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Resumo 

 

A pesquisa objetivou avaliar a viabilidade da obtenção de índices não financeiros do método 

UEP (Unidade de Esforço de Produção) no setor de salsicharia de um frigorífico que fabrica 

embutidos (salsichas, presuntos etc.). Foi empregada metodologia do tipo descritiva, no 

formato de estudo de caso, com abordagem qualitativa. Inicialmente foi efetuada uma revisão 

da literatura a respeito desse método de custeio, onde foram evidenciados aspectos como 

histórico, conceitos, princípios norteadores, etapas a serem percorridas para implementá-lo, 

benefícios informativos oriundos, limitações associadas e pesquisas anteriores assemelhadas. 

Em seguida foram apresentadas as principais características do estudo de caso realizado por 

meio de breve descrição da empresa analisada e das etapas seguidas para aplicar o método 

UEP. Posteriormente foram determinadas as unidades equivalentes em UEP dos produtos e o 

potencial produtivo dos postos operativos, além da comparação da produção de períodos 

distintos e da mensuração da eficiência e da eficácia dos postos operativos (entre outros 

indicadores não financeiros). Concluiu-se pela aplicabilidade do método no contexto desta 

empresa estudada, com destaque para as métricas de avaliação do desempenho da produção 

proporcionadas pelo UEP e a viabilidade do uso desses parâmetros no gerenciamento do 

negócio. 

 

Palavras-chave: UEP. Indicadores não financeiros. Frigorífico de suínos. 

 

1. Introdução 

 

A análise de indicadores de desempenho é uma das formas utilizadas pelas empresas 

que possibilitam avaliar a evolução destas por meio de processos de mensuração e controle 
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que indicam os pontos fortes e as necessidades de atuação para a mudança de rumo visando 

atingir os objetivos previamente traçados (MARQUEZAN; DIEHL; ALBERTON, 2014). 

Para desenvolver o processo de avaliação de desempenho é pertinente utilizar um conjunto de 

indicadores que pode ser composto por métricas financeiras e não financeiras, estratégicas e 

operacionais, contábeis e não contábeis, entre outras possibilidades (FREZATTI et al, 2009; 

KAPLAN; NORTON, 2000).  

Nesse rumo, os sistemas de gestão de custos são ferramentas que podem ser utilizadas 

pelo gestor como fontes de informações monetárias e não-monetárias, que apoiam o 

planejamento, o controle e a execução das estratégias da empresa, além da mensuração dos 

estoques (HANSEN; MOWEN, 2009). Destarte, ao ultrapassar os limites da Contabilidade 

Financeira e abranger os conceitos da Contabilidade Gerencial, implica evidenciar também 

informações sobre quantidades físicas produzidas, produtividade, ociosidade fabril etc., além 

dos valores monetários tradicionalmente priorizados. Martins (2009) reforça esse atributo ao 

classificar como de pouca utilidade saber apenas as variações monetárias ocorridas com o 

consumo de custos diretos e indiretos em determinado período, sem considerar os respectivos 

volumes físicos associados. 

Portanto, além de subsídios para calcular o valor dos custos dos produtos fabricados, 

seria interessante que o sistema de custos adotado propiciasse informações para auxiliar o 

gestor industrial a aperfeiçoar o desempenho da fábrica que dirige. Caberia, então, que essa 

ferramenta proporcionasse informes acerca da capacidade produtiva instalada da fábrica e dos 

setores que compõem o processo industrial, da utilização efetiva do potencial produtivo e da 

capacidade fabril ociosa, entre outras possibilidades (WERNKE; JUNGES; CLÁUDIO, 

2012). 

Acerca disso, várias pesquisas científicas destacaram a importância de avaliar o 

desempenho das organizações por intermédio de medidas não financeiras (BEUREN; 

SALLA, 2014; MACHADO, 2013; BUTLER; HENDERSON; RAINBORN, 2011; 

CARDINAELS; VEEN-DIRKS, 2010; ALBRIGHT et al., 2010; GEER; TUIJL; RUTTE, 

2009; CALLADO; CALLADO; ALMEIDA, 2008). Além disso, outros estudos salientam que 

as métricas não financeiras podem ser tão relevantes quanto os indicadores financeiros, pois 

não são apenas os aspectos financeiros que respondem pelo desempenho do empreendimento 

(BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011; SKRINJAR; BOSILJ‐VUKSIC; 

INDIHAR‐STEMBERGER, 2008). 
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Corroborando a importância desse tipo de informação, Bettinghaus, Debruine e 

Sopariwala (2012) aduzem que o custo da capacidade ociosa é um tema relevante para 

gestores e investidores, sendo que algumas empresas calculam essas informações para fins 

internos, enquanto que analistas externos também tentam estimar os custos da capacidade 

ociosa. Atribuem como motivo para tal interesse a combinação do valor preditivo associável 

com a materialidade clara dos custos dessa ociosidade. 

