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RESUMO 
 
 

A literatura oferece muitos métodos que podem ser usados ou combinados em diversos contextos, dentre 
eles corporativos, industriais e não menos importante, na prestação de serviços. Nesta, o uso dos métodos 
de custeio vem ganhando destaque. Isso porque a carga de custos indiretos e sua subjetividade exigem a 
aplicação de técnicas mais apuradas na determinação dos custos. Na prestação de serviços, mais 
especificamente em análises em laboratórios de pesquisa, existe uma grande parcela de custos indiretos. 
Isso traz uma necessidade de uma melhor e mais precisa apropriação dos custos do serviço levando em 
conta o processo, sua especificidade e subjetividade dos custos. Dada essa necessidade e a disponibilidade 
de casos de aplicação de métodos de custeio no contexto de serviços de análise em laboratórios, objetivou-
se desenvolver um método de custeio no contexto de laboratórios de pesquisa. Como resultados esperou-se 
uma seleção da literatura de custeio, um passo a passo para a aplicação deste método em outras unidades, 
e os ganhos pós aplicação. Vislumbrou-se um aumento na eficiência da produção de informações sobre os 
custos e consequentemente na melhor alocação dos recursos e maior eficiência da produção do 
conhecimento no âmbito acadêmico. 
 
Palavras Chave: contabilidade de custos, sistemática de custeio, custeio em serviços, custo de operação. 
 

 

ABSTRACT  
 

The literature offers many methods that can be used or combined in a variety of contexts, including 
corporate, industrial, and not least in service delivery. In this last, the use of costing methods has been 
gaining prominence. It is because the burden of indirect costs and their subjectivity require the application 
of more accurate techniques in the determination of costs. In service delivery, more specifically in research 
laboratories analysis, there is a large part of indirect costs. This large part brings a need for a better and 
more precise appropriation of service costs in order to the process and its specificity and subjectivity of the 
its costs. Given this need and the availability of cases of application of costing methods in the context of 
analytical services in laboratories, the objective of this work was to develop a costing method in the context 
of research laboratories. As results, a selection of the costing literature was expected, a step-by-step for the 
application of this method in other units, and post-application gains. There was an increase in the efficiency 
of the production of information on costs and consequently in the better allocation of resources and greater 
efficiency of the production of the knowledge in the academic scope. 
 
 
Keywords: cost accounting, costing systematics, costing in services, cost of operation
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1 INTRODUÇÃO 
 

O entendimento dos custos em uma organização é fator importante para o conhecimento da mesma. 

Tanto em organizações de produção de bens quanto nas prestadoras de serviços, o conhecimento dos custos 

é essencial para entendimento e melhoria do negócio. As universidades, na produção do conhecimento, 

contam com unidades prestadoras de serviços: os laboratórios. Tanto na determinação da precificação de 

novos projetos acadêmicos, quanto no acordo de taxas de remuneração de organização envolvidas, conhecer 

os custos se torna uma questão essencial para a manutenção da pesquisa. 

Um exame detalhado dos custos envolvidos com as atividades laboratoriais se faz necessário, uma 

vez que contribui para manutenção das atividades (operações), bem como nas negociações para captação 

de recursos nas universidades. Grande parte dos custos em projetos de pesquisa nas universidades são 

provenientes das operações de laboratórios de pesquisa. Logo, o levantamento de tais custos é fator 

importante no planejamento dos custos de projetos e na operação corrente dessas unidades. 

No levantamento desses custos, deve-se considerar a complexidade na operação de laboratórios. Esta, 

se dá pelo número de etapas a percorrer, pelos diversos equipamentos a serem utilizados na prestação de 

serviços, os vários cargos e níveis de conhecimento e à alocação os custos indiretos (como mão de obra, 

depreciações, energia elétrica e aluguel) (WERNKE; JUNGES; LUIZ, 2015). 

A proporção dos custos diretamente atribuídos aos procedimentos tende a decrescer gradualmente 

devido às mudanças tecnológicas, aumentando assim a importância do correto entendimento dos custos 

indiretos (LAURILA et al., 2000). Tendo em vista esse aumento, a literatura mostra aplicações de métodos 

de custeio nas organizações prestadoras de serviços.  

Mais especificamente no contexto dos laboratórios de pesquisa, existe uma grande parcela de custos 

indiretos. Essa existência justifica a necessidade de um desenvolvimento de métodos de custeio mais 

sofisticados perante a dificuldade de alocação dos custos na produção de informações gerenciais para a 

tomada de decisão. Por consequência dessa necessidade, os métodos de custeio e suas combinações têm 

gerado resultados positivos em organizações prestadoras de serviços como os laboratórios. 

A disponibilidade de literatura existente sobre o tema, a real necessidade de uma maior sofisticação 

no cálculo dos custos de laboratórios, estes como unidades prestadoras de serviço e com grande parcela de 

custos indiretos, a necessidade de adequação ou combinação de métodos em diferentes contextos de análises 

laboratoriais, e a importância na geração de informações de custos para a prestação de serviços, foram os 

motivos que impulsionaram o desenvolvimento deste trabalho
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1.1 OBJETIVOS 
 Os objetivos abaixo elencados foram divididos em geral e específicos. Os mesmos direcionam o 

trabalho e apresentam as os resultados esperados após a aplicação da metodologia estabelecida na unidade 

de análise escolhida. 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 
Este trabalho visa elaborar a sistemática de cálculo do custo de operação de laboratórios de pesquisa. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
o Levantar a literatura existente sobre os métodos e técnicas de custeio; 

o Identificar o impacto do uso da sistemática no resultado do custo de operação de um 

laboratório; 

o Identificar ferramentas disponíveis que possam ser empregadas para operacionalização da 

sistemática de cálculo. 

1.1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Este trabalho está dividido, além do capítulo introdutório e objetivos, na revisão da literatura. Esta 

abrange os conceitos contábeis básicos, os métodos de custeio levantados como base para o 

desenvolvimento da sistemática de cálculo do custo de operação e os conceitos gerais no contexto de custeio 

e aplicações reais. Adiante está a metodologia de estudo de caso e suas justificativas. Logo à frente, é 

apresentado o capítulo de escolha do método para o desenvolvimento da sistemática.  

 São apresentados os dados usados para a concepção da sistemática em um capítulo, e o passo a passo 

da mesma, incluindo o seu modelo de fluxograma em outro. Por último, são apresentados os capítulos de 

validação por meio de outros dados de análise, a avaliação do método por meio dos resultados obtidos na 

aplicação da sistemática, sugestões de ferramentas para a operacionalização do passo-a-passo e um capítulo 

de conclusões. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

Este capítulo aborda a literatura de custeio utilizada neste trabalho conforme a lógica da figura 2.1. 

Figura 2.1 Modelo de revisão da literatura 

 

 O estudo partiu do levantamento de conceitos básicos sobre a contabilidade de custos que permeiam 

todos os métodos estudados na revisão da literatura. Posteriormente, foram citados conceitos de custeio em 

serviços, pois as atividades de um laboratório de pesquisa são, em suma, prestações de serviço, sendo elas 

análises. Foram levantados uma série de conceitos básicos de contabilidade que servem de base para o 

entendimento geral do estudo proposto. Não menos importante, foi estudada a base dos os métodos de 

custeio usada na construção e concepção da sistemática de cálculo do custo de operação de laboratórios de 

pesquisa. E por fim, foram levantadas questões sobre acreditação e certificação e relatados casos de 

aplicação do estudo de custos em contextos de produção de conhecimento. 
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2.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 
Segundo Maher (2001, p.65), “um custo representa um sacrifício de recursos”. Empresas sacrificam 

recursos para produzir produtos e prestar serviços. Esses sacrifícios são mensurados e servem para a tomada 

de decisão e uma gestão mais direcionada com a real situação da empresa.  

Martins (2004) discorre que a contabilidade, antes somente industrial, era usada para resolver 

problemas de mensuração monetária dos estoques e do resultado, não sendo um instrumento de 

administração. Porém, o autor complementa que, devido ao crescimento das empresas e ao aumento da 

distância entre administrador e ativos e pessoas administradas, passou a Contabilidade de Custos ser uma 

eficiente forma de auxílio gerencial. 

No campo gerencial, a Contabilidade de Custos auxilia no controle e na tomada de decisões. No 

primeiro, com o fornecimento de dados para a comparação e avaliação entre o previsto e o realizado. No 

segundo, à alimentação de valores que em curto, médio e longo prazos servem para estabelecer cortes de 

produtos e preços (MARTINS, 2004). 

Martins (2004) discorre que: 

“A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade 
Financeira, quando da necessidade de avaliar estoques na indústria, 
tarefa essa que era fácil na empresa típica da era do mercantilismo. Seus 
princípios derivam dessa finalidade primeira e, por isso, nem sempre 
conseguem atender completamente a suas outras duas mais recentes e 
provavelmente mais importantes tarefas: controle e decisão. Esses 
novos campos deram nova vida a essa área que, por sua vez, apesar de 
já ter criado técnicas e métodos específicos para tal missão, não 
conseguiu ainda explorar todo o seu potencial; não conseguiu, talvez, 
sequer mostrar a seus profissionais e usuários que possui três facetas 
distintas que precisam ser trabalhadas diferentemente, apesar de não 
serem incompatíveis entre si. ”  (MARTINS, 2004) 

  Além do da avaliação de estoques, a Contabilidade de Custos auxilia na decisão e controle o que se 

revela uma oportunidade de aplicação não só na indústria de transformação, mas também na prestação de 

serviços. 

2.2 CUSTEIO EM SERVIÇOS 

 
Conforme apontam Costa e Fazan (2001), no cenário econômico competitivo, as organizações estão 

concentrando seus esforços na parte principal de seus negócios, deixando para prestadores de serviços 

auxiliares, aquelas que são atividades complementares. Com essa crescente demanda por serviços 

auxiliares, essas empresas prestadoras necessitam de um bom gerenciamento de seus recursos, reduzindo 

custos e aumentando a sua eficiência de gestão. 
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Em serviços, um rastreio dos custos se torna mais dificultoso devido a maior quantidade de custos 

indiretos envolvidos. Logo, métodos de custeio mais adequados acabem sendo necessários para um 

acompanhamento mais fino. A apuração e o controle dos custos embasa a gerência para o acompanhamento 

dos serviços prestados, permitindo a implantação de medidas corretivas, que visam melhorar o desempenho 

da organização e se tornam uma necessidade da mesma (BEUREN; SCHLINDWEIN, 2008). 

A apuração do custo de um produto ou serviço é correta desde que sejam seguidas as diretrizes da 

metodologia de custeio escolhida, uma vez que cada metodologia possui características próprias e sua 

utilização proporciona uma visão de valores diferenciados na estrutura do resultado medido (COSTA; 

FAZAN, 2001). Portanto, para os diversos tipos de serviços, incluindo análises em laboratórios de pesquisa, 

deve-se adotar um método de custeio padrão, para que não haja divergências de resultado. 

2.3 TERMINOLOGIA CONTÁBIL BÁSICA 

 
  Existem alguns termos em contabilidade que são base para entendimento: gastos, despesas, custos, 

custos diretos, custos indiretos, custos variáveis e custos fixos.  

  Gastos são definidos como “a compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 

financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega 

de ativos (normalmente dinheiro) ” (MARTINS, 2004, p.17). 

   Uma despesa, segundo Maher (2001), representa um custo lançado contra a receita de um 

determinado período contábil. O que é mostrado como “bem ou serviço consumido direta ou indiretamente 

para a obtenção de receitas” (MARTINS, 2004, p.18). Portanto, gastos podem ser despesas ou custos. No 

caso destes, o sacrifício de recursos é independentemente contabilizado como um ativo ou uma despesa 

(MAHER, 2001). 

