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RESUMO 

 

 

Os custeios são utilizados como ferramentas que vem auxiliar a contabilidade na 
geração de informações para as organizações. O objetivo deste trabalho foi mostrar 
a importância de se escolher o método de custeio que melhor representa a empresa 
e seu sistema de funcionamento. A metodologia utilizada foi de referências 
bibliográficas e por meio deste estudo pode-se mostrar a relevância de cada custeio 
dentro da empresa. Resultado deste estudo demonstrou que a escolha do custeio 
ideal é imprescindível para a organização, pois é através dele que se tomam as 
decisões. Compreende-se que o custeio por absorção vai demonstrar a absorção 
final de cada produto utilizado na produção ou venda. Ainda, o variável vai 
demonstrar, em um determinado período os custos variáveis, os custos que variam 
nas produções ou vendas de um produto, o que é de suma relevância. Disso, 
conclui-se que os gestores devem compreender e saber escolher os custeios certos 
para cada tomada de decisão, pois eles são ferramentas essenciais para se medir 
os custos, gastos e despesas das organizações e, com isto, dar uma melhor direção 
para as decisões. 
 
 
Palavras-chave: Rentabilidade, Custos e Contabilidade Gerencial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O intuito deste trabalho foi obter informações que são essenciais para a tomada de 

decisão e planejamento futuro utilizando-se o comparativo dos custeios. Assim, cada 

organização escolhe o melhor método que se adeque às suas atividades. Os dois métodos 

estudados foram: o custeio por absorção, que é o custo final de cada produto fabricado ou 

vendido pela empresa e o custeio variável, que varia de acordo com a produção e venda da 

fabricação.  

Segundo Passarelli e Bomfim (2003, p. 39), “A diferença entre os métodos de custeio 

relaciona-se com o grau de variabilidade dos gastos utilizados por cada um deles para 

apropriação aos produtos e serviços produzidos pela empresa”. Isso proporciona um melhor 

direcionamento nas tomadas de decisões, pois cada organização deve seguir o melhor método 

como ferramenta de trabalho. 

A metodologia utilizada neste estudo foi a busca bibliográfica, pois, através da pesquisa 

com os autores, pretendeu-se mostrar a diferença entre os custeios de absorção e variável para 

transparecer às organizações a sua importância e diferença. 

O estudo em questão foi respaldado na seguinte problemática: qual a diferença entre os 

custeios por Absorção x Custeio Variável, para fins de tomadas de decisões organizacionais? 

Este trabalho se justificou por demonstrar que, atualmente, a Contabilidade Gerencial 

através dos métodos de custeios vem para fornecer subsídios para as tomadas de decisões, 

levando-se em conta os parâmetros de caráter financeiro e na gestão empresarial, embasando-

se nas ferramentas disponíveis, buscando elucidar seus objetivos e criar condições para atingir 

sua meta e atingimento de lucros.  

Crepaldi (2014), entende que: 

Contabilidade Gerencial é o ramo de Contabilidade que tem por objetivo 

fornecer instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em 

suas funções gerenciais. E voltada para melhor utilização dos recursos 

econômicos da empresa, através de um adequado controle dos insumos 

efetuado por um sistema de informação gerencial. (CREPALDI, 2014, p. 20) 

Os custeios são ferramentas indispensáveis para as organizações, pois, através deles, são 

obtidos os resultados para avaliação, tanto da empresa em geral, quanto na alocação de cada 

produto. 

Assim, cada empresa irá se beneficiar do método que melhor representa, auxiliando na 

eficiência de suas análises. 
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O objetivo geral deste trabalho foi demonstrar as ferramentas através da Contabilidade 

Gerencial, para propiciar informações de análise através do custeio de absorção e custeio 

variável e suas diferenças de análises, para fins de tomadas de decisões. 

