos de informações geradas, porém não é aceito pela legislação brasileira para fins de 

apuração de imposto de renda e contribuição social. 

Segundo Megliorini (2012), no custeio variável os custos da organização devem ser 

analisados como fixos e variáveis, e serão apropriados ao objeto de custeio (bens ou serviços) 

apenas os custos variáveis (que são os que variam de acordo com o volume de produção ou de 

acordo com alguma outra base estabelecida), sejam diretos ou indiretos. 

Abbas, Gonçalves e Leoncine (2012) explicam que na visão do referido método de 

custeio a organização deve já estar comprometida com os custos fixos, os quais não serão 

alterados, caso ocorra aumento ou diminuição da produção, ou, ainda, caso não haja produção. 

Assim, uma vez que a estrutura fixa da organização já está preparada para atender aos clientes, 

a decisão relevante está relacionada com os custos variáveis. 

De acordo com Dias e Padoveze (2007) o método de custeio direto ou variável 

elimina a necessidade de rateios e estimativas e consequentemente, as distorções geradas 

pelas mesmas. Este modo de custeio apresenta vantagens gerenciais no que diz respeito aos 

resultados gerados pelos diferentes produtos ou serviços oferecidos por uma empresa. 

Algumas das vantagens deste método são citadas por Souza e Clemente (2007) como 

o destaque que este método dá ao peso da estrutura organizacional ou produtiva da empresa 

confrontando a capacidade instalada e o nível de atividade, gerando assim, informações que 

orientam a elaboração de estratégias  que buscam otimizar o uso da estrutura da organização.  

Apesar de bastante utilizado gerencialmente nas empresas privadas, no Brasil, o 

Método de Custeio Direto ou Variável não é permitido para fins contábeis e fiscais, de 
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valoração de estoques e de determinação do resultado do período.  Martins (2010) afirma que 

o “Custeio Direto fere os Princípios Contábeis, principalmente o Regime de Competência e a 

Confrontação. Segundo estes, deve-se apropriar as receitas e delas deduzir todos os sacrifícios 

envolvidos para sua obtenção”. Portanto, esse método pode ser utilizado apenas para fins 

gerenciais, de tomada de decisão, sobretudo a curto prazo. 

Abbas, Gonçalves e Leoncine (2012) citam como desvantagens deste método: 

(i) Não é aceito pela auditoria externa das entidades que tem capital aberto e nem 

pela legislação do imposto de renda; 

(ii) Aumento da proporção dos custos fixos na estrutura de custos das 

organizações;  

(iii) Na prática, a separação de custos fixos e variáveis não é tão clara como parece, 

pois, existem custos semivariáveis e semifixos, podendo no custeamento direto 

incorrerem problemas de continuidade para a empresa. 

A maioria dos autores se refere ao método de custeio Direto como sinônimo do 

método de Custeio Variável, porém, existe uma leve diferença entre esses dois métodos. Nem 

todo custo direto é variável, como por exemplo a mão de obra direta. No entanto, segundo 

Dias e Padoveze (2007) essa mão de obra pode ser considerada custo fixo a curto prazo e 

variável a longo prazo, o que aumenta a discussão sobre a classificação desses métodos. 

2.6.3. Método da contabilidade de ganhos 

Segundo Dias e Padoveze (2007) este método é baseado na Teoria das Restrições, 

que percebe a organização como um sistema, onde os elementos são interdependentes e 

interagem entre si, portanto, o desempenho global depende dos esforços de cada elemento que 

compõe o sistema. 

Este método é muito relacionado com o método de custeio direto ou variável pois, 

segundo Goldratt (2002), engloba três grandes medidas: ganho, inventário e despesas 

operacionais. Onde, de acordo com Martins (2010), ganho é a diferença entre os custos 

totalmente variáveis e a receita, inventário é todo o dinheiro investido pela empresa em bens 

ou serviços que pretende vender (matéria prima, produtos em processo, máquinas, 

equipamentos...), e despesas operacionais são os recursos que o sistema gasta para 

transformar o inventário em ganho.  

Neste conceito, portanto, segundo Dias e Padoveze (2007) assume-se que os custos 

variam basicamente em função do volume de produção, sendo, portanto levados para efeito de 
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custos, aqueles que são totalmente variáveis, enquanto que os demais gastos são considerados 

fixos, inclusive a mão-de-obra direta. 

2.6.4. Custeio baseado em atividades (ABC) 

O Custeio ABC (Activity Based Costing) é um método cujo desenvolvimento 

iniciou-se na década de 1960, e apresenta uma forma de apurar os custos dos produtos ou 

serviços diferentes dos métodos tradicionais. 

De acordo com Souza e Clemente (2007) os métodos de custeio tradicionais foram 

desenvolvidos numa realidade em que os custos indiretos de fabricação eram muito menores 

que os custos diretos. Na década de 1960 a realidade mudou, com o advento de maior 

tecnologia os custos indiretos começaram a ultrapassar os custos diretos nos processos fabris, 

e assim, os métodos de custeio tradicionais cujos rateios eram geralmente feitos por horas – 

máquina ou horas – mão de obra, começaram a se tornar ineficientes na geração de 

informações para fomentar a tomada de decisão. Segundo Nakagawa (2001), no Brasil, o 

ABC tornou-se conhecido a partir dos estudos do Departamento de Contabilidade e Atuaria da 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, em 

1989. 

Segundo Cogan (2002) o Método ABC foi originalmente desenvolvido para 

gerenciamento dos custos, tendo como enfoque os recursos e as atividades geradores de 

custos, o que significa que os custos são atribuídos às atividades baseadas no uso dos recursos, 

depois atribuídos aos objetos dos custos, tais como produtos ou serviços, baseado no uso das 

atividades. 