    Os custos podem ser classificados como fixos, variáveis, diretos e indiretos. Maher (2001), aponta 

algumas definições:  

• Custo direto: qualquer custo que pode ser relacionado diretamente com um objeto de custo. 

• Custo indireto: qualquer custo que não pode ser relacionado diretamente com um objeto de custo. 

• Objeto de custo: qualquer item a que um custo é atribuído (um produto, um departamento). 

• Custos fixos: não se alteram na proporção direta da alteração do volume, dentro de um intervalo 

relevante de atividade (aluguel). 

• Custos variáveis: se alteram na proporção da alteração de volume da atividade (produção). 
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2.4 CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

 
Apontam Abbas et al (2012) que no custeio por absorção, todos os custos de produção comporão o 

custo do bem ou serviço. Essa afirmação é ratificada por Moura (2005) que define o custeio por absorção 

como “o método de custeio em que são apropriados todos os custos de fabricação, sejam eles diretos ou 

indiretos, fixos ou variáveis”.  

Martins (2004) aponta que a obtenção dos custos de produção de bens ou serviços pode ser feita com 

a apropriação dos custos diretos e o rateio dos custos indiretos entre os departamentos, ou departamentalizar 

a empresa em executores de serviços e departamentos de produção dos bens ou serviços. Esses 

departamentos servem de intermédio para a posterior transferências dos custos de produção aos produtos 

ou serviços. De forma mais direta, “O sistema de custeio por absorção pode ser com ou sem 

departamentalização” (PAULA; AZEVEDO, 2006). 

Como vantagem e finalidade, Abbas et al (2012) ressaltam que a departamentalização tem o objetivo 

de aumentar a eficiência de controle dos custos devido à apuração em níveis departamentais, o que 

possibilita a composição de relatórios que mostram o desempenho dos departamentos, antes da atribuição 

do custo ao bem ou serviço produzido. Em contrapartida, como desvantagem, existe o alto grau de 

arbitrariedade dos critérios de rateio. 

Paula e Azevedo (2006) mostram que o custeio por absorção “passa por três passos básicos que são: 

separação entre custos e despesas; apropriação dos custos diretos e apropriação dos custos indiretos”. Ainda 

segundo as autoras, no caso do custeio por absorção com departamentalização, são relacionados seis passos 

básicos: 

 “[...]separação entre custos e despesas; apropriação dos 
custos diretos diretamente ao produto; apropriação dos custos indiretos 
aos departamentos; rateio dos custos indiretos comuns e da 
Administração Geral da produção aos departamentos; escolha da 
sequência de rateio dos custos acumulados nos departamentos de 
serviços e distribuição aos demais departamentos e atribuição dos 
custos indiretos dos departamentos de produção aos produtos, de 
acordo com o critério escolhido”. (PAULA e AZEVEDO, 2006)  

2.5 CUSTEIO VARIÁVEL 

 

O que para Abbas et al (2012), para que a organização use esse método de custeio, esta “já 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”. Dessa forma, as decisões relevantes estão relacionadas 

aos custos variáveis. Essa afirmação é apoiada por Martins (2004). Segundo o autor, analisar custos fixos 
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na composição do valor do bem ou serviço não é tão útil para a tomada de decisão da gerência, pois esses 

custos existem, e não dependem do volume de produção ou da prestação do serviço. 

Como vantagens do custeio variável pode-se apontar a obtenção da margem de contribuição 

facilitando na avaliação de resultados em relação às metas, a não prática de rateios e a identificação de bens 

e serviços mais rentáveis (Abbas et al, 2012). Em contrapartida, a separação entre custos fixos e variáveis 

nem sempre é trivial fazendo com que esse método de custeio não é aceito pela maioria das auditorias 

externas e nem pela legislação do imposto de renda. 

No quadro da figura 2.2, são elencadas as características principais do custeio por absorção e variável: 

Figura 2.2 Diferenças entre o custeio por absorção e o custeio variável 

            Fonte: PAULA e AZEVEDO 2006 

2.6 CUSTEIO POR PROCESSO 

 
Maher (2001), define custeio por processo sendo um método onde os custos são atribuídos 

igualmente a unidades homogêneas, em determinado período de tempo; sendo este utilizado quando a 

produção é feita em um ciclo contínuo. 

O Manual de Contabilidade Industrial do Instituto Monitor (2009), mostra que no Custeio por 

Processo, os custos de um determinado período de tempo são levantados e correlacionados com o total de 

produtos realizados. Dividem-se os custos totais pela quantidade de produtos produzidos, obtendo- se o 

custo unitário em cada fase do processo. 

Maher (2001), alerta que o Custeio por Processo é feito em empresas com o volume alto e fluxo 

contínuo de produção. Sendo assim os custos são acumulados por departamento e depois transferidos para 

a unidade produzida (MAHER, 2001). 
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2.7 MÉTODO DAS SEÇÕES HOMOGÊNEAS (RKW) 

 
Segundo Abbas et al (2012), a principal característica do método das seções homogêneas é a divisão 

da empresa em centros de custo. Bases de distribuição são usadas para a alocação dos custos aos centros de 

custo que em seguida são repassados aos produtos por unidades de trabalho, que segundo Beuren e 

Schlindwein (2008) são os critérios de utilização desses recursos. 

Bornia (2002) operacionaliza o método em cinco fases: “a) separação dos custos em itens; b) divisão 

da empresa em centros de custos; c) identificação dos custos com os centros (distribuição primária); d) 

redistribuir os custos dos centros indiretos até os diretos (distribuição secundária); e) distribuição dos custos 

dos centros diretos aos produtos (distribuição final) ”. Os centros de custo podem ser determinados a partir 

do organograma da empresa, da localização das áreas, das responsabilidades (papéis) e da homogeneidade 

(BORNIA, 2002). Um centro é homogêneo quando todos os bens ou serviços que passam pelo centro 

sofrem o mesmo tipo de trabalho (ABBAS et al, 2012). Esse ciclo completo de rateio dos custos pressupõe 

o objetivo de se chegar ao custo final do objeto de custeio, porém análises intermediárias podem ser obtidas 

(BEUREN; SCHLINDWEIN, 2008). 

Segundo Abbas et al (2012), esse método apresenta as seguintes vantagens: considera todos os custos 

incorridos na organização; informações completas e conservadoras; a recuperação dos custos e introdução 

de grau de estabilidade de preços; prática a formação de preços com base no pior custo; justifica os preços 

e chega ao custo de produzir e vender (incluindo administrar e financiar). Porém, o grau de arbitrariedade 

dos rateios se destaca como uma forte desvantagem, assim como a não separação dos custos fixos e 

variáveis podem levar à tomada de decisões equivocadas. Os autores completam que o método das seções 

homogêneas não é aceito pela legislação. 

2.8 CUSTEIO POR ORDEM DE PRODUÇÃO 

 
O sistema de custeio por ordem de produção baseia-se no somatório dos gastos em recursos 

envolvidos com insumos, sendo apropriado diretamente na ordem de produção relacionado aos produtos 

que serão produzidos (BERTI ,2006). Estes insumos podem ser matéria-prima, material secundário, mão-

de-obra direta e outros. O autor complementa que ao fim da execução da ordem, os custos são somados 

para se chegar no custo total da mesma e o custo total da produção é calculado. 

O sistema de custeio por ordem de produção apresenta algumas vantagens por não apresentar estoque 

de produtos acabados e maior controle da linha de produção. Esta pode ser diversificada quanto específica. 

Porém, por outro lado, o custo real da produção só e conhecido após a realização da mesma e existem 
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maiores custos de controle devido a especificidade de cada ordem e a necessidade de capital humano para 

o planejamento. 

De acordo com Martins (2003), no custeio por ordem de produção “se produz atendendo a 

encomendas dos clientes, ou então, produz também para venda posterior, mas de acordo com determinações 

internas especiais, não de forma contínua, já se terá incluído entre as de Produção por Ordem” (MARTINS, 

2003). 

2.9 MÉTODO DA UNIDADE DE ESFORÇO DE PRODUÇÃO (UEP) 

 
Como apontam Martins et al (2002),  método da UEP tem a proposta de transformar uma empresa 

multiprodutora real em uma empresa monoprodutora fictícia, obtendo as facilidades de mensuração de uma 

empresa monoprodutora. O objetivo é solucionar o problema do custeio da produção e evitar o rateio das 

despesas gerais para os diversos produtos. 

São cinco as etapas para implementação do método das UEPs: 1) definição dos roteiros de produção 

dos diversos produtos; 2) definição de um produto-base; 3) cálculo do foto-custo do produto-base; 4) 

cálculo dos potenciais produtivos dos postos operativos; e 5) cálculo do valor dos produtos em UEPs 

(KLIEMANN NETO, 1994). 

Martins et al (2002) descrevem o que seriam os esforços de produção usados no método: 

Os elementos de produção geradores desses esforços são chamados 
postos operativos. Cada um deles dispõe de uma certa capacidade 
potencial de gerar trabalho, ou seja, um potencial produtivo. Os postos 
operativos são as unidades básicas de produção. São eles que 
transferem aos produtos o volume de trabalho necessário à sua 
fabricação. Logo, um posto operativo representa uma ou mais operações 
de trabalho, que devem ser definidas em seus mínimos detalhes, para 
que os esforços de produção possam se manter constantes ao longo do 
tempo. (MARTINS et al., 2002). 

Os autores complementam que o gerador de custos é o posto operativo onde os produtos absorvem 

os custos proporcionais à sua permanência nos postos operativos. São esses elementos que determinam a 

quantidade potencial de esforço de produção, que cada posto de trabalho pode despender, na fabricação dos 

produtos e produção de serviços. 

2.10 CONCEITOS E EXEMPLOS 

 
Como garantia de qualidade dos serviços prestados, unidades laboratoriais buscam certificações. A 

certificação é uma atividade de avaliação da conformidade realizada por uma terceira parte, independente 
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da organização a ser certificada. Essa atividade comprova que a organização cumpre com determinados 

requisitos de qualidade (BARRADAS, 2012). 

Segundo Rooney e Ostenberg (1999), certificação é um processo pelo qual um órgão autorizado, seja 

uma organização governamental ou não-governamental, avalia e reconhece um profissional individual ou 

uma instituição como atendendo a requisitos ou critérios predeterminados. 

Acreditação é o reconhecimento formal pelos organismos de certificação de que um laboratório de 

calibração ou de ensaio tem competência para executar suas atividades (PIRATELLI FILHO, 2011). Logo, 

no contexto de uma unidade como um todo, o termo correto a ser usado é acreditação. Rooney e Ostenberg 

(1999) definem acreditação como um processo formal pelo qual um órgão reconhecido, geralmente uma 

organização não-governamental (ONG), avalia e reconhece que uma instituição de saúde atende a padrões 

aplicáveis, predeterminados e publicados. 

 Segundo a página da Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma organização acreditadora é: 

Organização de direito privado, com ou sem fins lucrativos, 
credenciada pela Organização Nacional de Acreditação, com a 
responsabilidade de proceder à avaliação e certificação da qualidade 
dos serviços, dentro do processo de acreditação, em nível nacional. 
Também podem realizar outras atividades como a avaliação de 
diagnóstico organizacional e atividades de sensibilização e capacitação. 
As Instituições Acreditadoras Credenciadas possuem atuação nacional, 
podendo realizar atividades em qualquer localidade da Federação, 
independentemente da localização de sua sede. (ONA, 2017). 

 

No caso de laboratórios, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) é 

o órgão acreditador que possui a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), onde o responsável 

utilizará o sistema Orquestra para proceder com o pedido de acreditação. Através desse sistema, se tem 

acesso aos manuais e instruções (inclusive de custos) para o processo de acreditação da unidade 

(INMETRO, 2017). 