        Os objetivos específicos consistiram em demonstrar uma relação entre a Contabilidade 

Gerencial e Financeira, ressaltar os conceitos dos custeios; fomentar a diferença entre os 

custeios de absorção e variável, suas críticas e pontos positivos; descreveu um comparativo 

entre os custeios. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Referencial teórico 

 

 

2.1.1 Uma relação entre contabilidade gerencial x contabilidade financeira 

 

 

A Contabilidade Gerencial é uma atividade fundamental independentemente do 

tamanho do empreendimento. É preciso ter o controle da vida econômica e financeira do 

negócio e, assim, manter o controle de uma forma segura e correta, para que se consigam as 

informações necessárias nas tomadas de decisões.  

Padoveze (2011, p.9), “Contabilidade Gerencial mudou o foco da Contabilidade, 

passando dos registros e análise das transações financeiras para a utilização da informação 

para decisões, afetando o futuro”. Assim fornecendo instrumentos aos administradores de 

empresas, orientando nas tomadas de decisões, investimentos e projetos futuros. 

         Na Contabilidade Gerencial são demonstradas algumas ferramentas de controle para os 

empresários para que eles tenham informações privilegiadas para empreenderem seu negócio 

de maneira eficiente e eficaz. 

         Para Favero e outros (1997), na Contabilidade: 

Os objetivos estão definidos como as informações que deverão ser geradas 

para que os diversos usuários possam tomar conhecimento da situação da 

organização em dado momento, com a finalidade de tomar as decisões que 

considerarem necessárias. (FAVERO e outros, 1997, p. 13) 
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         Pode-se ver que a Contabilidade Gerencial tem seu peso, com as suas informações, 

orientações, que vem auxiliar nas tomadas de decisões e nas análises de procedimentos 

futuros das organizações. 

Para Padoveze (2010), a Contabilidade Gerencial: 

É relacionada com o fornecimento de informações para os administradores – 

isto é, aqueles que estão dentro da organização e que são responsáveis pela 

direção e controle de suas operações. A contabilidade gerencial pode ser 

contrastada com a contabilidade financeira, que é relacionada com o 

fornecimento de informações para os acionistas, credores e outros que estão 

de fora da organização. (PADOVEZE, 2010, p.38)  

         As duas contabilidades têm suas importâncias, seu diferencial em cada setor e são 

válidas e de grandes contribuições para as decisões tomadas nas organizações.      

Quadro 1 – Comparação entre a Contabilidade Gerencial e a Contabilidade Financeira 

                                                                                                                                    continua... 

Comparação entre a Contabilidade Gerencial e a Contabilidade Financeira 

Fator Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial 

Usuários dos relatórios Externos e Internos Internos 

Objetivos dos relatórios Facilitar a análise financeira para as 

necessidades dos usuários externos 

Objetivo especial de facilitar 

o planejamento, controle, 

avaliação de desempenho e 

tomada de decisão 

internamente.  

Custos dos valores 

utilizados 

Primeiramente históricos (passados). Históricos e esperados 

(previstos). 

Restrições nas informações 

fornecidas 

Princípios contábeis geralmente 

aceitos 

Nenhuma restrição, exceto as 

determinadas pela 

administração. 

Característica da 

informação fornecida  

 

 

Deve ser objetiva (sem viés), 

verificável, relevante e ao tempo. 

Deve ser relevante a tempo, 

podendo ser subjetiva, 

possuindo menos 

verificabilidade. 

BBB Base de mensuração usada 

para quantificar dos dados 

Moeda corrente Várias bases (moeda 

corrente, moeda estrangeira, 

moeda forte, medidas 

fiscais). 
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                                                                                                                               continuação... 

Fonte: GeCompany (2017) 

Todas as informações das organizações passam pela contabilidade, então devem ser 

utilizadas da melhor forma possível, evidenciando as informações de que os gestores 

necessitam para as tomadas de decisões, sendo claras e objetivas para que se alcancem os 

propósitos das organizações.  

A contabilidade gerencial e financeira é imprescindível, pois as informações geradas 

através delas têm reflexo nas tomadas de decisões das empresas e o contador é peça 

fundamental para que isto aconteça. 

         Garrison (apud SELL, 2004, p. 14) expressa à distinção entre a contabilidade gerencial e 

a financeira:  

Contabilidade gerencial está voltada para oferecer informações para os 

gerentes, isto é, aqueles que estão do lado de dentro da organização e estão 

dirigindo e controlando suas operações. Contabilidade gerencial pode ser 

contrastada com a contabilidade financeira, que objetiva prover informações 

para acionistas, credores, e outros do lado de fora da organização. 