Dias e Padoveze (2007) explicam que neste método os custos e despesas da empresa 

são apropriados ao produto mediante análise dos processos e atividades, sendo utilizados 

direcionadores em dois estágios, um em que o produto consome atividades e outro em que as 

atividades consomem recursos. 

De acordo com Jericó e Castilho (2010), o método de Custeio baseado em Atividades 

(ABC) tem sido apontado como um dos mais adequado para as organizações hospitalares. O 

ABC busca rastrear os gastos de uma empresa para analisar e monitorar os diversos caminhos 

de consumo dos recursos diretamente identificáveis, por meio das atividades mais relevantes e 

destas para os produtos e serviços, gerando informações relevantes e contribuindo de forma 

significativa com a gestão hospitalar, no planejamento e controle gerencial possibilitando 
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mudanças no comportamento organizacional pela mudança do foco de atenção para as 

atividades e não para os volumes. 

Segundo Ching (2000), as informações geradas auxiliam a compreensão dos 

processos e a percepção de detalhes importantes que antes não eram visíveis. Permitem ao 

gerente compreender os fatores geradores de consumo, os custos de produção referente a cada 

recurso e ainda perceber atividades que não geram valor ao produto ou serviços e eliminá-las. 

Segundo Jericó e Castilho (2010), o fato dos custos serem divididos por atividades permite 

que os custos que antes eram vistos e considerados como indiretos em relação ao serviço 

passem a ser considerados como diretos em relação a atividade, evitando distorções no 

critério de rateio. 

A Figura 3 ilustra como são direcionados os custos no método de custeio Baseado 

em Atividades (ABC) 

 

Figura 3 - Custeio por Atividade (ABC) 

 

Fonte: O Autor.  

Segundo Abbas, Gonçalves e Leoncine (2012) o método de custeio ABC apresenta 

uma dificuldade em sua implementação devido à grande quantidade de controle necessários 

para a realização de registros.   
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Kaplan e Anderson (2007) citam os seguintes problemas da implementação do 

custeio baseado em atividades: 

(i) Os processos de entrevistas e levantamentos de dados são demorados e 

dispendiosos; 

(ii) Os dados utilizados no método são subjetivos e de difícil validação; 

(iii) O armazenamento, o processamento e a apresentação dos dados são 

dispendiosos; 

(iv) Foca, geralmente, processos específicos e não fornece uma visão integrada das 

oportunidades de lucro em todo o âmbito da empresa; 

(v) Não é atualizável ou adaptável facilmente às novas circunstâncias; 

(vi) Incorre em erro teórico, ao ignorar a possibilidade de capacidade ociosa. 

2.6.5. Custeio padrão 

Esse método de custeio constitui-se numa ferramenta que depende de outros sistemas 

para que sejam confrontadas as informações desse método que mostrará aos gestores uma 

maior visão dos gastos reais com os que foram pré-estabelecidos na organização. 

O custeio padrão pode ser definido como o custo ideal que deveria ser obtido pela 

empresa nas condições de plena eficiência e rendimento. Segundo Martins (2010) é o valor 

conseguido com o uso das matérias-primas de melhor qualidade, a mais eficiente mão de obra 

e 100% da capacidade da empresa.  

De acordo com Martins e Rocha (2010) o custeio padrão terá uma maior capacidade 

de gerar informações mais precisas, de acordo com o produto que esteja na linha de produção, 

fornecendo informações reais, de modo que possa estabelecer uma comparação das 

informações que possibilitará aos gestores visualizar se as metas traçadas estão sendo 

alcançadas com êxito. 

2.6.6. Custeio RKW 

O método RKW (Reichskuratorium für Wirtschaftlichtkeit) encontra diversas 

denominações na literatura. De acordo com Bornia (2010), pode ser chamado de Método dos 

Centros de Custos, Método das Seções Homogêneas, Mapa de Localização de Custos e 

Custeio Pleno.  
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Este método teve origem na Alemanha no século XX, e é mais conhecido no Brasil 

pela sigla RKW que representa as iniciais de um antigo conselho governamental para assuntos 

econômicos da própria Alemanha.  

O RKW consiste, segundo Padoveze (2006), na apropriação dos custos de produção 

e também de todas as despesas da empresa, inclusive financeiras, a todos os produtos. De 

acordo com Abbas, Gonçalves e Leoncine (2012), a principal característica deste método é a 

divisão da empresa em centros de custos, onde os custos são alocados aos centros por 

intermédio de bases de distribuição e repassados aos bens ou serviços por unidade de trabalho. 

Bornia (2010) sintetiza os procedimentos para aplicação deste método em cinco 

etapas, que são: 

(i) Separação dos custos em itens; 

(ii) Divisão da empresa em centros de custos; 

(iii) Identificação dos custos com os centros (distribuição primária); 

(iv) Distribuição dos custos dos centros indiretos até os diretos (distribuição 

secundária); 

(v) Distribuição dos custos dos centros diretos aos bens ou serviços (distribuição 

final); 

Considerando essas etapas, e referenciando uma das denominações do método Abbas, 

Gonçalves e Leoncine (2012) explicam que um centro de custo é considerado homogêneo 

quando o trabalho realizado no mesmo independente do produto, ou seja, todos os bens ou 

serviços que passam pelo centro sofrem o mesmo tipo de trabalho. 