 No contexto de custeio, tanto o processo de acreditação como de certificação acarretam custos ao 

laboratório em questão. Com o intuito de um levantamento preciso dos custos de operação, levando em 

consideração custos fixos e indiretos com um maior nível de importância, os custos da acreditação devem 

ser coletados. 

Fallis (2013) apresenta um modelo de contrato de acreditação do Sistema Nacional de Acreditação 

com as seguintes classes de custos para o processo: “1. Inscrição; 2. Análise do Manual da Qualidade; 3. 

Auditoria Externa Inicial para concessão da Acreditação; 4. Auditorias Externas Anuais de Manutenção do 

Certificado de Acreditação; 5. Emissão de Certificados Anuais da Acreditação; 6. Auditoria Técnica 
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(opcional), prévia à Auditoria Inicial”. A sistemática deve prover direcionadores para que os custos da 

acreditação apontados na literatura sejam incorporados no custo total de operação da unidade estudada. 

A combinação de princípios de custeio é importante nos processos de tomada de decisão, bem como 

no controle das ineficiências e no questionamento dos padrões de normalidade adotados pela empresa 

(DANIELA et al., 2009). Os autores completam que “a partir dos padrões de normalidade, podem ser 

identificadas perdas nos processos”. Logo, com a identificação de perdas nos processos do laboratório é 

possível que medidas corretivas sejam tomadas para que os custos das perdas sejam minimizados. A 

identificação de perdas é um ganho operacional gerado pelo uso de métodos de custeio adaptados ao caso 

estudado. 

Como já apontado por Alves (2008), na implementação de métodos de custeio em um laboratório de 

análise de solos, foram obtidos resultados positivos para a gestão da unidade. Segundo a autora, foi possível 

a obtenção de indicadores para os preços das análises possibilitando enxergar valores mais próximos da 

concorrência e assim otimizando a precificação do serviço prestado. O maior porte de informação se revela 

um ganho operacional, uma vantagem na gestão da unidade. De posse de indicadores, o gestor tem mais 

controle do preço final do serviço. 

A literatura fornece casos de aplicação de métodos de custeio em unidades laboratoriais prestadoras 

de serviços em sua maioria na área da saúde. O Custeio Baseado em Atividade (ABC, do inglês Activity 

Based Costing) é usado na radiologia por Laurila et al., (2000), na operação da farmácia de um hospital por 

Souza  S. L. et al., (2009) e em um hospital universitário por Bonacin  A. M. P., (2009). O Custeio Baseado 

em Atividades em conjunto com o Custeio Baseado no Volume (VBC, do inglês Volume Based Costing), 

é usado para propor um método de custeio para hospitais por Cao et al., (2006) e por Mundy et al., (2003) 

cujos benefícios em um laboratório de patologia são demonstrados por Broughton e Woodford, (1983). 

Exemplos de métodos de custeio aplicados às áreas tecnológicas, como o custeamento de “salas 

limpas” (do inglês, cleanrooms) por Yang e Eng Gan, (2007), e da operação do uso do espaço físico de um 

centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) do ramo da eletrônica por Wilson et al., (1997), são 

indicadores de que as técnicas a serem utilizadas neste trabalho são ferramentais essenciais para a gestão 

de um laboratório de análise, tanto nos níveis táticos como estratégicos (de tomada de decisão). 

Alves (2008) propõe a implantação de um sistema de custeio em um laboratório de análise de solos, 

o que resultou em um ajuste de preços das análises realizadas, melhorando a gestão da operação do 

laboratório “[...] sem perder a função social que lhe cabe. Sem prejuízo, mas sem lucros exacerbados” 

(ALVES, 2008). 

A revisão da literatura buscou dar uma base de conceitos sobre custos seguida de um levantamento 

de métodos de custeio, já aplicados em casos reais, expostos ao final deste capítulo. Diante dos exemplos, 
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percebe-se a importância de se adequar o método, ou a combinação de métodos, ao contexto do serviço em 

questão para se atingir a melhoria na eficiência do serviço e da gestão da empresa/ unidade. Não menos 

importante, foram apresentadas questões de certificação e acreditação de laboratórios, pois a unidade de 

estudo está no contexto de um laboratório certificado.  

3 METODOLOGIA 
 
 

Segundo Gil (1999), a pesquisa aplicada “tem como característica fundamental o interesse na 

aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos”. O que, segundo autor, se difere da 

pesquisa pura. Esta “procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas 

aplicações e consequências práticas. Seu desenvolvimento tende a ser bastante formalizado e objetiva a 

generalização, com vistas na construção de teorias e leis”. A partir dessa definição, o desenvolvimento da 

sistemática de cálculo de custo de operação do laboratório se enquadra em uma pesquisa aplicada. 

Gil (2002) define pesquisa “como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Na busca por essas respostas, se faz necessária 

uma abordagem metodológica adequada para dar embasamento científico e melhor endereçar as questões 

de pesquisa, e assim, verificar as proposições e/ou testar as hipóteses (CAUCHIK et al., 2012).  

“A metodologia científica [robusta] bem escolhida e usada, não dá apenas legitimidade às conclusões 

atingidas pela pesquisa, mas, acima de tudo, informa a respeito de como chegar a melhores conclusões que 

estejam mais próximas da verdade buscada” (CAUCHIK et al., 2012). 

 Ainda segundo o autor, usar diferentes modelos metodológicos não tem valor na pesquisa 

acadêmica porque a contribuição teórica só pode ser avaliada em termos de quanto ela contribuiu para 

avançar com o conhecimento preexistente. 

Deve-se escolher o método de pesquisa adequado com o intuito de melhor investigar o problema de 

pesquisa. Segundo Cauchik et al. (2012), na engenharia de produção são utilizados principalmente os 

seguintes modelos: teórico/ conceitual, revisão bibliográfica, levantamento do tipo surveys, estudo de caso, 

pesquisa-ação, pesquisa experimental, modelagem e simulação. 

Para a escolha de um modelo de pesquisa, segundo Yin (2001), aponta cinco estratégias de pesquisa: 

experimento, levantamento, análise de arquivos, pesquisa histórica e estudo de caso. O autor relaciona essas 

estratégias com três condições que devem ser analisadas para a escolha da estratégia mais adequada (YIN, 

2001): 
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a) No tipo de questão de pesquisa proposto; 

b) Na extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais efetivos; e 

c) No grau de enfoque em acontecimentos históricos em oposição a acontecimentos 

contemporâneo. 

Segundo Thiollent (1997), a pesquisa ação é um tipo de pesquisa empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e na qual os 

pesquisadores e participantes estão em modo de cooperação na resolução do problema. Essa definição entra 

em confronto com a proposta deste trabalho, pois a construção da sistemática será feita de forma ativa pelo 

pesquisador e de forma passiva pelos participantes da pesquisa no levantamento dos dados. 

Observando as definições dos autores e analisando o trabalho proposto, conclui-se que o estudo de 

caso como a metodologia a ser usada. Segundo Gil (2002), o estudo de caso “Consiste no estudo profundo 

e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados”. 

Cauchik (2012), aponta vantagens do estudo de caso, enquanto Yin (2001) algumas desvantagens. A 

tabela 3.1 mostra essa comparação entre as visões dos autores: 

Tabela 3.1 Vantagens e desvantagem do estudo de caso 

Vantagens Desvantagens 

Investigação profunda Falta de rigor de pesquisa 

Maior capacidade de entendimento de 

eventos atuais 

Evidências empíricas e grande detalhamento e 

número de dados 

Possibilidade de gerar novas teorias Pouca base para generalização científica 

Fonte: Extraído de CAUCHICK, 2012 e YIN, 2001. 

Conforme aponta Cauchick (2007), “o estudo de caso é um estudo de natureza empírica que investiga 

um determinado fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de vida quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são claramente definidas”. 

Neste trabalho, será usado o modelo conceitual teórico de estudo de caso proposto por Cauchick 

(2007), o qual é dividido sequencialmente em: definir uma estrutura conceitual-teórica, planejar o (s) caso 

(s), conduzir o teste piloto, coletar os dados, analisar os dados e gerar o relatório. O modelo é esquematizado 

pelo autor na figura 3.1. 
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Figura 3.1 Condução do estudo de caso 

   Fonte: CAUCHICK, 2007. 

Baseado no modelo anterior, a pesquisa foi desenvolvida no levantamento da literatura de interesse e na 

determinação das fronteiras do trabalho a ser desenvolvido: estudo dos custos em unidade específica. Posteriormente, 

foi selecionada a unidade e os meios de cela de dados foram definidos 

3.1 ESTRUTURA CONCEITUAL TEÓRICA 

 
Como aponta o modelo, a primeira etapa foi o levantamento da literatura existente sobre o assunto. 

Foram abordados livros base sobre a Contabilidade de Custos, artigos de revistas nacionais e internacionais, 

artigos publicados em anais de congressos, assim como teses de mestrado na área. A revisão da literatura 

mostra como o tópico estudado é influenciado pela bibliografia existente, apontando as lacunas de 

conhecimento da área estudada e possibilitando a extração de constructos para a prova empírica 

(CAUCHICK, 2007). 

A busca bibliográfica serviu de base para a investigação do seguinte problema de pesquisa: “como 

adaptar a literatura de custeio para a construção de uma sistemática de cálculo do custo de operação de um 

laboratório de pesquisa em uma universidade federal?”. Os materiais pesquisados são referenciados na parte 

introdutória do trabalho e no capítulo 2, este exclusivo para a revisão bibliográfica. 

Dando prosseguimento ao modelo metodológico de referência, o próximo passo foi a definição das 

proposições do estudo, que para Cauchick (2012), “[...] podem ser definidas como uma expressão 
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(construída a partir dos constructos extraídos da literatura) do que realmente será verificado (ou “testado”) 

[...]”. Uma proposição “destina atenção a alguma coisa que deveria ser examinada dentro do escopo do 

estudo” (YIN, 2001). Para este projeto temos as seguintes proposições: 

a) O custo de operação do laboratório é estimado de forma imprecisa; 

b) As atividades críticas dos processos da unidade são conhecidas e medidas; 

c) Os coordenadores do laboratório conhecem o impacto na negociação, gestão e prestação de contas 

dos projetos em função da análise detalhada dos custos de operação; 

d) A utilização de um passo-a-passo pode ser feita para calcular o custo de operação total, como para 

os custos de operação dos setores da unidade estudada. 

A última etapa para o estabelecimento da estrutura conceitual-teórica proposta por Cauchick (2007), 

é a delimitação das fronteiras e grau de evolução do trabalho. Como fronteiras, o trabalho é realizado em 

uma única unidade laboratorial instalada no campus de uma universidade federal. 

A unidade foi selecionada em função de sua alta capacidade de processamento e quantidade de 

projetos gerenciados com apoio da fundação de apoio a universidade. O laboratório se destaca como um 

importante braço da pesquisa na instituição e uma importante fonte de dados gerenciais que servirão de 

entrada para a fundação de apoio referida. 

Este trabalho de graduação é uma extensão de alguns trabalhos já publicados como de Richartz et 

al., (2011) e Caetano (2003). Esses trabalhos tratam de modelos de custeios para fundações de apoio a 

projetos, porém são aplicáveis nas unidades administrativas das fundações. Portanto, sendo o laboratório a 

fonte executora de projetos gerenciados pelas fundações de apoio, é também uma fonte de informações para 

a fundação. Logo, esta relação é de suma importância para trabalhos futuros. 