GARRISON (apud SELL, 2004, p. 14) 

A contabilidade gerencial é fundamental para as tomadas de decisões. Ela auxilia na 

visão do futuro da empresa dando suporte para os gestores. Já a contabilidade financeira, 

como é uma exigência legal, seu foco é voltado para a parte fiscal determinada pela 

legislação.  

No entender de Iudícibus (1998): 

Perspectivas dos relatórios Orientação histórica Orientação para o futuro, 

para facilitar o planejamento, 

controle e avaliação de 

desempenho antes do fato 

(para impor metas), acoplada 

com uma orientação. 

Forma de relatórios Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado, 

Demonstração das Origens e 

Aplicações de Recursos e 

Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido. 

Orçamentos, Contabilidade 

por responsabilidade, 

relatórios de desempenho, 

relatórios de custo, relatórios 

especiais não rotineiros para 

facilitar a tomada de decisão. 

Frequência dos relatórios Anual trimestral e, 

ocasionalmente, mensal. 

Quando necessário pela 

administração. 
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Todo procedimento, técnica, informação ou relatório contábeis feitos “sob 

medida” para que a administração os utilize na tomada de decisões entre 

alternativas conflitantes, ou na avaliação de desempenho, recai na 

contabilidade gerencial (IUDÍCIBUS, 1998, p. 20) 

O contador gerencial precisa estar preparado para várias situações, sempre se 

atualizando e utilizando novas ferramentas, para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, 

minimizando as dificuldades encontradas nas rotinas do dia a dia. O contador precisa ter 

capacidade, conhecimento e visão gerencial. 

 

 

2.1.1.2 Custeio variável  

 

 

 Os custeios são utilizados como ferramenta para análise e acompanhamento das 

empresas, pois são através deles que se levantam os custos e movimentações mês a mês para 

fins de tomadas de decisões. 

 O autor Crepaldi (2004, p. 223), cita que “Método de custeio é o método usado para a 

apropriação de custos”. 

 De acordo com Dubois et al. (2009, p.128) “Os Métodos de custeio apresentam um 

único objetivo, que é a determinação dos custos, mas a sistemática adotada por eles difere de 

um para outro método”.  

 Contudo, percebe-se que os métodos de custeios vão mostrar formas diferentes de 

processamentos dentro das organizações e assim cada gestor vai escolher o melhor para 

colocar em prática.  

 Crepaldi (2012, p.81) “O Custeio representa um elemento essencial das atividades de 

Contabilidade Gerencial de uma empresa” e com isto dá uma direção boa nas tomadas de 

decisões, pois cada organização vai seguir o melhor método.  

 O Custeio Variável, como o nome sugere, são aqueles em que os custeamentos vão 

variar conforme as produções, vendas, fabricações do período apenas, assim considerando só 

os custos e as despesas variáveis. 

 Crepaldi (2004, p. 227) define ainda que Custeio Variável “Conhecido também como 

custeio direto, é um tipo de custeamento que considera como custo de produção de um 

período apenas os custos variáveis incorridos, desprezado os custo fixos”.  

 Segundo Dubois et al. (2009), define também Custeio Variável: 
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Pode ser definido como aquele no qual os custos fixos são alocados aos 

resultados como se fossem despesas (independentemente do volume de 

produção da empresa), enquanto os custos e despesas variáveis são 

elementos fundamentais para a obtenção da Margem de Contribuição. Aos 

produtos cabem apenas os elementos variáveis. (DUBOIS et al. 2009, p. 

133)  

          O autor Crepaldi (2012), cita também que Custeio Variável (também conhecido como 

Custeio Direto) é um tipo de custeamento que consiste em considerar como custo de produção 

do período apenas os Custos Variáveis incorridos, pois é onde os custos da produção serão 

considerados. Os Custos Fixos, pelo fato de existirem mesmo que não haja produção, não são 

considerados como custo de produção e sim como despesas, assim as despesas são encerradas 

diretamente contra o resultado do período.  