Segundo Martins (2010), o modelo original do método, considera o custo de 

oportunidade, referindo-se à remuneração do capital próprio. O autor destaca a utilidade do 

método em considerar o rateio dos custos e despesas totais, expressando que dessa forma é 

possível chegar ao valor de “produzir e vender”, bastando então acrescentar o lucro desejado 

para se obter o preço de venda final. E, segundo o próprio autor, muitas vezes isso que é feito, 

a empresa fixa um lucro desejado para certo período como um valor global e assim procede 

para o rateio aos seus produtos em função de alguma base de alocação. 

De acordo com Vartanian (2000), a principal vantagem do método de custeio por 

centros de custos ou RKW é o fato de serem utilizados todos os gastos ocorridos na 

organização, sem exceções. Com isso se obtém uma informação de custos completa e 

conservadora. Outra vantagem, segundo o mesmo, é que a informação gerada pelo método 

pode ser tranquilizadora pois caso a comparação do preço de venda praticado em determinado 
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produto com o custo pleno apurado para este mesmo produto, for favorável é constatado que o 

preço de venda está cobrindo o pior custo. Antes dos cálculos do custo pleno, poderia ser 

possível crer que as receitas cobriam custos, porém agora com essa análise pode se ter certeza 

da lucratividade por produto. 

Quanto às desvantagens, Abbas, Gonçalves e Leoncine (2012), explicitam que as 

informações geradas podem levar a decisões equivocadas por não distinguir custos fixos e 

variáveis. Moura (2013) explica que no Brasil, contabilmente é inviável a adoção desse 

sistema, uma vez que fere tanto os princípios de contabilidade, especificamente o princípio da 

competência, como também se incompatibiliza com a legislação tributária. Portanto, é uma 

ferramenta gerencial relevante, mas pouco utilizada atualmente, porém que serve como base 

para qualquer critério de fixação de preço de venda com base em custos de produção e 

despesas.  

2.6.7. Diferenças entre os métodos de custeio 

Cada método de custeio possui suas próprias características específicas e, segundo 

Dias e Padoveze (2007), permitem apurar o custo unitário de um produto de acordo com o 

método adotado pela organização, custo unitário que varia de acordo com o método escolhido. 

O Quadro 1, segundo Dias e Padoveze (2007) deixa explicita a diferença entre os 

métodos de custeio que foram citados. 

Quadro 1- Diferença entre métodos de custeio 

 

Fonte: Dias e Padoveze, 2007. 
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3. DOENÇA RENAL CRÔNICA 

3.1. A DOENÇA RENAL CRÔNICA NO BRASIL 

De acordo com Riella (2003) a doença renal crônica (DRC) se refere a um 

diagnóstico sindrômico de perda progressiva e irreversível da função renal. As principais 

características da doença renal crônica são alterações estruturais ou da função dos rins, por um 

período maior que 3 meses, e com implicações na saúde do indivíduo. Essa definição 

classifica como portadores de doença renal crônica aqueles pacientes que possuem alguma 

lesão renal independente da taxa de filtração glomerular, ou seja, pacientes com lesão renal, 

mas sem perda da função dos rins também são considerados como portadores de doença renal 

crônica. Isso permite detectar pacientes em uma fase inicial da doença, possibilitando a 

prevenção para evitar a progressão para níveis mais avançados, como a falência renal. Romão 

Jr (2004) define que a doença renal crônica consiste em lesão renal e perda progressiva e 

irreversível da função dos rins. Em sua fase mais avançada (fase terminal de insuficiência 

renal crônica), os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno do paciente.  

De acordo com Martins e Cesarino (2005), os tratamentos disponíveis para as 

doenças renais terminais são: a diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise peritoneal 

automatizada, hemodiálise e o transplante renal. Esses tratamentos substituem parcialmente a 

função renal, aliviam os sintomas da doença e preservam a vida do paciente, porém, nenhum 

deles é curativo.  

Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017) estimavam que no Brasil, em 

2016, existiam cerca de 122.825 pacientes em tratamento dialítico. A Figura 4 ilustra o 

número de pacientes nesse tipo de tratamento por ano no Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_filtra%C3%A7%C3%A3o_glomerular
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Figura 4 - Número estimado de pacientes em tratamento dialítico por ano 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017) 

 

Segundo ainda Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017) o número de unidades de 

diálise que podem atender a esses pacientes no ano de 2016 era de 747 unidades. A Figura 5 

retrata o número de unidades diálise ativas registrada no Brasil por ano, do ano de 2000 ao 

ano de 2016. Indicando que de 2000 a 2016 houve um crescimento de cerca de 46% no 

número de unidades de diálise no Brasil 

Figura 5 - Número estimado de unidades ativas de diálise no Brasil por ano 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017) 
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Dentre essas unidades, a Figura 6 representa a porcentagem relativa a cada região do 

país, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017). A região Sudeste apresenta a 

maior proporção de unidades de diálise no país. 

Figura 6 - Porcentagem estimada de unidades de diálise por região 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017) 

 

De acordo com Romão Jr (2004), a insuficiência renal crônica significa que os rins 

foram prejudicados por uma série de motivos, como diabetes, pressão sanguínea alta ou 

glomerulonefrite (inflamação na região dos rins que filtra o sangue e forma a urina).  O que 

faz com que os rins, de acordo com a National Kidney Foundation (2008), percam a 

capacidade de executar atividades como: 

(i) Remover excessos de liquido do organismo; 

(ii) Liberar hormônios que ajudam controlar a pressão sanguínea, fortalecer os 

ossos e prevenir anemia; 

(iii) Manter o equilíbrio adequado de importantes elementos químicos no sangue, 

como sódio, potássio, fósforo e cálcio; 

(iv) Manter o equilíbrio de ácidos e bases do organismo. 