No contexto de um laboratório de análise vinculado a uma instituição pública, o projeto de graduação 

também visa ampliar o espectro de aplicação da literatura de custeio feita por Alves (2008). A autora usa a 

“análise vertical da DRE, na qual os componentes [de custos] estão representados percentualmente em 

função da receita bruta”.  

4 ESCOLHA DO MÉTODO 
 
 

“Os métodos de custeio são ferramentas importantes para a geração de informações relevantes para 

a tomada de decisões. Esse fato evidencia a importância da utilização de métodos de custeio compatíveis 

com os objetivos e as características das organizações” (ABBAS et al., 2012). Na seleção de um método 
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ou combinação de métodos de custeio devem ser consideradas as características da unidade analisada no 

que tange o tipo de serviço prestado, o contexto da organização e que tipo de resultado espera-se obter com 

a aplicação do (s) método (s). 

Dentre os métodos levantados na revisão da literatura, o que se encaixa no contexto deste trabalho é 

o custeio por ordem de produção. Isso se deve ao fato de que a prestação de serviço na unidade a ser 

estudada é composta por análises específicas em processos específicos e complexos. Não existe estoque 

intermediário de produção e o custo a ser calculado é o da ordem de produção, ou seja, do laudo de análise 

a ser gerado a cada pedido. 

4.1 CONTEXTO E ESCOPO 

 
O laboratório objeto de do estudo de caso está localizado no campus de uma universidade federal e 

faz parte do Instituto de Geociências dessa universidade. O escopo de atividades do laboratório é composto 

por análises geocronológicas de amostras de rochas e minerais. A unidade é composta por um setor de 

preparação de amostras, um setor para a preparação química, microscopia eletrônica de varredura, 

espectrometria, salas e auditório. 

A unidade foi escolhida em função de sua grande capacidade de produção de análises e pelo grande 

número de projetos que opera. Dessa forma o laboratório é tido como um estudo de caso, pois 

conhecimentos já estabelecidos serão aplicados em um caso específico. O resultado será expandido à outras 

unidades laboratoriais do campus. Veja a unidade estudada na figura 4.1: 

Figura 4.1 Entrada do prédio do laboratório objeto de estudo 
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No recente contexto brasileiro, a relação empresa-universidade ganhou uma nova roupagem no que 

tange a Lei de Inovação (Lei Federal n. º 10.973 de 02.12.2004) que “dispõe sobre incentivos à inovação e 

à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo [...]”. Portanto, a proposta de melhorar a gestão 

de custos do laboratório é diretamente ligada com a melhoria da produção do conhecimento, e com a estreita 

ligação entre a sociedade, o setor privado e academia, fortalecendo assim a relação entre essas partes. 

Vale apontar que o resultado deste projeto é de total interesse da fundação de apoio responsável pela 

gestão administrativa dos projetos do laboratório, devido a melhor qualidade da informação contábil de 

custos a ser fornecida. Segundo Brito et al. (2000, p.9-10), a informação deve ter atributos que garantam a 

sua confiabilidade entre eles: relevância, tempestividade, relação custo-benefício, objetividade e 

flexibilidade. 

Partindo do ponto de vista do funcionamento e operação de um laboratório de pesquisa, este trabalho 

visa estabelecer o custo de operação do referido laboratório como um todo. A sistemática gerada é adaptável 

para a divisão do custo, tanto na realização de projetos dentro das instalações, quanto para o custo de 

prestação de serviços. Portanto, todos os custos devem ser levantados com o intuito de dar uma visão 

completa e transparente do funcionamento da instalação em termos de custeio. 

4.2 PLANEJAMENTO DO CASO 

 
Yin (2001) classifica quatro tipos de projetos de estudo de caso: 

a) Projetos de caso único (holísticos): uma única unidade é analisada; 

b) Projetos de caso único (incorporados): múltiplas unidades de análise; 

c) Projetos de casos múltiplos (holísticos): vários casos em uma mesma unidade analisada; e 

d) Projetos de casos múltiplos (incorporados): vários casos em várias unidades analisadas. 

Tomando as definições do autor, pode-se dizer que este trabalho, em primeira instância, é um estudo 

de caso único holístico. Apenas o custo de operação da unidade do laboratório será investigado. Entretanto, 

encara-se a possibilidade de expansão dessa mesma abordagem para outras unidades, tornando esse trabalho 

um possível estudo de casos múltiplos. 

Antes da escolha do caso, Cauchik (2012) recomenda definir se o estudo é do tipo retrospectivo ou 

longitudinal. Segundo o autor, um estudo de caso retrospectivo investiga o passado, coletando dados 

históricos. Já um estudo de caso longitudinal investiga o presente, de certa forma superando as limitações 

do estudo de caso retrospectivo. Baseando-se nessas definições, o estudo deste trabalho é tido como um 
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estudo de caso longitudinal, pois busca dados de custos de projetos recentemente executados e de projetos 

em execução prioritariamente. Adicionalmente, almeja-se a aplicação a curto prazo da sistemática. 

A segunda decisão é o número de casos, o que já foi definido como um caso para este trabalho. 

Cauchick (2012) complementa que, o uso do tipo de projeto de caso único tem a vantagem de permitir um 

maior aprofundamento e maior riqueza na coleta de dados, porém existe a dificuldade de generalização para 

outros casos. 

Cauchick (2012) aponta a boa prática do teste piloto pelo pesquisador, antes de partir para a coleta 

de dados. O autor diz que o “objetivo desse teste é verificar os procedimentos de aplicação com base no 

protocolo, visando seu aprimoramento”. Para este trabalho, propõe-se entrevistas iniciais para testar a coleta 

de dados, observando a postura e comprometimento dos entrevistados no fornecimento dos mesmos. 

O autor destaca a importância do protocolo de pesquisa que deve incluir um guia para a condução do 

caso, definição clara das unidades de análise, como os dados serão coletados e com quem, checklists, itens 

de controle para a pesquisa, e a estruturação das entrevistas. Para esse trabalho foi desenvolvido um 

protocolo que engloba os itens sugeridos por Cauchick (2012), que se encontra no Apêndice I deste trabalho, 

seguido do Roteiro de visita no Apêndice II. 

5 DADOS  
 

5.1 ESCOLHA DE DEMANDA PARA O ESTUDO 

 
A operação do laboratório é composta pelos seguintes processos de análise: Análise isotópica Sm-

Nd, Análise isotópica C e O em carbonato, Análise isotópica S, Análise isotópica de U-Pb em zircão 

detrítico (60-80 grãos), Análise isotópica de Lu-Hf em zircão, Análise isotópica de U-Pb em zircão ígneo 

(20-30 grãos), Imageamento por MEV, Análise isotópica de Sr-Sr em carbonatos, Análise isotópica Pb-Pb 

rocha e mineral, Análise isotópica S em carbonato (SO4), Análise química pontual de carbonato por laser 

ou microssonda eletrônica, Preparação de amostras, Serviços de interpretação de dados. Essas operações 

são feitas na maioria das análises dos projetos de pesquisa que são executados no laboratório. 

Três fatores foram levados em consideração para se priorizar a demanda de processos para este estudo 

de caso: primeiro- a quantidade e complexidade dos processos inviabilizaria um levantamento completo da 

operação; segundo- os processos a serem escolhidos deveriam ser complexos o suficiente para transmitir 

uma informação robusta do uso da capacidade de produção de análise da planta estudada; e não menos 



 

19 
 

importante- os processos escolhidos deveriam estar alocados como os mais demandados, ou seja, os que 

mais consomem recursos dos direcionadores de custo levantados. 

Para a determinação do modelo foi escolhida a Análise isotópica de U-Pb (“Urânio – Chumbo”) 

tendo uma demanda média anual de 410 laudos emitidos, sendo precificada a R$3.500,00. Logo, esta 

análise é a principal em receita. Para a validação do modelo foi escolhida a análise isotópica Sm-Nd 

(“Samário – Neodímio”) pelos seguintes motivos: para validar um modelo geral seria necessário um outro 

escopo de análise, ou seja, um processo diferente que usa diversos recursos dos direcionadores de custo 

(maquinário, pessoas, procedimentos), mas não menos complexo; alta demanda de pedidos (média anual 

de 800 laudos emitidos precificados a R$2.000,00); e tempo equivalente. Os dados médios de números de 

análise foram extraídos das atas do laboratório para o ano de 2016. 

Tomada a decisão do escopo de processos, do protocolo de pesquisa no Apêndice I deste trabalho, 

seguido do Roteiro de visita no Apêndice II, foram levantados os dados durante as visitas. O primeiro passo 

foi o entendimento do processo de análise Ur-Pe e seu mapeamento. 

5.2 MAPEAMENTO DO PROCESSO USADO NA CONCEPÇÃO DO MODELO 

 
O processo de análise Ur-Pb (“Urânio-Chumbo) é dividido em três macro fases: preparação da 

amostra, espectrometria e produção do laudo técnico com os resultados geológicos. A figura 5.1 mostra a 

disposição dos principais setores da unidade estudada: 

Figura 5.1 Layout básico do laboratório de pesquisa 



 

20 
 

A maioria das amostras dessa análise chega na unidade no seu estado bruto, ou seja, como rocha, e 

são tratadas na área dos moinhos. Logo, a primeira etapa é a quebra da rocha em grãos menores com uma 

marreta, para facilitar nas próximas fases da moagem. Vale lembrar que o objetivo da macro fase de 

Moagem e preparação é chegar no minério zircão (ou zirconita) organizado de forma específica para a 

análise no espectrômetro de massa. 

Após a rocha ter sido triturada com a marreta, os fragmentos da mesma vão ser moídos ou 

pulverizados. Nesse ponto podem ser usados dois equipamentos: o moinho de disco, em caso de rochas não 

ferrosas, no primeiro caso ou um sistema de fragmentação de energia pulsada de alta tensão, em caso de 

rochas ferrosas, para o segundo. Na figura 5.2 pode-se ver um moinho de disco: 

Figura 5.2 Moinho de disco 

 

Após a amostra estar pulverizada, ainda na área de moagem, é feita a separação magnética através 

de um separador com tenção controlável. Ao ajustar a tenção, o campo magnético do eletro íman separa 

compostos eletromagnéticos da amostra com o intuito de deixar o menor número de minerais possível e 

assim facilitar a catação do zircão, o que ocorre na próxima fase. O separador magnético é exposto na figura 

5.3: 

Figura 5.3 Separador magnético 

Com o auxílio de um microscópio específico chamado de lupa e uma pinça, o funcionário irá 

literalmente catar os zircões da amostra e separá-los em uma espécie de placa com rezina, comumente 



 

21 
 

chamada de “malte” (o que vem do inglês “amount”). Os minerais são organizados em uma estrutura de 

mosaico na placa para serem usados na fase de microscopia eletrônica por varredura (MEV). 

No microscópio eletrônico de varredura, a amostra é fotografada e os melhores zircões são 

identificados para a realização da espectrometria. A amostra é enviada, juntamente com as imagens obtidas 

pelo MEV, para a análise no espectrômetro. 

A espectrometria de massa é a última fase antes da produção do laudo. É nessa fase em que os dados 

são obtidos. Explicando resumidamente, o feixe de partículas subatômicas é disparado contra os átomos da 

cadeia cristalina do mineral, o núcleo de cada átomo formador dos arranjos cristalinos deflete as partículas 

de forma diferente. Essa deflexão é medida e as concentrações dos elementos de interesse (Ur e Pb) são 

medidas proporcionalmente. O espectrômetro de massa é mostrado na figura 5.4: 

Figura 5.4 Espectrômetro de massa 

 

A última fase é a preparação do laudo técnico. Esta é dividida entre preparação dos dados, 

processamento e confecção do laudo. O especialista irá usar uma planilha para preparar os dados para 

posterior processamento em software específico. Após o processamento, é emitido um laudo com os 

resultados. 