         Conforme Revson (2013) fala que o Custeio Variável: 

Conhecido como Custeio Direto, é um tipo de custeamento que se 

fundamenta no pressuposto de que os custos fixos são considerados como 

custos do período, necessários para manter a estrutura da empresa, sejam os 

produtos fabricados ou não. Assim, pelo método do Custeio Variável, os 

custos fixos adquirem a mesma classificação dada às despesas. (REVSON, 

2013, p.54) 

         Compreende-se que o Custeio Variável é o custo que varia de acordo com as produções, 

vendas, fabricações dos produtos finais, ocorrido em um determinado período e ele pode ser 

conhecido como Custeio Direto também. 

 

 

2.1.1.3 Custeio por absorção 

 

 

 O Custeio por Absorção consiste nos princípios básicos da contabilidade. Este método 

faz a diferenciação entre custos e despesas nos produtos fabricados ou vendidos nas 

organizações.  

 No entender de Crepaldi (2012, p. 82) “O Custeio por Absorção consiste na apropriação 

de todos os custos de produção para os produtos e/ou serviços produzidos, levando em conta 

todas as características da Contabilidade de Custos”. 

  Para Crepaldi (2004, p. 223) “O Custeio por Absorção é o método derivado da 

aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade e é, no Brasil, adotado pela legislação 

comercial e pela legislação fiscal”.  

         Agora Dubois et al. (2009) define o método de Custeio por Absorção: 



  

    15 

  

É um método de custeio que consiste na alocação de todos os custos (diretos 

e indiretos) em cada fase de produção. Neste método, todos os gastos que 

participam da elaboração dos produtos fabricados deverão ser absorvidos por 

eles. (DUBOIS et al. 2009, p. 128) 

         Assim Revson (2013) cita que no Custeio por Absorção a principal característica deste 

método é a distinção que se faz entre custos e despesas nas fabricações e vendas. Com isto a 

separação é importante porque as despesas são atribuídas diretamente contra o resultado do 

período, enquanto somente os custos são apropriados como gastos à produção e o resultado 

vai varia conforme a função da produção. 

         Conforme Dutra (2003) define Custeio por Absorção como: 

É o mais utilizado quando se trata de apuração de resultado e consiste em 

associar aos produtos e serviços os custos que ocorrem na área de 

elaboração, ou seja, os gastos referentes às atividades de execução de bens e 

serviços. (DUTRA, 2003, p. 226) 

Assim compreende-se que Custeio por Absorção é o que absorve o custo final de cada 

produto fabricado ou vendido e são relacionados às despesas e custos envolvidos.  

 

 

2.2 Metodologia 

 

 

Para realização desta pesquisa foram escolhidas as abordagens segundo Crepaldi (2012) 

e dentro das ciências sociais aplicadas o autor classifica os tipos de pesquisa em relação aos 

objetivos, aos procedimentos e quanto à abordagem do problema.  

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi descritiva, pois pretendeu-se demonstrar as 

ferramentas através da Contabilidade Gerencial, para propiciar informações de análise através 

do custeio de absorção e custeio variável para fins de tomadas de decisões. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa desenvolvida foi uma revisão bibliográfica, pois 

através desse estudo, pretendeu-se mostrar a diferença entre os custeios e identificar para as 

organizações a importância deles. Escolheu-se a revisão bibliográfica, considerando a 

facilidade da obtenção dos dados precisos para as tomadas de decisões empresariais e também 

pela importância de se escolher o custeio adequado. 

Em relação à abordagem do problema, a pesquisa foi baseada na seguinte problemática: 

qual a diferença entre os custeios por Absorção x Custeio Variável, para fins de tomadas de 

decisões organizacionais? 
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Para que se alcancem os objetivos propostos neste estudo, a coleta dos dados para 

pesquisa foi através de informações coletadas, tais como: conceitos, comparativos e esquemas 

(fluxos) dos custeios. 

Os dados foram coletados fazendo-se as observações através da análise documental e os 

resultados serão interpretados e atribuídos a sua significação. Para ilustração das informações 

obtidas serão utilizadas tabelas comparativas e aplicabilidade dos custeios. Para tanto, serão 

utilizadas as ferramentas do editor de texto Word e da planilha eletrônica Excel, ambos da 

Microsoft. 