Considerando as causas relacionadas à insuficiência renal crônica a Figura 7 mostra 

os dados dos números estimados de novos pacientes em diálise por ano a partir de 2007 a 

2014. Representando um número crescente de novos pacientes de 2012 a 2014. 
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Figura 7 - Número estimado de novos pacientes em diálise no Brasil por ano 

 

Fonte: Associação Brasileira de Centros de Diálise Transplante (2015) 

 

Nota-se comparando a figura 7 e a figura 5 que o crescimento do número de novos 

pacientes de 2012 a 2014 foi significante e o número total de unidades de diálise aumentou de 

651 para 715, com isso o cenário dessas unidades se torna um cenário onde existe dificuldade 

de atender todos os pacientes, e muitas vezes, como no caso da empresa em estudo, atuam em 

sua capacidade máxima. 

   Ao mesmo tempo em que novos pacientes vão surgindo, outros vêm a falecer. A 

Associação Brasileira de Centros de Diálise Transplante (2015) apresenta dados do número de 

óbitos de pacientes que realizavam diálise a partir de 2011 até 2014, no Brasil. A Figura 8 traz 

esses dados, com um aumento considerável no ano de 2014. 
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Figura 8 - Número estimado de óbitos de pacientes que realizavam diálise no Brasil por ano 

 

Fonte: Associação Brasileira de Centros de Diálise Transplante (2015) 

 

É possível perceber que no cenário brasileiro a procura pela terapia renal substitutiva 

aumenta a cada ano. Portanto um investimento nessa área é sempre necessário. A Figura 9 

traz os investimentos em Saúde da União até o ano de 2015, sendo possível notar um aumento 

crescente nos gastos públicos em saúde.  

Figura 9 - Gastos em saúde da União 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017) 
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3.2. A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

Existem diferentes tipos de tratamento para as pessoas que apresentam uma Doença 

Renal Crônica que variam a partir das condições clinicas e da escolha do paciente. De acordo 

com Figueiredo, Kroth e Lopes (2005), a educação do paciente com insuficiência renal 

crônica começa assim que o diagnóstico é feito e nunca termina. O paciente tem que ser 

orientado sobre a doença, seu tratamento e especialmente sobre a modalidade de tratamento 

escolhido. Um dos tipos de tratamentos, além do transplante de rim, é a diálise peritoneal que, 

de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017), é uma opção de tratamento 

através do qual o processo ocorre dentro do corpo do paciente, com auxílio de um filtro 

natural como substituto da função renal. Esse filtro é denominado peritônio, uma membrana 

porosa e semipermeável, que reveste os principais órgãos abdominais. O espaço entre esses 

órgãos é a cavidade peritoneal. Um líquido de diálise é colocado na cavidade e drenado, 

através de um cateter. 

Quanto à diálise peritoneal existem dois tipos mais comuns, a diálise peritoneal 

ambulatorial contínua (DPAC), que segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2017) 

consiste em um procedimento realizado diariamente e de forma manual pelo paciente e/ou 

familiar. Geralmente são necessárias quatro trocas ao dia, sendo que o tempo de troca leva 

aproximadamente trinta minutos. A outra modalidade desse tipo de diálise é peritoneal 

automatizada (DPA) que é realizada todos os dias, normalmente à noite, em casa, utilizando 

uma pequena máquina cicladora, que infunde e drena o líquido, fazendo as trocas do líquido. 

Antes de dormir, o paciente conecta-se à máquina, que faz as trocas automaticamente de 

acordo com a prescrição médica. A drenagem é realizada conectando a linha de saída a um 

ralo sanitário e/ou recipiente rígido para grandes volumes.  

Outro procedimento possível é a Hemodiálise, que de acordo com a Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (2017) é um procedimento através do qual uma máquina limpa e 

filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O 

procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de 

líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de 

substâncias como sódio, potássio, uréia e creatinina. As sessões de hemodiálise são realizadas 

geralmente em clínicas especializadas ou hospitais. Basicamente, na hemodiálise a máquina 

recebe o sangue do paciente por um acesso vascular, que pode ser um cateter (tubo) ou uma 

fístula arteriovenosa, e depois é impulsionado por uma bomba até o filtro de diálise 

(dialisador). No dialisador o sangue é exposto à solução de diálise, também conhecido como 
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dialisato, através de uma membrana semipermeável que retira o líquido e as toxinas em 

excesso e devolve o sangue limpo para o paciente pelo acesso vascular. Uma fístula 

arteriovenosa (FAV), que pode ser feita com as próprias veias do indivíduo ou com materiais 

sintéticos. É preparada por uma pequena cirurgia no braço ou perna. É realizada uma ligação 

entre uma pequena artéria e uma pequena veia, com a intenção de tornar a veia mais grossa e 

resistente, para que as punções com as agulhas de hemodiálise possam ocorrer sem 

complicações.  O cateter de hemodiálise é um tubo colocado em uma veia no pescoço, tórax 

ou virilha, com anestesia local. O cateter é uma opção geralmente temporária para os 

pacientes que não têm uma fístula e precisam fazer diálise. Os principais problemas 

relacionados ao uso do cateter são a obstrução e a infecção, o que muitas vezes obriga a 

retirada do cateter e o implante de um novo cateter para continuar as sessões de hemodiálise. 

O paciente geralmente necessita para o tratamento em geral de quatro horas de 

hemodiálise, três ou quatro vezes por semana. Dependendo da situação clínica do paciente 

esse tempo varia de 3 a 5 horas por sessão e pode ser feita 2, 3, 4 vezes por semana ou até 

mesmo diariamente. Ao iniciar o tratamento o paciente perceberá uma melhora significativa 

nos sintomas que apresentava, como: falta de apetite, indisposição, cansaço, náuseas, dentre 

outros. Adicionalmente, serão reduzidas as restrições dietéticas que o paciente fazia antes de 

começar a fazer hemodiálise e o paciente perceberá, em geral, uma melhora na sua qualidade 

de vida. 