Veja na figura 5.5 o fluxo das atividades distribuído entre atividades/ equipamentos e pelas macro 

fases realizadas: 
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Figura 5.5 Fluxograma do processo de análise Urânio- Chumbo (Ur-Pb) 

    

O processo leva 25 horas para ser executado o que corresponde a aproximadamente 3 dias de 

trabalho, sendo o turno de 8 horas. Os detalhes sobre os custos envolvidos serão apresentados a seguir. 

5.3 CONFIGURAÇÃO DOS CUSTOS 

 
Os direcionadores de custo associados às atividades são as taxas de consumo de recursos por essas 

atividades. Para a análise de Ur-Pb analisaremos direcionador a direcionador. Os cálculos dos 

direcionadores, assim como as planilhas de dados e seus cálculos estão nos anexos deste trabalho. 

5.3.1 HOMEM/HORA 

 
Em sua maior parte, a operação do laboratório envolve pessoas. Essas pessoas estão divididas por 

cargos atrelados a remunerações específicas. No caso estudado os cargos dos profissionais envolvidos nas 

análises são: Técnico Nível Médio 1, Bolsista de Pós-Graduação, Técnico Nível Médio 3, Técnico Nível 

Superior, Técnico MEV Graduação e Bolsista de Graduação. 

Para determinar o direcionador Custo de homem/hora a força de trabalho foi dividida em dois tipos 

de vínculo trabalhista: os técnicos com vínculo CLT (legislação trabalhista) e vínculo de bolsa de pesquisa. 

No primeiro caso, são calculados os encargos salariais para se obter o custo total do profissional. No 

segundo, é levado em conta somente o valor da bolsa de pesquisa.  
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A execução das atividades é composta pela duração em si e também pelo tempo de setup ou 

configuração/ preparação do maquinário antes ou mesmo depois do uso. Por exemplo, na moagem das 

amostras o operador deve estar seguro que os equipamentos estejam limpos antes e depois do uso para 

evitar a contaminação entre as amostras, e deve destinar um tempo para limpar o local. Outro exemplo é a 

configuração do espectrômetro de massa o qual tem um tempo de setup antes do início da análise da 

amostra. Os dois tempos referidos foram considerados nos cálculos onde o direcionador de R$-homem/hora 

é associado ao cargo e atividade em questão. A equação (1) mostra como esse custo de remuneração foi 

calculado: 

   𝒄. 𝒓𝒆𝒎 = 𝒔𝒂𝒍
𝒄𝒉

𝒙(𝟏 + 𝒆𝒏𝒄
𝟏𝟎𝟎

)            (1) 

Onde o custo de remuneração (c.rem) é igual ao salário líquido (sal) dividido pela carga horária, 

acrescido do percentual de encargos trabalhistas. 

Os valores usados foram obtidos com fundação de apoio que gerencia os projetos da unidade. De 

posse do custo total mensal por funcionário, foi obtido o custo de hora trabalhada dividindo o custo total 

por 160 horas mensais. A planilha com os cálculos está no Anexo 1 deste trabalho. 

5.3.2  INSUMOS  

 
Durante a fase de preparação da amostra, de microscopia eletrônica por varredura, de catação de 

minério e espectrometria, são usados 40 tipos de insumos. Foi calculado cada direcionador de cada insumo 

tendo por base o número médio de análises feitas por ano (410). Logo, os insumos comprados a cada dois 

anos, por exemplo, têm seus custos reduzidos por amostra executada na unidade. Todos os insumos, 

independentemente de suas taxas de reposição no estoque (as quais também foram levantadas), tem seu 

custo proporcional por amostra em reais pela taxa de câmbio mais atualizada até o fechamento deste 

trabalho. A planilha com os dados está nos anexos deste trabalho. 

Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) foram considerados como insumos como era de se 

esperar. Entretanto, para a estimativa de uso desses equipamentos, em cada fase da análise considerou-se 

um percentual de 10% do custo de tempo. Essa abordagem geral do custo dos EPI’s se deve ao fato de que 

os mesmos são usados em toda a unidade e em todas as fases da análise. Isso foi constatado no decorrer da 

coleta de dados. Portanto, para simplificar a coleta de dados sem perda de informação, optou-se por estimar 

a média de do custo desses insumos em cada etapa da análise. 
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5.3.3  ÁGUA 

 
O primeiro passo para levantar o consumo de água médio do laboratório. Frente a indisponibilidade 

do dado, esse consumo foi estimado baseando-se no consumo de uma instalação de porte semelhante no 

campus. Para embasamento foi usado o Trabalho de Graduação de Matos e Lopes (2016). O segundo passo 

foi usar as alíquotas de consumo para uma instalação industrial no estado onde está localizada a unidade. 

Multiplicando-se alíquota por consumo chegou-se ao custo mensal estimado. Em seguida o custo foi 

dividido pelas horas (160 horas) úteis trabalhadas e obteve-se do direcionador o consumo médio de água 

por hora. Esse direcionador foi associado às atividades que exigem água para serem executadas e assim, se 

obteve o consumo médio por atividade. 

A aproximação média do consumo hídrico pela unidade se deve ao seguinte raciocínio: toda a água 

usada na unidade acaba por interferir nas etapas da análise. Por exemplo, a água que foi usada para lavar o 

piso do hall principal evitou que a sujeira antes acumulada naquele local fosse levada até os locais das 

atividades e contaminasse a amostra. Ou, na fase de marretar a rocha a água consumida pelo colaborador é 

associada de forma indireta à atividade. Em suma, o consumo d’água na unidade está associado à unidade 

como um todo de forma direta e indireta, diferentemente da energia elétrica que alimenta o separador 

magnético para o seu funcionamento. Esta é uma associação direta, o que impede que o direcionador de 

custo R$/KWh por equipamento seja associado de forma média (geral). A forma de cálculo para o 

direcionador de consumo “ca” (R$/m³.hora) está na equação (2) sendo “a” a alíquota para o consumo até 

10m³, b a alíquota para o consumo superior a 10m³, fc o fator de correção e t as horas úteis de funcionamento 

da unidade : 

            𝒄𝒂 = ( 𝟏𝟎𝒙𝒂 + 𝒃𝒙 𝒄 − 𝟏𝟎 + 𝒇𝒄 /	𝒕	                   (2) 

A planilha com o cálculo usado se encontra nos anexos deste trabalho. 

5.3.4  ENERGIA 

 
Como já apontado na seção anterior, o consumo de energia elétrica tem o seu direcionador R$/KWh 

atrelado diretamente ao equipamento em funcionamento. Primeiro foram levantadas as potências dos 

equipamentos usados nas análises: sistema de fragmentação de energia pulsada de alta tensão, moinho de 

disco, moinho de panela, separador magnético, lupa, microscópio eletrônico de varredura, espectrômetro 

de massa 1 e seus anexos e espectrômetro de massa 2 e seus anexos. A equação (3) mostra como chegar no 

custo de energia (“ce”): 

                       𝒄𝒆 = 𝒕𝒙𝑻𝒙𝒂𝒆     (3) 
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O custo de energia por equipamento, por atividade (ce), é o produto entre o tempo de funcionamento 

do equipamento (t), a potência total utilizada (T) e a alíquota de eletricidade para a indústria. A equação 

aplicada às fases da análise nos dá o custo da energia em cada fase. A planilha com os dados das potências 

se encontra nos anexos deste trabalho. 

5.3.5  MANUTENÇÃO 

 
Os equipamentos citados na seção anterior devem ser manutenidos periodicamente. Segundo 

(INSTITUTO MONITOR, 2009), os custos de manutenção devem ser rateados. Para este trabalho, o custo 

do contrato de manutenção é rateado por amostra/ ordem de produção executada.  O custo fixo foi calculado 

por amostra. A equação (4) nos dá o custo de manutenção (cm) por amostra: 

                  𝒄𝒎 = 𝒄𝒄𝒎/𝒑𝒂                          (4) 

O custo de manutenção por amostra é o custo por manutenção realizada, ou custo de contrato de 

manutenção (ccm), dividido pela quantidade de amostras executadas entre os intervalos das manutenções 

(pat). Este é proporcional à taxa de 410 amostras por ano. O custo de manutenção por equipamento é 

distribuído nas fases da análise onde o equipamento é usado. A planilha com os valores das manutenções 

periódicas se encontra nos anexos deste trabalho. 

5.3.6  DEPRECIAÇÃO 
O custo financeiro da desvalorização do maquinário foi calculado para cada amostra executada. Para 

isso foi calculado o valor depreciado, até a data de fechamento deste trabalho, do valor de compra de cada 

equipamento. O valor depreciado foi dividido pela proporção de análises feitas durante o período da 

depreciação, lembrando que consideramos 410 laudos de Ur-Pb por ano (ma).  

A equação (5) mostra a mecânica de cálculo para chegar no custo por amostra da depreciação: 

                       𝒄𝒅𝒂 = 𝒗𝒅/(𝒕 ∗ 𝒎𝒂)                       (5) 

Onde o custo da depreciação por amostra (cda) é igual ao valor depreciado (vd) dividido pelo produto 

entre o tempo de depreciação em anos (t), multiplicado pela média de amostras executadas por ano (ma). 

Esse resultado foi baseado na equação de (INSTITUTO MONITOR, 2009), onde (vd) equivale à diferença 

entre o custo do bem/ máquina e o valor residual estimado, e (t) é o tempo de vida útil do bem.  Para se 

chegar ao valor depreciado coletou-se os valores médios de depreciação e suas equações nos arquivos de 

planejamento de aquisições de projetos do laboratório. Foram calculados os valores depreciados com base 

na diferença entre a data de aquisição e a data de coleta do dado para este trabalho. A planilha com os esses 

valores se encontra nos anexos deste trabalho. 
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5.4 DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS NO PROCESSO DE ANÁLISE Ur-Pb 

 
Os direcionadores descritos na seção 5.3 foram distribuídos no processo de análise descrito na seção 

5.2 e esquematizado na Figura 5.2.1. Cada direcionador de custo foi atribuído a cada uma das fases da 

análise estudada para a determinação do modelo de custos para a unidade.  

O resultado do custo agregado por atividade está na tabela 5.1 a seguir: 

Tabela 5.1 Resultado do custo por atividade 
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Tempo (horas) 1,5 2 1 2,5 3 2 5 4 2 2 25 

Custo (R$) 87,00  196,40  57,67  149,75  176,62  167,82  951,08  104,10  52,05  52,05  1994,54 

% 4,36 9,85 2,89 7,51 8,86 8,41 47,68 5,22 2,61 2,61 100 

 

A partir dos dados gerados na tabela 5.1 a partir de valores correntes do ano de 2017, foi gerado o 

gráfico da figura 5.6 com a distribuição dos custos por atividade: 
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Figura 5.6 Distribuição dos custos por atividade de análise 

 

O somatório dos custos resulta em R$1.994,54 por ordem de produção para análises Urânio- 

Chumbo, sendo a maior concentração na fase de espectrometria de massa. Isso é explicado por essa ser a 

atividade com o equipamento mais caro, que leva mais tempo para ser executada, que usa os profissionais 

mais capacitados e que consome a maior quantidade de materiais. 

Agregando-se os custos de todas as atividades do processo de análise por tipo de gasto, obteve-se a 

tabela 5.2: 
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 Tabela 5.2 Resultado dos custos por tipo de gasto 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados da tabela 5.2 foram expostos no gráfico da figura 5.7: 

 

Figura 5.7 Distribuição dos custos por tipo de gasto 

 

Percebeu-se que o gasto com o tempo, ou seja, o custo de remuneração é o de maior concentração 

dentre os outros tipos de gastos. Isso se deve pela grande interação dos colaboradores da unidade com as 

atividades. Em sequência temos o custo com os insumos utilizados nas análises, e não menos importante, o 

custo com a água para manter a unidade funcionando nos padrões de qualidade e de limpeza esperados. 