 

 

2.3 Discussão teórica 

 

 

          É importante ressaltar as diferenças entre os custeios, críticas e pontos positivos dos 

métodos: Absorção e Variável, para que o gestor saiba claramente diferenciar tantos os dois 

resultados quanto à relevância dos mesmos. 

            Megliorini (2001, p. 137 apud MALAVAZI et al, p.7) menciona que “Enquanto no custeio 

por absorção eles são rateados aos produtos, no custeio variável, são tratados como custos do período, 

indo diretamente para o resultado igualmente às despesas”.  

         Quadro 2 – Diferença entre Custeio por Absorção e Custeio Variável 

Custeio por Absorção Custeio Variável 

Todos os custos de fabricação são 

considerados como custo do produto. 

Apenas os custos variáveis são considerados.  

O resultado varia em função da produção.  O resultado varia somente em função das 

vendas. 

É necessário utilizar métodos de rateio, 

muitas vezes arbitrários, para atribuir os 

custos fixos aos produtos. 

Não se utiliza métodos de rateio, os custos 

fixos são considerados como despesa e não 

como custo do produto. 

É possível estabelecer o custo total unitário 

dos produtos. 

Há um custo unitário parcial, pois considera os 

custos variáveis. 

Não identifica a margem de contribuição. Identifica a margem de contribuição unitária e 

global. 

Importante para decisões de longo prazo. Importante para decisões de curto prazo 

Fonte: MOURA (2005, p. 131). 
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 Denota-se que ambos os custeios contribuem e muito para a organização, mas que 

depende muito do que está se analisando para que não tenha entendimentos errôneos. Pois no 

de absorção todos os custos de fabricação são considerados como custo do produto e já no 

variável apenas são analisados os custos variáveis, como foi demonstrado na tabela acima. 

 Conforme Crepaldi (2012, p. 142), “são apresentados às críticas e os pontos positivos 

atribuídos aos dois métodos de custeio, conforme coletânea de opiniões de diversos autores”, 

assim pode-se visualizar as vantagens e desvantagens de cada método para as organizações.    

Pontos positivos – Custeio por Absorção 

Fixação de preços de venda mais reais, pois engloba todos os custos da 

empresa nos custos unitários dos produtos. 

Baseia-se nos Princípios Fundamentais de Contabilidade.                                            

Demonstra índices de liquidez mais reais. 

No Brasil, aceito pelo Fisco. 

                                      Críticas – Custeio por Absorção 
Os custos dos produtos não poderão ser comparados em bases unitárias 

quando houver alterações no volume de produção. 

A forma de atribuição de custos indiretos é feita por meio de rateios, o que 

complica e aumenta o trabalho administrativo, além de conferir um grau de 

subjetividade a essa atribuição. 

Não oferece informações suficientes para a tomada de decisões, já que 

muitas das decisões se baseiam em análise separada dos custos fixos e 

variáveis: não permite análise do tipo relação Custo/Volume/Lucro. 

Dificulta o controle orçamentário e a determinação de padrões. (CREPALDI, 

2012, p. 142) 

 Observando os pontos positivos e as críticas descritas nesta citação, podem verificar que 

existem, sim, discrepâncias, porém, não tão importantes para considerar-se o custeio por 

absorção ineficaz e, considerando que o custeio é aceito pelo fisco, torna-se obrigatório 

conhecer melhor sua aplicabilidade. 

Pontos Positivos – Custeio Variável 

Os custos dos produtos podem ser comparados em bases unitárias, 

independentemente do volume de produção. 

Facilita o tempo e o trabalho despendidos, tornando mais prática a apuração 

e a apresentação de informações. 

Melhor controle dos custos fixos, por se apresentarem separadamente nas 

demonstrações. 

Facilita a elaboração e o controle de controle gerencial. 

Críticas – Custeio Variável 

Muitos entendem que, assim como os variáveis, os custos fixos são 

necessários à elaboração dos produtos e a eles devem ser atribuídos.  