A clínica em estudo atende pacientes tanto em hemodiálise quanto em diálise 

peritoneal, sendo o volume da primeira consideravelmente maior. 

Todos os conceitos e definições analisados sobre sistemas de custos podem e devem 

ser aplicados em instituições hospitalares, porém, como foi apresentado neste trabalho é 

necessária uma adaptação e adequação dos métodos para o setor de saúde devido ao alto grau 

de complexidade de seus processos, a necessidade de mão de obra intensa e a peculiaridade de 

seus clientes.  

Levando em conta as informações do referencial teórico estudado, o sistema de custo 

a ser adotado pela instituição de saúde deve ser capaz de refletir e analisar todos os processos 

e atividades realizadas no complexo hospitalar, no caso do presente trabalho em uma clínica 

que fornece serviços de terapia renal substitutiva.  

Com base nessas considerações será adotado o método de custeio ABC tendo em 

vista que este é um sistema que para uma empresa prestadora de serviços de saúde pode 

proporcionar um alto nível de informação, facilitando, para os gestores, o controle dos custos. 
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4.  APLICAÇÃO DO MÉTODO DE CUSTEIO ABC 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a aplicação do estudo de caso em uma 

clínica de diálise localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais, que atende pacientes residentes na 

cidade e arredores. Foi aplicado o Sistema de Custeio Baseado em Atividades para determinar 

o custo de uma sessão de hemodiálise realizada na clínica. 

4.1 MODELO CONCEITUAL 

As etapas necessárias, adaptadas de acordo com Kaplan e Cooper (2000) e Coelho 

(2003), para a determinação dos custos das atividades e objetos de custeio no Sistema ABC 

serão apresentadas abaixo com o objetivo de esclarecer a metodologia utilizada na obtenção 

do custo de uma sessão de hemodiálise.  

4.1.1 Diagnóstico institucional  

Basicamente esta etapa consiste em um aprofundamento sobre características e 

informações básicas sobre a empresa, como por exemplo sua história, sua missão, visão e 

valores com o objetivo de identificar as características mais marcantes do ambiente interno da 

empresa. 

É importante também, que sejam analisados outros fatores básicos, como: 

identificação dos principais produtos, quem são os clientes e suas peculiaridades, como os 

produtos ou serviços são oferecidos, como o cliente vê a qualidade dos mesmos, entre outros. 

4.1.2 Mapeamento dos processos e identificação das atividades 

Esta etapa consiste em identificar as principais atividades da empresa e mapear seus 

processos de acordo com o nível de detalhamento estipulado. 

É importante que o nível de detalhe seja muito bem analisado nessa etapa para que 

não ocorram excessos ou falta de informações. É de se esperar que empresas que já operam no 

mercado há algum tempo tenham seus processos bem definidos e suas atividades descritas. 

Essa prática melhora o controle da qualidade do produto ou do serviço prestado, facilita o 

treinamento de novos colaboradores, melhorias no processo e permite maior entendimento 

dos colaboradores como sua atividade impacta no produto final.  
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Algumas técnicas comumente utilizadas são: entrevistas, pesquisas de documentação 

existente, acompanhamento das rotinas de trabalho junto aos colaboradores e aplicação de 

questionários. 

4.1.3 Custeio das Atividades 

Os processos mapeados podem ser destrinchados em atividades e a partir da 

definição das atividades da empresa, no nível de detalhe estipulado, é necessário identificar e 

medir os recursos consumidos em cada atividade. 

Com a identificação e medição dos recursos em cada processo é possível alocar cada 

recurso as atividades, por meio dos direcionadores de recursos, conforme prevê o Sistema de 

Custeio ABC.  

A apuração do custo total das atividades é realizada, portanto, a partir da soma de 

todas as parcelas de recurso consumida por cada atividade. 

4.1.4 Custeio dos Objetos de Custo 

A partir do custeio das atividades é possível obter o custo de cada objeto de custo. 

Inicialmente é necessário identificar os objetos de custo que se deseja custear, e definir os 

direcionadores de atividades. 

A identificação dos objetos de custo é ligada diretamente às pessoas interessadas nas 

informações de custos, que geralmente são a alta administração, pois são os responsáveis por 

tomar decisões estratégicas a partir das informações obtidas. Os objetos de custos de uma 

empresa geralmente são seus produtos ou serviços. 

O custo indireto total de cada objeto de custo é obtido pela soma das parcelas dos 

recursos consumidos em cada atividade. Somando os custos diretos aos custos indiretos de 

cada objeto de custo, é possível obter seu custo total, conforme apresentado abaixo. 

Custo total do objeto de custo = Custo indireto total + Custo direto total. 

A partir da divisão do custo total de cada objeto pelo número de objetos de custo é 

possível identificar o custo unitário de cada objeto de custo. 
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4.2 APLICAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL 

4.2.1 Diagnóstico Institucional  

Como explicitado acima nessa etapa é importante selecionar as informações 

necessárias para que se conheça afundo a empresa em que o Sistema de Custeio será aplicado. 

Por motivos de anonimato solicitado pela empresa as informações contidas nesse tópico serão 

genéricas a fim de evitar a exposição da mesma. 

A clínica atende pacientes renais crônicos de Juiz de Fora e região, sendo que os 

pacientes das cidades dos arredores se deslocam para Juiz de Fora realizam a hemodiálise e 

voltam para as cidades onde residem.  