Custo por tipo de gasto % Tipo de gasto 
R$ 841,31 42% Custo Tempo 

R$ 63,33 3% EPIs (10% custo tempo) 

R$ 385,36 19% Insumos/Materiais 

R$ 360,00 18% Água 

R$ 79,58 4% Energia 
R$ 42,02 2% Setup (horas por amostra) 
R$ 44,00 2% Depreciação Máquina 

R$ 178,95, TOTAL R$1994,54 9% Manutenção 

Custo	 Tempo
42%

EPIs	(10%	custo	 tempo)
3%

Consumíveis/Materiais
20%

Água
18%

Energia
4%

Setup	(horas	por	
amostra)

2%

Depreciação	Máquina
2%

Manutenção
9%

DISTRIBUIÇÃO	DOS	CUSTOS	POR	DIRECIONADOR	DE	CUSTO



 

29 
 

6 SISTEMÁTICA DE CÁLCULO 
 
  

6.1 CONCEPÇÃO  

 
O resultado da aplicação da sistemática é a determinação do custo total para emitir um laudo de 

análise laboratorial. Para o desenvolvimento desse trabalho foram considerados os conhecimentos de 

contabilidade de custos previamente discutidos no capítulo de revisão bibliográfica. Dentre eles os que mais 

se adequaram para a estruturação dessa sistemática foram o Custeio por Absorção e o Baseado em 

Atividades. O primeiro porque, segundo Paula e Azevedo (2006), todos os custos de fabricação são 

considerados como custos do resultado final, neste caso, um laudo de análise. O segundo, segundo Maher 

(2001), identifica as atividades do processo, os direcionadores de cada atividade, calcula as taxas por 

unidade do direcionador e atribui os custos às atividades do processo. O passo a passo da sistemática está 

descrito na sessão seguinte. 

6.2 PASSO A PASSO 

 
1) Mapear o processo de análise: O processo de análise a ter o seu custo levantado por amostra 

deverá ser mapeado por meio de sistemática definida. Será gerado um mapa do processo que conduzirá o 

pesquisador na posterior alocação de informações contábeis. Esse mapeamento se divide em três fases: 

a.                Entrevistar gestores e executores: o pesquisador deverá identificar os executores do 

processo e também os gestores da unidade laboratorial para realizar as entrevistas. O número, tipo e 

caracterização das atividades, assim como a sua distribuição no layout da unidade deverão ser levantados. 

O número de entrevistas pode variar conforme a disponibilidade dos entrevistados e complexidade do 

processo. É indispensável, em casos que o pesquisador não seja da equipe laboratorial, que o mesmo 

conheça as instalações em função do processo analisado. 

b. Diagramar em notação específica: um diagrama em notação de processo de negócio deverá 

ser gerado e impresso em papel A3 para a documentação; 

c.              Validar processo com entrevistados: as informações e o mapa gerados deverão ser 

validados entre o pesquisador e as partes envolvidas com o intuito de garantir a entendimento comum do 

processo e viabilizar uma coleta de dados eficiente nas próximas etapas. 

2) Medir os tempos de execução das atividades do processo de análise: o pesquisador deve 

trabalhar juntamente com a equipe do laboratório por meio de entrevistas secundárias ou medição em tempo 
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real da duração das atividades do processo de análise. Logo nessa primeira fase de medição, uma planilha 

deverá ser estruturada para registro dos dados relacionando as fases do processo nas colunas. 

3) Levantar a curva de demanda anual média do processo: Esse número servirá de base para 

o cálculo dos direcionadores de custos. Por exemplo, dada a reposição anual do estoque de determinado 

consumível, pode-se chegar no número de estoque por amostra e, consequentemente, no custo por amostra 

em determinada atividade do processo. 

4) Trabalhar os direcionadores de custo: Levantar as informações necessárias para medir os 

custos das atividades do processo em função das taxas de consumo dos recursos pelas mesmas. 

a.               Levantar os direcionadores dos custos e seus dados: de acordo com as atividades do 

processo, observar e listar os direcionadores de custo. Por exemplo: homem/hora, custo de insumo por 

análise e/ou por unidade de tempo, alíquota de água, energia e gás, depreciação e custo de manutenção por 

análise e/ou por unidade de tempo. Esses direcionadores vão ser multiplicadores para o cálculo dos custos 

em cada atividade do processo e seus tipos podem variar entre processos diferentes. 

i.   Relacionar os executores às atividades do processo: associar os cargos dos executores do processo 

a cada atividade do mesmo, com o intuito de calcular o custo agregado de homem/hora. 

ii. Levantar informações do maquinário usado no processo: listar todo o maquinário usado nas 

atividades do processo de análise para a posterior busca de dados de tal maquinário, tanto os custos fixos 

de contratos de manutenção, quanto os custos financeiros de depreciação. Esses dados devem ser 

registrados em outra planilha no mesmo arquivo de planilhas. 

iii. Levantar o material consumível no processo: para compor os custos variáveis, listar todos os itens 

ditos insumos. Esses itens possuem estoque e são repostos periodicamente. Deve-se levantar o custo em 

moeda nacional de cada lote de reposição de cada material consumível. Esses dados devem ser registrados 

em outra planilha no mesmo arquivo de planilhas. 

iv. Levantar o consumo de água, luz e outros consumos gerais: listar o consumo médio de água, luz e 

outros consumos gerais como gás, para posterior apropriação direta e indireta nas atividades. Não diferente, 

esses dados devem ser registrados em outra planilha no mesmo arquivo de planilhas. 

b. Levantar as fontes de dados para alimentar os direcionadores: endereçar todas as fontes de 

dados de custos para cada direcionador. Manuais, atas, planilhas de estoque, documentação de aquisição de 

materiais e equipamentos, contas de consumo de água e luz, folha de pagamento, tabelas de depreciação, 

contratos, contabilidade e saída de dados de equipamentos, podem ser exemplos de fonte de dados. 
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c.              Estabelecer as fórmulas de cálculo dos custos pelos direcionadores: listar as fórmulas de 

cálculo como equações e montá-las nas células da planilha de cálculo. As linhas onde estão listados os 

custos, vão corresponder às atividades do processo nas colunas. Cada célula nessa correspondência receberá 

uma fórmula de cálculo em função do direcionador de custo para aquele custo referido. 

d. Calcular os resultados dos direcionadores para cada atividade do processo mapeado por 

tipos de gastos: consultadas as fontes e as alimentadas as planilhas de dados levando em conta os 

direcionadores e a demanda média anual de amostras, deve-se calcular com as fórmulas estabelecidas no 

item “c”, os custos por atividade contra os custos por direcionador na planilha principal. 

5) Agregar os custos por atividade: totalizar os custos das colunas da planilha principal. 

Assim, o pesquisador obterá o custo total de cada atividade do processo de análise. 

6) Agregar os custos por tipo de gasto: totalizar as linhas da planilha principal. Assim, o 

pesquisador saberá o custo total com luz, ou mesmo o custo com equipamentos, por exemplo.  

7) Agregar os custos totais: totalizar o resultado das colunas ou das linhas para obter o custo 

total de execução do processo. 
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6.3 REPRESENTAÇÃO DO MODELO 

 
Figura 6.1 Fluxograma do modelo de custeio 
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7 VALIDAÇÃO DO MODELO 
 
  

7.1 APLICAÇÃO DO MODELO 

 
Para a validação da sistemática proposta, foi escolhido o segundo processo de análise Samário- 

Neodímio (Sm-Nd) como objeto de estudo, o segundo mais demandado. As fases de aplicação da 

sistemática são descritas a seguir: 

7.1.1 Mapear o processo de análise 

Primeiramente o gestor do da unidade foi informado da escolha do processo de validação da 

sistemática e da aplicação da mesma nesse processo. Então foram identificados os colaboradores 

que executam as fases. São eles: Bolsista de Pós-Graduação e Técnico de nível médio 1. Esses 

profissionais foram entrevistados sobre o processo de análise Sm-Nd resultando assim no 

levantamento de informações da relação das atividades como: sequência de atividades, nomes e 

macro fases das mesmas. Foram realizadas duas visitas para o levantamento das informações o que 

resultou no fluxograma exposto na figura 7.1:  

Figura 7.1 Fluxograma do processo de análise Samário- Neodímio (Sm-Nd) 
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O processo mapeado foi validado com os executores. 

7.1.2 Medir os tempos de execução das atividades do processo de análise 

Foram levantados os tempos de execução de cada atividade do processo (Figura 7.1) e os mesmos 

foram registrados em uma planilha cujas colunas marcam as atividades do processo. Esta planilha se 

encontra nos anexos desse trabalho. Logo, como resultado, os tempos das atividades estão listados na tabela 

7.1 e totalizaram 4,7 horas o que equivale a 0,6 dia de trabalho para o turno de 8 horas na unidade: 

Tabela 7.1 Tempos das atividades do processo Sm-Nd 

Atividade Duração (horas) 
Setup (ar comprimido) 0,250 
Marreta Moinho de Panela 0,250 
Registro boletim 0,083 
Setup Preparação (Chapa, Purificador e Destilador) 2,000 
Pesagem 0,083 
Dissolução (chapa e capela) 0,166 
Separação Cromatográfica terras raras (Coluna cromatográfica e 
chapa) 

0,100 

Separação fina (Coluna cromatográfica teflon chapa de aquecimento)  0,166 
Setup (degasador) 0,100 
Análise espectrômetro (Equipamento + Capela) 1,000 
Preparação de dados 0,166 
Processamento 0,166 
Laudo 0,166 
 

7.1.3 Levantar a curva de demanda anual média do processo 

Foi consultada a ata do boletim de registro de análises do ano de 2016. Verificou-se um número de 

800 análises realizadas naquele ano e este indicador foi usado para determinar alguns dos direcionadores 

de custos. 

7.1.4 Levantar os direcionadores de custo 

Observando as atividades do processo e como as mesmas se relacionam com as fontes de custo como 

insumos, remuneração, água, luz e depreciação, determinou-se os seguintes direcionadores de custo: 

remuneração/ hora, custo de reposição de material/ amostra, custo de EPI (Equipamento de Proteção 

Individual) /atividade, consumo médio de água/ hora, custo do KWh para cada equipamento, custo do 

contrato de manutenção por análise para cada equipamento e valor depreciado de cada equipamento por 

amostra. 

7.1.5 Relacionar os executores às atividades do processo 
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A relação de executores das atividades do processo de análise é exposta no quadro 7.1. Para os casos 

onde os dois cargos executam a mesma tarefa, foi feita uma relação de proporção onde cada um executa 

metade (50%). Neste caso o direcionador de remuneração por hora é uma média simples entre esse mesmo 

direcionador para os cargos diferentes. Esse dado foi informado pelos próprios executores. 

Quadro 7.1 Cargos executores das atividades do processo Sm-Nd 
 

Processo Profissional 
Setup (ar comprimido) Bolsista de Pós-Graduação 
Marreta Moinho de Panela Bolsista de Pós-Graduação 
Registro boletim Técnico Nível Médio 1 
Setup Preparação (Chapa, Purificador e Destilador) Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 

Nível Médio 1 
Pesagem Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 

Nível Médio 1 
Dissolução (chapa e capela) Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 

Nível Médio 1 
Separação Cromatográfica terras raras (Coluna 
cromatográfica e chapa) 

Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 
Nível Médio 1 

Separação fina (Coluna cromatográfica teflon chapa 
de aquecimento)  

Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 
Nível Médio 1 

Setup (degasador) Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 
Nível Médio 1 

Análise espectrômetro (Equipamento + Capela) Técnico Nível Médio 1 
Preparação de dados Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 

Nível Médio 1 
Processamento Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 

Nível Médio 1 
Laudo Bolsista de Pós-Graduação+Técnico 

Nível Médio 1 
  

7.1.6 Levantar informações do maquinário usado no processo 

As máquinas usadas no processo de análise são: Compressor de ar, moinho de panela, chapa de 

aquecimento, purificador de água, destilador de água, balança analítica, capela de isolamento, coluna 

cromatográfica, coluna cromatográfica de teflon, degasador e espectrômetro de massa. 