Argumenta-se que o Custeio Variável: 

Fere o Princípio Contábil da confrontação das receitas com os custos que 

contribuem para sua obtenção, exemplo: na demanda sazonal em que são 

apurados, alternadamente, prejuízos durante a produção sem vendas e lucro 

por ocasião das vendas. 

Pode prejudicar a análise por parte dos credores no que se refere aos índices 

de liquidez e capital circulante líquido. 
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Não considera os custos fixos na determinação do preço de venda. 

Os custos fixos não são completamente fixos e tampouco as variáveis são 

completamente variáveis (separação categórica). 

No Brasil, não aceito pelo Fisco. (CREPALDI, 2012, p. 143 e 144) 

 Enfim, através desta citação, pode-se observar o que o custeio por absorção e o custeio 

variável podem oferecer para o desenvolvimento da empresa utilizando-se as técnicas 

disponíveis para se chegar ao custo da produção, porém, vale ressaltar que mesmo que a 

empresa adote o custeio variável para apurar o valor de custo, terá que embasar seus 

demonstrativos contábeis no custeio por absorção que é aceito pelo fisco. 

 Cada método tem seu esquema, suas diferenças, sua forma de ser colocado em prática 

nas organizações e com isto eles traz o seu brilhante resultado para as tomadas de decisões.                                      

        Abaixo o autor CREPALDI (2012), faz uma síntese das diferenças entre os dois métodos 

para assim deixar mais evidente a diferença e importância dos mesmos. 

         Quadro 3 – Síntese das diferenças entre os dois métodos 

 Absorção Variável 

Ordem de 

classificação 

dos custos 

Por centro de custo. 

Por item (mão de obra, matéria-

prima etc.) direto e indireto. 

Fixos e variáveis. Por centro de 

custo. Por item (mão de obra, 

matéria-prima etc.) 

Custo do 

produto e do 

período 

CT = custos primários, CIF Total. 

Só há despesas de período. 

 

CT = custos primários + CIF 

variável. 

Os custos fixos são lançados no 

período em que ocorrem. 

Demonstração 

dos resultados 

 

 

 

Vendas 

(-) CPV (fixos e variáveis) 

(=) Resultado bruto 

(-) Despesas gerais 

(=) Resultado Líquido 

 

Vendas 

(-) Despesas variáveis de venda 

(-) CPV (variáveis) 

(=) Margem de contribuição  

(-) Despesas / custos fixos 

(=) Resultado Líquido 

  Usuários Volta-se mais às necessidades de 

informações de uso externo. 

Volta-se mais às necessidades de 

informações de uso interno 

(gerenciais). 

                                                                                                                                      continua... 
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                                                                                                                                continuação... 

Efeitos nos 

resultados 

 

 

 

 

Os resultados variam em função 

do volume e vendas. Em relação 

ao custeio variável, tem-se que:  

 

Se a produção for maior que as 

vendas, o lucro será maior em 

decorrência da alocação dos 

custos fixos nos estoques. 

 

Se a produção for menor que as 

vendas, o lucro será menor em 

decorrência da venda de estoques 

com custos fixos de períodos 

anteriores embutidos. 

 

Se a produção for igual às vendas, 

os lucros serão iguais. 

Os resultados variam somente 

em função do volume de vendas. 

Em relação ao custeio por 

absorção, tem-se que: 

 

Se a produção for maior que as 

vendas, o lucro será menor em 

decorrência de débitos dos 

custos fixos diretamente a 

resultados. 

 

Se a produção for menor que as 

vendas, o lucro será maior em 

decorrência da não incorporação 

de custos fixos de períodos 

anteriores nos estoques. 

 

Se a produção for igual às 

vendas, os lucros serão iguais. 

Custo padrão 

 

 

 

 

O custo-padrão fixo por unidade 

depende do volume de produção. 

 

É analisada a variação relacionada 

com o uso da capacidade de 

produção. 

 

O custo-padrão por unidade, que 

se compõe somente de custos 

variáveis, não sofre influencia 

do volume de produção.  

Não é analisada a variação 

relacionada com o uso e 

capacidade de produção. 