São atendidos atualmente 230 pacientes sendo que 205 são pacientes do Sistema 

Único de Saúde, ou seja, cerca de 89% dos pacientes que clínica atende são de baixa renda e 

muitas vezes de baixa escolaridade o que deve ser levado em conta nas operações e no contato 

com os pacientes. 

Outro fator importante a ser percebido são as diretrizes estratégicas da empresa, por 

meio das mesmas é possível perceber quais os objetivos da instituição. A missão da empresa 

é: “Oferecer aos nossos pacientes em tratamento ambulatorial e terapia renal substitutiva, 

cuidado integral através de uma equipe multiprofissional qualificada, contribuindo para uma 

melhoria contínua da qualidade de vida, fundamentada em um atendimento de excelência, 

ético e humanizado” . Enquanto a missão da empresa é a declaração dos propósitos e 

responsabilidades da empresa perante os clientes o objetivo da empresa para o futuro (sua 

visão) é: “Tornar-se em nossa comunidade um centro de referência assistencial e de ensino no 

tratamento e prevenção da doença renal crônica.”. 

A empresa possui 90 funcionários, de diferentes escolaridades, e realiza suas 

operações em três turnos (manhã, tarde e noite). Na figura 10, para fins ilustrativos, é 

apresentado o organograma da empresa. 
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Figura 10 - Organograma 

 

 

Responsável técnico; 2- Hemodiálise; 3- Supervisão higiene e limpeza 

Fonte: O Autor 

 

4.2.2 Mapeamento dos processos e identificação das atividades 

Esta etapa consiste em identificar os processos existentes na empresa em estudo, bem 

como as atividades que fazem parte de cada processo. O nível de detalhamento é estipulado 

em conjunto com a gerência para que não seja esquecida nenhuma informação importante e 

também não fique uma informação muito maçante e com muitos detalhes, o que pode gerar 

perda de foco. 

A partir de entrevistas, da atualização do organograma, acompanhamento dos 

processos e estudos dos Procedimentos Operacionais Padrão foram definidos os seguintes 

setores dentro da empresa: 
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(i) RECEPÇÃO: setor responsável por receber o paciente na clínica, preencher os 

documentos necessários junto ao paciente para que seja possível a realização 

da hemodiálise; 

(ii) SECRETARIA: setor responsável pelos processos de apoio administrativos, 

como controle de ponto dos funcionários, contato com fornecedores, controle 

de documentos entre outras atividades administrativas; 

(iii) FARMÁCIA: dentro da empresa são realizadas atividades farmacêuticas, 

principalmente manipulação de soluções e produtos químicos e controle de 

qualidade de alguns materiais utilizados durante o processo; 

(iv) ASSISTENCIAL: um dos setores responsáveis pela realização do processo de 

hemodiálise, composto por técnicos de enfermagem; que são os mais 

próximos ao processo e os responsáveis por conectar os pacientes na máquina 

e realizar o processo de hemodiálise;  

(v) ENFERMAGEM: setor responsável pela supervisão dos técnicos de 

enfermagem, também atuando diretamente no contato com o paciente e na 

realização do processo de hemodiálise; 

(vi) CORPO CLÍNICO: setor composto por médicos que acompanham o quadro 

clinico dos pacientes tomando as medidas necessárias para que a qualidade de 

vida e longevidade dos pacientes sejam preservadas; 

(vii) MULTIPROFISSIONAL: composto por profissionais de nutrição, psicologia e 

serviço social para prestar o apoio necessário aos pacientes; 

(viii) HIGIENE E LIMPEZA: setor responsável pela manutenção e limpeza do 

ambiente; 

(ix) MANUTENÇÃO: setor responsável pela manutenção dos equipamentos; 

(x) ASSISTENCIAL EXTERNO: setor responsável por realizar hemodiálises em 

pacientes agudos em hospitais da cidade; 

(xi) TRANSPORTE: setor composto por motoristas que transportam os 

colaboradores e materiais para os hospitais que necessitam de serviços de 

hemodiálise. 

Os setores Assistencial Externo e Transporte não serão considerados no custo interno 

de uma sessão de hemodiálise, pois são, como explicitado acima, responsáveis por sessões 

que acontecem fora da clínica. 
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A partir da divisão dos setores e análise de responsabilidades de cada setor foram 

elaboradas as atividades chaves da empresa, e a partir dessas atividades serão analisados os 

recursos consumidos por cada uma para que seja possível obter o custo de uma sessão de 

hemodiálise realizada na clínica. O processo da realização da hemodiálise na visão do 

paciente é bem simples, o paciente chega no horário e dia agendado, na recepção assina os 

documentos necessários e é liberado para ter sua pressão aferida e seu peso conferido, e logo 

após o paciente é conectado à máquina a hemodiálise é realizada, tendo sua pressão aferida de 

30 em 30 minutos. Quando o tempo de hemodiálise prescrito pelo médico é atingido o 

paciente é novamente pesado, sua pressão também é novamente aferida e ele está liberado 

para ir para a sua residência. Porém, existem várias outras atividades de apoio para que o 

processo seja realizado da melhor maneira possível, garantindo o melhor atendimento ao 

paciente e a estabilidade financeira da empresa. 

Abaixo é apresentado o quadro 2 com as atividades chave da empresa, e os setores 

responsáveis pela sua realização. 
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Quadro 2 - Atividades 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

4.2.3 Custeio das Atividades 

Inicialmente é necessário identificar os recursos consumidos pela clínica, 

posteriormente realizar a alocação de cada recurso ás atividades correspondentes por meio dos 

direcionadores de recursos.  
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4.2.3.1 Identificação e Medição dos Recursos 

Nessa etapa os recursos utilizados mensalmente pela clínica devem ser identificados 

e mensurados para que possam ser, na próxima etapa, alocados à cada atividade. 