7.1.7 Levantar o material consumível no processo 

Os insumos nas atividades do processo são: álcool, papel toalha, papel especial, ácido clorídrico, 

ácido fluorídrico, ácido nítrico, resina 1, frasco especial, resina 2, filamento de rênio e gás nitrogênio. 

Cada consumível tem um custo e é comercializado em uma unidade (caixa, pacote, unidade) e tem 

um período de reposição diferentes. Para se construir o direcionador do custo de reposição de material/ 

amostra foi relacionado o custo do lote de reposição de cada material, dividido pela média anual de amostras 
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analisadas (800). A planilha onde essa construção é feita se encontra nos anexos deste trabalho e a equação 

(6) que generaliza o cálculo é exposta a seguir: 

               𝒄. 𝒂𝒎𝒐 = 𝒄𝒍/(𝒕𝒓 𝒂 𝒙	𝒎𝒂)           (6) 

Onde o custo do consumível por amostra (c.amo) é o custo do lote de reposição do estoque (cl) 

dividido pelo produto entre o tempo de reposição em anos (tr(a)), e a média de análises por ano (ma). 

7.1.8 Levantar o consumo de água, luz e outros consumos gerais 

Foi estimado o consumo em metros cúbicos mensais por uma unidade laboratorial no campus onde 

é localizada a unidade deste estudo de caso. O consumo foi multiplicado pela alíquota industrial da região, 

obtendo-se assim o custo total mensal da planta com água. Esse custo foi rateado entre as atividades 

diretamente. Isso se deve á natureza da atividade laboratorial de homogeneidade. Ou seja, a água consumida 

pelo prédio como um todo acaba por influenciar em todo o processo de análise, seja pela limpeza da sala 

limpa (cleanroom) ou refrigeração dos equipamentos. O custo da água é um custo indireto neste caso. 

O consumo de eletricidade tem um caráter mais direto às máquinas usadas nas atividades do processo 

de análise. O custo do KWh por máquina foi associado ao tempo de funcionamento de cada máquina em 

cada atividade. 

Os dados de consumo de água e eletricidade estão em planilhas separadas nos anexos deste trabalho. 

7.1.9 Levantar as fontes de dados para alimentar os direcionadores 

Os dados dos insumos como preço e duração em estoque foram retirados das planilhas de custos 

realizadas do laboratório e nos históricos de documentais de proformas e notas fiscais das aquisições. Os 

custos de água e energia foram obtidos na prefeitura do campus, enquanto os custos de remuneração foram 

estimados em planilha de cargos e salários. Adiante, os custos financeiros de depreciação foram retirados 

dos documentos de projeto e nas tabelas de depreciação em caso de equipamentos nacionais. E por último, 

os custos de manutenção foram deduzidos dos contratos de manutenção. 

7.1.10 Estabelecer as fórmulas de cálculo dos direcionadores 

As equações de 1 a 6 foram usadas para como fórmulas dos direcionadores de custos de remuneração 

(homem/hora), água, eletricidade, manutenção, depreciação e insumos, respectivamente. 

7.1.11 Calcular os resultados dos direcionadores para cada atividade do processo mapeado 

Usando as fórmulas das equações de 1 a 6 para os direcionadores calculou-se os custos de cada tipo 

de gasto para cada atividade do processo de análise na planilha, já estruturada desde a fase de mapeamento. 

A tabela com os dados se encontra nos anexos deste trabalho e a planilha eletrônica de registros com todos 
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as tabelas e fórmulas está em CD-ROM também nos anexos como forma de exemplificar a aplicação da 

sistemática para os dois modelos. 

7.1.12 Agregar os custos por atividade 

O custo total de cada atividade para todos os tipos de gastos e seus direcionadores de custo foi obtido 

somando-se as colunas da planilha de registros. Os resultados estão dispostos na tabela 7.2: 

Tabela 7.2 Resultados dos custos por atividade da análise Sm-Nd 
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A atividade de maior custo é a espectrometria de massa com 45% do custo total, seguida pela 

preparação dos equipamentos para a cromatografia (27%). Essas atividades têm maior duração, logo 

consomem mais mão-de-obra que, por sua vez, tem um custo elevado. Para termos uma visão bidimensional 

da distribuição dos custos, foi necessário distribuí-los em gráficos, onde os mesmos estão dispostos por tipo 

de atividade e por tipos de gastos. O gráfico da figura 7.2 mostra a distribuição de custos: 
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Figura 7.2 Distribuição dos custos por atividade (Sm-Nd) 

 

7.1.13 Agregar os custos por direcionador 

Para cada tipo de gasto foi totalizado o custo de todas atividades do processo de análise somando-se 

as linhas da planilha de registros. Os resultados estão dispostos na tabela 7.3: 

Tabela 7.3 Resultado dos custos por tipo de gasto (Sm-Nd) 
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O tipo de gasto com o maior custo é o a remuneração (Custo de tempo) com 32 % seguida pela 

Manutenção (28 %) e consumo de água (27%). Novamente com o intuito de ter uma melhor visão da 

distribuição dos custos, agora por tipo de gasto e seus direcionadores, construiu-se o gráfico da figura 7.3: 

Figura 7.3 Distribuição dos custos por tipo de gasto (Sm-Nd) 

 

7.1.14 Agregar os custos totais 

O resultado final deste trabalho é o cálculo do custo de operação do laboratório para a realização de 

uma análise. No caso desta validação, foi usada a análise de espectrometria de Samário-Neodímio (Sm-

Nd). Dada a planilha de registros pronta, somou-se os resultados das linhas e das colunas. Ambos resultam 

no custo da análise, que neste caso, foi de R$443,40. 

7.2 IMPACTO NA GESTÃO DA UNIDADE 

 
O primeiro impacto é na precificação do laudo de análise. Conhecendo o real custo da análise gerada 

na unidade, fica mais claro para o gestor a margem de lucro que é obtida. Isso dá mais liberdade para o 

planejamento financeiro. Ou seja, análises com mais custo que antes eram sub-precificadas, tendo os seus 

preços ajustados a uma margem adequada ao plano de gestão do laboratório. Por outro lado, as análises que 
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estavam com o preço muito além do custo, ou seja, com uma proeminente margem de lucro, podem ser 

barateadas e oferecidas a um público maior. Em outras palavras, o gestor pode nivelar os preços aos custos 

de forma a prestar um serviço mais justo à demanda. 

Não menos importante, os custos de projetos de pesquisa podem ser melhor estimados no plano de 

projeto. Com as formas de cálculo dos custos de operação bem definidas, processos que ainda não entraram 

em prática podem ser estimados e seus custos podem entrar no custeio do projeto de forma mais precisa. 

Assim, durante a execução do mesmo, o uso dos recursos será mais previsível, evitando possíveis faltas em 

cenários mais obscuros no que se trata de custos. 

 A determinação do custo de operação de um laboratório de pesquisa colabora tanto no nivelamento 

dos preços das análises com os reais custos das mesmas. Adicionalmente, esse resultado gera informação 

para o planejamento de novos projetos que utilizarão o laboratório como planta principal de execução das 

atividades. 

7.3 FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA 

 
A sistemática desenvolvida neste trabalho é um passo a passo para a organização dos dados dos 

custos de operação de laboratórios de pesquisa. Desde o mapa do processo e suas informações, até as 

fórmulas dos direcionadores e seus cálculos para as consolidações dos custos- tanto por tipo de gasto, 

quanto por atividade do processo-, podem ser feitas em software de planilhas eletrônicas (conforme arquivo 

de exemplo que acompanha em CD-ROM este trabalho). 

Recomenda-se que, para início da aplicação da sistemática, o gestor e ou pesquisador utilize um 

software de planilhas eletrônicas tanto para a pré-organização da informação, quanto para a obtenção dos 

primeiros resultados. Desta forma, o modelo de sistemática pode ser ajustado a cada caso e as suas 

peculiaridades, sem que a unidade comprometa recursos com aquisições de softwares maiores e mais 

onerosos. 

De posse dos primeiros resultados, do modelo ajustado à situação real da unidade estudada e do 

aprendizado absorvido pelas equipes, o pesquisador e ou gestor tem condições de usar uma ferramenta mais 

robusta para otimizar o processo de determinação do custo de operação. Nesse ponto, a obtenção dos dados 

e a manipulação destes deve ser feita de forma que tende a ser mais automática. Por exemplo, os dados de 

estoques dos insumos, ou mesmo o tempo de operação do maquinário, se tornam grandezas estatísticas que 

retroalimentam as bases de dados, que por sua vez, alimentam os cálculos dos custos das análises (operação) 

associados às fases dos processos das mesmas. 
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Tendo o foco na sistemática apresentada neste projeto e as necessidades de informação da mesma, 

foi prospectada uma ferramenta comercial de custeio como objetivo parcial deste trabalho. O Octoplus Cost 

Viwer conta com funcionalidades baseadas no custeio por ordem de produção. Nessa ferramenta é possível 

configurar cada atividade do processo e fazer uma segmentação dos custos como mostrado na figura 7.4. 

Figura 7.4 Tela de configuração da atividade no Octoplus Cost Viwer 

 

Nessa tela os custos são configurados tanto em custos fixos quanto em custos variáveis. Assim como 

o custo do esforço do trabalhador e de maquinário por tempo de cada atividade. Adicionalmente, são 

configurados os tempos de setup e os turnos de operação. Vale ressaltar que em caso de atividades que não 

envolvam máquinas, somente o trabalhador, este é aproximado a uma máquina para efeitos de cálculo. 

Com as atividades configuradas o processo pode ser montado como uma linha do tempo. Ou seja, 

inicia-se com uma configuração detalhada de cada atividade e seus direcionadores de custo. Depois essas 

atividades são distribuídas em um maior nível, o de processo. Gráficos e visualizações são gerados pela 

ferramenta. Veja na figura 7.5 a tela de alocação das atividades do processo: 
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Figura 7.5 Tela de alocação das atividades do processo no Octoplus Cost Viwer 

 

Na figura vemos que cada atividade devidamente configurada está na “Caixa de Ferramentas” (o 

Toolbox) e pode ser alocada em fases do processo. Ao final o custo total pode ser calculado tanto pelo 

somatório dos tipos de gasto, quanto pelas fases do processo. 

O Octoplus Cost Viwer oferece telas pré-configuradas para que os dados sejam inseridos no sistema. 

Portanto, de posse das atividades dos processos bem mapeadas e conhecidas, o cálculo do custo de análise 

fica facilitado. Isso porque muitas vezes atividades de um processo se repartem dentro de outro processo 

apenas com algumas diferenças de parâmetros. Esses parâmetros podem ser ajustados fazendo com que o 

gestor e ou pesquisador economize tempo de coleta e parametrização de dados. A página da ferramenta 

pode ser encontrada nas referências bibliográficas deste trabalho. 
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8 CONCLUSÕES 
 

Dada a necessidade de elaboração de um método de custeio para laboratórios de pesquisa, 

primeiramente foi mapeada a literatura relevante que serviu de base para o desenvolvimento do método. 

Foram levantados conceitos gerais contábeis e métodos específicos com o intuito de seleção para o 

desenvolvimento ajustado ao contexto desse trabalho. 