Fonte: CREPALDI (2012, p. 142) 

 Pode-se confirmar que as diferenças são claras entre os métodos, porém, requer atenção 

dos gestores para que a cada decisão necessite da escolha de cada custeio. 

 Crepaldi (2012) Sugere os esquemas entre os dois métodos para assim ficar clara a 

contribuição de cada um. 
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         Quadro 4 – Esquema de Custeio Variável 

Fonte: (CREPALDI 2012, p. 141) 

         No custeio variável trabalha-se com os custos de produções vendidos (CPV) e despesas 

variável de venda do período, para ter a margem de contribuição que é o foco principal deste 

método.  Juntamente com os custos e despesas fixas do período apurando, tem-se o resultado 

líquido da demonstração do resultado da produção. Como segue no esquema acima. 

         Quadro 5 – Esquema de Custeio por Absorção 

Fonte: (CREPALDI 2012, p. 141) 

       Agora no esquema do custeio por absorção esta indicado que o custo de produção tanto 

os fixos e variáveis, produção em andamento, estoque de produtos acabados, pela venda, se 

torna o custo de produto vendido (CPV) na demonstração de resultado. Agora despesas 

administrativas fixas, despesas de vendas fixas e variáveis são consideradas as despesas do 

período da produção, que se torna um diferencial do método de custeio variável. Como segue 

no esquema acima. 
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3 CONCLUSÃO  

 

 

Os custeios são ferramentas essenciais e importantes para as organizações, pois, através 

deles, são obtidos os resultados para avaliação, tanto da empresa em geral, quanto na alocação 

de cada produto. Pode-se notar que os métodos de custeios demonstram diferentes formas de 

processamentos dentro das organizações e, assim, cada gestor escolher o melhor para se 

colocar em prática, pois depende de cada função desenvolvida pelas empresas e o que cada 

uma possui como estratégia no mercado. 

O objetivo geral deste estudo foi demonstrar os tipos de custeios e a importância de 

saber escolher o custeio ideal para propiciar informações de análise pra fins de tomadas de 

decisões nas organizações.  

 Demonstrou-se que os custeios são de extrema relevância para as organizações. Tanto o 

custeio de absorção quanto o variável, pois, possuem o seu papel dentro das empresas, e deve 

ser escolhida por elas aquela forma de custeio que melhor representa as suas atividades, 

realidades e funções no mercado, levando-se em conta os parâmetros de caráter econômico e 

financeiro, para fornecer subsídios nos resultados, pois estes são preciosos e imprescindíveis 

nos seus fechamentos, análises, demonstrações e nas tomadas de decisões, que é o foco 

principal.  

          É importante fomentar para os gestores que, a diferença entre o custeio variável e 

custeio por absorção, reside no fato de que o custeio variável será útil para as tomadas de 

decisões nas empresas, principalmente nas decisões de curto prazo, sendo que os seus 

resultados variam somente em funções das vendas e os custos fixos são considerados como 

despesa e não como custo de produção. No que tange ao custeio por absorção, se a 

organização estiver a fim de seguir a legislação fiscal, os princípios fundamentais de 

contabilidade é uma boa escolha, além de todos os custos de fabricação serem considerados 

como custos do produto, o seu resultado irá variar em função da produção e será importante 

para as decisões de longo prazo. 

Conclui-se que a escolha do custeio depende da forma na qual se está analisando o 

processo, uma vez que os gestores irão analisar as características específicas de cada custeio, 

de forma a decidir qual o melhor a ser aplicado dentro da organização, pois o custeio variável 

analisa o processo conforme as produções, vendas e fabricações do período, apenas. Assim, 

considerando apenas os custos e as despesas variáveis ocorridas em um determinado período, 
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ele pode ser conhecido como custeio direto, sendo que o custeio por absorção é calculado 

sobre o custo total, sobrecarregando o mês analisado, compreendendo o custo final de cada 

produto fabricado ou vendido, relacionando-se os custos e as despesas envolvidas. 

O trabalho não é conclusivo, indicando-se o trabalho para os estudiosos da área, 

gestores, gerentes administrativos e contadores, para, dessa forma, ampliarem seus 

conhecimentos sobre os assuntos relacionados aos custeios ora estudados.  
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