A partir da identificação das atividades foram analisados quais recursos eram 

necessários para realização de cada uma. No quadro 3 são explicitados os recursos utilizados 

no tratamento de hemodiálise. 

Quadro 3 - Recursos Necessários para o tratamento de hemodiálise 

RECURSO DESCRIÇÃO

Mão de obra Gastos com salário, encargos e benefícios.

Materiais para hemodiálise

Gastos referentes aos materiais 

necessários para o tratamento de 

hemodiálise.

Materiais de escritório Gastos com materiais de escritório.

Materiais de limpeza
Gastos com materiais utilizados na 

limpeza da empresa.

Insumos e utilidades
Gastos referentes ao consumo de energia 

elétrica, água e gases.

Manutenção das Máquinas
Gastos referentes á manutenção das 

máquinas.

Aluguel
Gastos referentes á área utilizada pela 

empresa.

Terceiros

Gastos referentes aos serviços utilizados 

pela empresa, como lavanderia, 

contador, advogados e etc.
 

Fonte: O Autor 
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4.2.3.2 Alocação dos Recursos às Atividades 

A partir da identificação dos recursos são determinados os direcionadores de recursos 

para que os mesmos sejam alocados às respectivas atividades durante um determinado 

período de tempo. 

Segundo Martins (2010) os direcionadores de recursos devem refletir a causa da 

atividade, ou seja, a existência do seu custo. Os direcionadores de recursos foram 

determinados através da quantidade que cada atividade consome de recursos e da 

disponibilidade de dados. O quadro 4 ilustra os direcionadores definidos para cada recurso.  

Quadro 4 - Direcionadores de Recursos 

Recurso Direcionador

Mão de obra
Número de horas 

trabalhadas.

Materiais para 

hemodiálise
Materiais consumidos.

Materiais de escritório Materiais consumidos.

Materiais de limpeza Materiais consumidos.

Insumos e utilidades Insumos consumidos.

Manutenção das 

Máquinas

Horas trabalhadas e 

materiais consumidos 

Aluguel

Área utilizada pelas 

máquinas, equipamentos e 

pessoal.

Terceiros
Quantidade de serviços 

prestados.
 

Fonte: O Autor. 
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Para o recurso Mão de obra, foram considerados o salário base de cada colaborador, 

os benefícios fornecidos e os encargos. Portanto a base de cálculo para esse recurso, foi o 

salário do colaborador, o valor recebido de insalubridade, o valor do triênio (em alguns casos), 

o vale transporte fornecido menos o desconto do mesmo, o vale alimentação fornecido menos 

o desconto do mesmo e o plano de saúde fornecido menos o desconto do mesmo. Além dos 

encargos, que são calculados a partir da soma do salário base, insalubridade e triênio de cada 

colaborador, e esses encargos são: 20 por cento referentes ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), 5,8 por cento referente a Outras Entidades (terceiros), 7 por cento referente à 

acidentes de trabalho e 8 por cento ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). A 

partir desses valores foi possível determinar o custo total de um colaborador para a empresa e 

determinar o custo real de uma hora de trabalho. 

Com a definição dos direcionadores de recurso é possível determinar o custo de cada 

uma das atividades previamente citadas (quadro 2). Para que seja possível determinar o total 

do custo indireto e assim direcioná-los aos objetos de custos. Foram analisados os custos a 

partir de uma média dos recursos utilizados nos primeiros seis meses de 2017 (janeiro a 

junho). 

(i)  Receber paciente: foi considerado o gasto mensal médio com os colaboradores 

(mão de obra) e com telefone fixo; 

(ii)  Executar processo de hemodiálise: foi considerado o gasto mensal médio com 

os colaboradores; 

(iii) Assistência Médica: foi considerado o gasto mensal médio com os honorários 

médicos; 

(iv)  Manutenção do ambiente: foi considerado o gasto mensal médio com os 

colaboradores, com materiais de limpeza e com materiais de copa (como 

copos descartáveis e papéis toalha) 

(v) Compras: a atividade de compras é realizada em uma localidade diferente de 

onde acontecem as sessões de hemodiálise, portanto, para essa atividade foram 

considerados o gasto mensal médio com os colaboradores, condomínio do 

local, luz, internet e o sistema de informática utilizado no local; 

(vi)  Acompanhamento psicológico: foi considerado o gasto mensal médio com os 

colaboradores, sendo que no setor Multiprofissional existe uma supervisora, 

portanto o custo de suas horas foi divido em 3 para cada atividade do setor 
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(Acompanhamento psicológico; Assistência social e Acompanhamento 

Nutricional) 

(vii) Assistência social: foi considerado o gasto mensal médio com os 

colaboradores; 

(viii) Acompanhamento nutricional: foi considerado o gasto mensal médio 

com os colaboradores, gasto com a prescrição de suplementos alimentares, 

com refeições e lanches fornecidos para colaboradores e pacientes; 

(ix) Atividades Farmacêuticas: foi considerado o gasto mensal médio com os 

colaboradores, gasto mensal médio com materiais de farmacotécnica (como 

frascos e protetores faciais) e produtos químicos (como ácido acético e 

benzina) 

(x)Apoio Administrativo: foi considerado o gasto mensal médio com os 

colaboradores, com materiais, impressões e com o sistema utilizado para as 

tarefas diárias; 