 Sendo laboratórios unidades prestadoras de serviços de análise e com grande parcela de custos 

indiretos, foram destacados dois métodos de custeio base: o Custeio Baseado em Atividades e o Custeio 

por Absorção. O primeiro, pelo fato de abordar a alocação dos custos em um processo e suas atividades. 

Isso se encaixa no contexto do processo de análise de um laboratório de pesquisa e suas atividades 

sequenciais. O segundo por objetivar a alocação do maior número de custos possível. 

Selecionados os métodos da revisão da literatura observando-se o contexto deste trabalho, foi feito um 

estudo de caso. Este iniciou-se com a exploração de uma unidade laboratorial de análises geocronológicas 

em um campus de uma universidade federal. Os métodos selecionados foram aplicados ao caso e o custo 

agregado de operação de uma das análises do laboratório foi calculado. 

De posse do resultado e da aplicação do método foi escrito um passo a passo sistemático para o cálculo 

do custo de operação de análises da unidade. Desse passo a passo, foi desenhado um modelo em fluxograma 

para o cálculo do custo e os resultados registrados em uma planilha eletrônica. Em segunda instância, o 

passo a passo foi aplicado a outra análise com um escopo de atividades diferente, mas de mesmo nível de 

complexidade. Essa aplicação em estudo de caso, validou o passo a passo tornando-o uma sistemática de 

cálculo de operação de laboratórios de pesquisa. 

Obteve-se o resultado do custo de operação da unidade para os processos de análise. Esse resultado 

vem a contribuir em uma maior precisão na determinação do real custo das análises realizadas na unidade, 

o que por consequência, gera uma precificação mais acurada. Adicionalmente, a localização dos custos nas 

atividades dentro do processo de análise, ou mesmo nos topos de gasto dessa atividade, alimentam planos 

de ação. Estes podem estar voltados para uma melhor alocação e planejamento de custos em novas análises, 

ou mesmo para ajustar o uso de recursos atual. Dessa forma, o serviço é tornado mais eficiente beneficiando 

a manutenção e o desenvolvimento da pesquisa acadêmica.   
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 – Análise Urânio – Chumbo (Ur-Pb) 
 
Planilha agregada Ur-Pb: 
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   Insumos Ur-Pb:  

Consumível	 Custo	 Custo/Amostra Equipemanto
Argônio	(m3) 7,00R$												 	 58,33R$															 	 Neptune
Acetona	(L) 100,00R$								 	 0,24R$																	 	 Neptune

saju	0p 161,00R$								 	 0,39R$																	 	 Neptune
Padrão	de	Calibração	(L) 443,00R$								 	 1,08R$																	 	 Neptune

Detectores	(un) 18.000,00R$		 	 175,61R$													 	 Neptune
Lente	de	Extração(un) 2.124,00R$				 	 5,18R$																	 	 Neptune

Anel	de	ouro	(un) 104,40R$								 	 0,25R$																	 	 Neptune
Fenda	de	média	(alta	resolução)(un) 3.096,00R$				 	 7,55R$																	 	 Neptune

Conjunto	de	cones	(un) 666,25R$								 	 3,25R$																	 	 Neptune
Peças	de	Quartzo	-	Tocha	(un) 845,00R$								 	 2,06R$																	 	 Neptune
Peças	de	Quartzo	-	Injetor	(un) 975,00R$								 	 2,38R$																	 	 Neptune

Eletrodo	de	Platina	(un) 3.250,00R$				 	 7,93R$																	 	 Neptune
Anel	de	Quartzo	(un) 227,50R$								 	 0,55R$																	 	 Neptune

Nebolizador	(un) 3.233,75R$				 	 15,77R$															 	 Neptune
Gerador	de	radio	freq	(un) 15.600,00R$		 	 9,51R$																	 	 Neptune

Caixa	de	Ignição	(un) 13.325,00R$		 	 8,13R$																	 	 Neptune
Óleo	da	Bomba	de	vácuo 3.042,00R$				 	 3,71R$																	 	 Neptune

Chiller	de	refrigeração	(bomba)(un) 616,63R$								 	 0,75R$																	 	 Neptune
Consumivel	Neptune 40,00R$										 	 0,10R$																	 	 Neptune

Hélio	(8.5M3) 1.700,00R$				 	 14,17R$															 	 Neptune
Padrão	de	Calibração	(minerais)	(100mg) 1.196,58R$				 	 0,29R$																	 	 Neptune

Gold	Trap	(un) 1.146,00R$				 	 1,40R$																	 	 Neptune
Tubos	teflon	(15m) 35,00R$										 	 0,06R$																	 	 Neptune

Espelhos	(un) 6.000,00R$				 	 7,32R$																	 	 Neptune
Balde	de	Processamento	fechado 13.365,00R$		 	 16,30R$															 	 Selfrag

Válvula	Pneumática 4.325,40R$				 	 5,27R$																	 	 Selfrag
Eletrodo	HV	(aço	inoxidável) 3.847,50R$				 	 4,69R$																	 	 Selfrag

Eletrodo	de	aterramento	(aço	inoxidável) 7.290,00R$				 	 8,89R$																	 	 Selfrag
Consumível	Selfrag 194,40R$								 	 0,24R$																	 	 Selfrag

Feltro 5,20R$												 	 5,20R$																	 	 Lupa
Fita	dupla	face 0,10R$												 	 0,10R$																	 	 Lupa

Lâmina	de	vidro 1,65R$												 	 1,65R$																	 	 Lupa
Lixa 1,50R$												 	 1,50R$																	 	 Lupa

Lubrificante	DPBlue 0,90R$												 	 0,90R$																	 	 Lupa
Pasta	diamantada 4,00R$												 	 4,00R$																	 	 Lupa

Ponteira	de	plástico 0,15R$												 	 0,15R$																	 	 Lupa
Resina	epox	+	endurecedor 7,60R$												 	 7,60R$																	 	 Lupa

Vial	de	fundo	cônico 0,30R$												 	 0,30R$																	 	 Lupa
Target	de	carbono	(12u) 1.000,00R$				 	 0,54R$																	 	 MEV

Filamento	Tungstênio	(cx10) 1.186,25R$				 	 1,98R$																	 	 MEV
Fita	de	Carbono 52,00R$										 	 0,03R$																	 	 MEV

TOTAL/Amostra 385,36R$													 	



 

48 
 

 
Anexo 2 – Análise Samário – Neodímio (Sm-Nd) 
  
Planilha agregada Sm-Nd: 

 
Insumos Sm-Nd: 
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Anexo 3 – Dados Gerais  

Dados de pessoal: 

 

 

 

 

Potências: 
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Manutenção: 

 

Consumo de água: 

 
 
Depreciação:  
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Apêndice I – Protocolo de pesquisa 

Nome do Projeto: Sistematização da determinação do custo de operação de laboratórios de pesquisa 

Pesquisador: Danilo Caixeta Gomes 

Introdução ao Projeto  

O custo de operação em serviços é de suma importância para a gestão e melhoria da qualidade na 

prestação dos mesmos. Tendo em vista essa importância, este trabalho visa estabelecer a sistemática para a 

determinação do custo de operação de um laboratório de pesquisa em uma universidade federal. 

 O projeto será realizado em formato de trabalho de conclusão de curso (TCC) de um aluno de 

Engenharia de Produção e terá a duração de dois semestres letivos. Para a condução dos trabalhos o aluno 

pesquisador elaborou um protocolo de pesquisa. 

Procedimento de coleta de dados 

 Dada o porte do laboratório estudado, o quadro de funcionários e o comprometimento do gestor da 

unidade com o trabalho proposto, a coleta de dados foi estruturada da seguinte forma: visita inicial para 

apresentação dos trabalhos, coleta de dados inicial para levantamento do escopo e teste piloto, visitas 

secundárias para levantamento de dados específicos sobre custos de maquinário, visitas para 

acompanhamento de algumas análises. 

 As visitas baseadas apenas em entrevistas devem durar aproximadamente 1 (uma) hora, porém as 

visitas com acompanhamento de análises devem ser feitas em dois momentos: a análise em si, cujo tempo 

é variável, e um segundo momento de discussão com o analista (operador) para levantamento de mais 

informações de custos (que deve durar no máximo 40 minutos). 

 As entrevistas devem ser necessárias para coletar dados (anotações e contagem de tempo), mas o 

requerimento de planilhas já registradas é essencial para coletar o maior volume dos dados. Manuais de 

maquinário e procedimentos já documentados devem ser fornecidos para a completude das inferências 

sobre os custos de operação do laboratório como um todo. 

Foram realizadas ao todo uma visita inicial e seis (06) entrevistas. A visita inicial objetivou o 

conhecimento do gestor e dos funcionários da unidade, assim como a função de cada um.  Adicionalmente 

foi levantada de forma inicial a demanda dos principais processos e rascunhou-se as atividades dos 

principais processos do laboratório em anotações. Foi escolhido o processo a ser usado para a criação da 

sistemática. Portanto, os três primeiros encontros serviram para coletar os dados do processo escolhido, 
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conforme roteiro de visita que se encontra no Apêndice II deste trabalho. Foram entrevistados um bolsista 

de graduação, uma técnica de nível médio e um técnico de nível superior, os mesmos são os executores do 

processo escolhido e descreveram os dados coletados. 

As três últimas visitas serviram para o levantamento dos dados do processo de validação e foram 

entrevistadas pessoas do mesmo cargo, já que estes também são os executores desse processo. Nesse ponto, 

a coleta de dados foi mais fluida e rápida, pois tanto o pesquisador quanto os entrevistados já possuíam a 

experiência necessária para o fornecimento da informação necessária. No terceiro dia, foram validados os 

dados e finalizados os trabalhos na unidade.  

Relatório de Estudo de Caso 

 Este relatório tem como objetivo consolidar as informações colhidas durante as visitas e deve seguir 

o roteiro a seguir: 

 Data da Visita: 

 Hora: 

 Responsável pela atividade: 

1. Descrição do procedimento pelo responsável: linhas gerais do entendimento do analista sobre 

o seu trabalho; 

2. Análise: descrição detalhada do procedimetno (pode contar com documentos de apoio – 

manuais e procedimentos operacionais padrão); 

3. Envolvidos nas atividades: levantamento de quais profissioais estão trabalhando com aquele 

escopo da operção do laboratório; 

4. Materiais usados: materiais de consumo utilizados; 

5. Equipamento (os) usado (os): maquinário utilizado e detalhes técnicos dos mesmos (cálculo de 

depreciação, manuais, consumo de recursos entre outros detalhes); 

6. Tempo: tempo de execussão das atividades de análise. 
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Apêndice II – Roteiro de visita 

Nome do projeto: Sistematização da determinação do custo de operação de laboratórios de pesquisa. 

Pesquisador: Danilo Caixeta Gomes. 

Data da visita: xx.xx.xxxx 

Horário de início: xx:xx Horário de término: xx:xx 

Responsável pela visita: Professor X(x@edu.br) – Gravador ( S   /  N  ) 

Assuntos Entrevista Observação 

1. Conhecer a Infraestrutura 

a. Verificar layout 

b. Pré-listar os principais equipamentos 

c. Pré-listar as atividades críticas 

d. Identificar os proncipais porcessos de análise 

  

2. Estudar a demanda 

a. Estudar a demanda dos proncipais processos de análise 

b. Verificar o nível de complxidade dos processos 

  

3. Estudar o processo de análise 

a. Mapear o porcesso 

b. Levantar recursos necessários à execussão do porcesso 

c. Levantar as fontes de dados 

  

4. Validar dados 

a. Validar processo mapeado 

b. Validar dados 

c. Validar as fontes de coleta dos dados 

  

 