(xi)  Gerenciar Recursos Financeiros: foi considerado o gasto mensal médio com 

os colaboradores, gasto com telefonia móvel, com terceiros e com associações 

que são parceiras. Os gastos com associações são mensalidades pagas a 

algumas associações parceiras. Os gastos com terceiros foram calculados a 

partir da média mensal do que foi pago aos fornecedores pelos serviços 

prestados nos primeiros seis meses de 2017, nesse cálculo a maior parte dos 

gastos mensais com terceiros é bem parecida em todos os meses, os valores 

que apresentam maior discrepância entre os meses são referentes aos serviços 

realizados por laboratórios que são relativos aos exames feitos pelos pacientes, 

que são realizados por um fornecedor e existe uma periodicidade nas baterias 

de exames, porém, essa diferença acompanha a mesma tendência por semestre 

significando que a média dos primeiros seis meses reflete a média do ano 

todo; 

(xii) Manutenção Equipamentos: foi considerado o gasto mensal médio com 

os colaboradores e com equipamentos comprados para a realização da 

manutenção das máquinas de hemodiálise. 

No quadro 5 segue um exemplo dos custos da atividade manutenção do 

ambiente destrinchados. 
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Quadro 5 - Custos médios da atividade manutenção do ambiente por mês 

MANUTENÇÃO DO AMBIENTE $

Gasto colaboradores 32.961,88R$  

Materiais de limpeza 5.622,61R$     

Materiais copa 2.062,28R$     

TOTAL 40.646,77R$   

Fonte: O Autor. 

 

No quadro 6 é ilustrado o custo de cada atividade. 

 

Quadro 6 - Custos de cada atividade 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

 

4.2.4 Custeio dos Objetos de Custo 

A partir dos custos de cada atividade, que são uma média de quanto foi consumido 

de recursos de janeiro até junho de 2017, foi possível obter o valor dos custos indiretos de um 

mês. Esses custos indiretos são somados aos custos diretos que também foram obtidos através 

da média do mesmo período. Os custos diretos foram definidos a partir da quantidade 

consumida com medicamentos, como por exemplo, a heparina, com soluções, com materiais 

especiais e água. O quadro 7 explicita esses custos. 
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Quadro 7 - Custos Diretos Mensais 

CUSTOS VALOR

MEDICAMENTOS 15.415,80R$     

SOLUÇÕES 64.875,60R$     

MATERIAL MÉDICO 49.338,42R$     

MATERIAIS ESPECIAIS OPME 20.443,65R$     

ÁGUA 6.567,99R$       

TOTAL 156.641,45R$   

 

Fonte: O Autor. 

 

Esses custos diretos são então somados aos custos indiretos de um mês. Assim são 

obtidos os custos totais, somando os dois e dividindo pelo número médio de sessões 

realizadas nos primeiros seis meses do ano é obtido o custo de uma sessão de hemodiálise 

realizada dentro da clínica, como explicitado no quadro 8. 

Quadro 8 - Custos de uma sessão 

 

Fonte: O Autor 

A partir do custo total médio de R$ 622.808,14 por mês e considerando que são 

realizadas em média 2.680 sessões de hemodiálise por mês, é obtido o custo de R$ 217,74 por 

cada sessão de hemodiálise. 
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5.  CONCLUSÕES 

Por meio da pesquisa realizada, foi constatado que as informações de custos quando 

precisas, simples e atuais têm muita utilidade para qualquer tipo de empresa, inclusive uma 

prestadora de serviços na área de saúde. Por meio do contato com os colaboradores da 

empresa, foi percebido que os cálculos de custos eram realizados de maneira empírica como 

forma de gerenciar a evolução de alguns gastos como folha de pagamento, materiais e 

medicamentos, o que dificultava a visão sistêmica dos custos e seu gerenciamento. 

As empresas prestadoras de serviços em saúde geralmente se deparam com aumentos 

constantes de custos, devido aos investimentos em tecnologias, novos medicamentos, 

equipamentos e capacitações em novas práticas. Por seus clientes exigirem cada vez mais 

serviços de qualidade a um preço acessível, essas empresas têm que analisar seus custos 

através de um sistema de custos que proporcione o custo real do serviço oferecido para que os 

mesmos possam ser realizados com qualidade para o cliente, mas também não onerem a saúde 

financeira da empresa. O sistema de custeio por atividades (ABC) se baseia na premissa que 

as atividades consomem recursos e os objetos de custeio consomem atividades, 

proporcionando com essa visão a alocação adequada de recursos e identificação das 

atividades que não agregam valor ao serviço prestado. 

Como o sistema, além de facilitar a visualização da interdependência das atividades, 

informa o custo de cada uma, permite a compreensão do comportamento dos custos em caso 

de intervenções em certas atividades. Assim, facilita o controle dos custos pelos gestores, que 

devem ficar atentos aos preços reembolsados pelos seus clientes, principalmente o Sistema 

Único de Saúde, que tem seus preços fixos e predeterminados.  

O trabalho realizado permite, portanto, que os gestores da empresa acompanhem seus 

custos de maneira mais assertiva e detalhada, podendo assim tomar decisões embasadas para 

diminuir os custos de alguma atividade específica sem que a qualidade do serviço seja 

comprometida. 

O presente trabalho não esgota o assunto tratado e os demais relacionados com o 

mesmo. Dessa forma, algumas sugestões para trabalhos futuros seguem abaixo: 

(i) Apuração do ganho obtido com o gerenciamento dos custos das atividades; 

(ii) Confrontar os custos obtidos pelo método ABC com as receitas apontando a 

situação financeira da empresa; 
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(iii) Implementação do método ABC em hospitais e clínicas públicas, que muitas 

vezes apresentam dificuldades em controlar seus custos. 
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