Mesmo que o conhecimento desses aspectos de cunho não financeiro (como ociosidade 

e produtividade fabril, por exemplo) seja considerado relevante para a maioria das fábricas, o 

busílis da questão situa-se em “como” obter essas informações no âmbito das indústrias que 

fabricam grande variedade de itens e com quantidades produzidas distintas desse mix a cada 

período. Com esse cenário é difícil efetuar uma avaliação do desempenho industrial no 

sentido de identificar, por exemplo, se ocorreram ganhos ou perdas de produtividade entre os 

meses, além de prejudicar a mensuração do nível de utilização da capacidade produtiva da 

companhia. 

Contudo, entre as diversas metodologias de custeamento existentes na literatura, o 

método UEP (Unidade de Esforço de Produção) se destaca também por proporcionar ao 

gestor industrial uma gama de indicadores não financeiros úteis para avaliação e 

aperfeiçoamento do desempenho da produção. Nesse sentido, Souza e Diehl (2009) registram 

que alguns dos principais usos do método UEP estão relacionados à gestão da fábrica. A 

possibilidade de usá-lo como base de comparação da eficiência e da taxa de ocupação de 

processos produtivos o transforma num instrumento auxiliar muito útil para o gestor da 

fábrica, especialmente se forem priorizadas iniciativas para melhoria dos processos, 

eliminação de desperdícios, conhecimento do grau de ocupação e eficiência operacional. 

Corroborando esse posicionamento, Bornia (2009) registra que na atualidade as empresas têm 

que se preocupar com a melhoria da eficiência e da produtividade, destacando que por 

intermédio do UEP é possível acompanhar a evolução da produção com o uso de medidas 

físicas. 

Em razão dessa possibilidade, neste artigo se pretendeu responder à seguinte questão 

de pesquisa: quais os benefícios informativos que as medidas não financeiras do método UEP 

proporcionam no contexto de um frigorífico que fabrica alimentos embutidos (salsichas, 

presuntos etc.)? Para essa finalidade estipulou-se como objetivo principal avaliar a viabilidade 

da obtenção desses índices fabris não financeiros no setor de salsicharia da empresa em lume. 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/
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Estudos com esse foco se justificam por dois aspectos. O primeiro relaciona-se à 

importância econômica da cadeia produtiva do agronegócio (que envolve produtores e 

companhias fabris, como o frigorífico onde foi realizado o estudo), que se caracteriza pela 

grande geração de renda e empregos no Brasil. Portanto, a evidenciação da aplicabilidade de 

dos indicadores não financeiros relacionados ao método UEP pode contribuir para aprimorar a 

gestão fabril e melhorar a competitividade dessas agroindústrias. O segundo aspecto está 

relacionado ao escasso número de artigos publicados em revistas acadêmicas brasileiras sobre 

o método UEP, notadamente nos periódicos da área contábil. Nesse rumo, Pereira (2015) cita 

que boa parte da literatura acadêmica nacional de Contabilidade dedica pouco espaço a este 

método, apesar do UEP já ser utilizado por mais de uma centena de empresas brasileiras 

(ALLORA; OLIVEIRA, 2010). 

No que tange à estruturação do artigo, depois desta breve introdução se faz uma 

revisão da literatura acerca das principais características do método de custeio mencionado. 

Em seguida, comenta-se sobre a realidade da empresa em tela, discorre-se sobre as etapas 

percorridas para implementar os indicadores não financeiros e são mencionadas as 

informações relevantes do ponto vista gerencial que foram obtidas. Na sequência são 

elencadas algumas limitações relacionadas à metodologia empregada na empresa em lume e 

são apresentadas as conclusões inerentes. 

 

2. Revisão da Literatura 

 

Martins e Rocha (2010, p.8) citam que “em todas as áreas do conhecimento humano, 

principalmente quando se trata de pesquisas científicas no campo das ciências sociais 

aplicadas” em que esse conhecimento precisa ter aplicação prática nas organizações, os 

termos (palavras e expressões), as variáveis, os fenômenos, os atributos etc. precisam ser 

muito bem definidos. Isso é necessário por dois motivos: (i) para se construir uma estrutura 

conceitual forte, com bases teóricas sólidas e (ii) para que as mensagens sejam compreendidas 

corretamente pelas pessoas, minimizando-se a probabilidade de ocorrência de ruídos no 

processo de comunicação. Então, “para garantir a eficiência e a eficácia do processo de 

informação e de comunicação, é necessário definir claramente cada termo relevante, pois, por 

ser a Contabilidade a linguagem dos negócios, ela tem de ser clara, direta e objetiva”. Além 

disso, a adequada utilização dos diversos métodos de custeio requer a correta compreensão do 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/
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significado dos termos relacionados. Para isso, esta seção faz uma revisão da literatura a 

respeito dos conceitos necessários ao entendimento da pesquisa ora relatada. 

Fioriolli e Müller (2013) mencionam que há um consenso sobre a necessidade de 

dominar as técnicas de custeio para melhorar o desempenho das empresas. Nesse sentido, a 

utilização de métodos de custeio tecnicamente bem estruturados pode trazer vários benefícios 

às companhias que atuam em mercados concorridos (JARUGA; HO, 2002; LIN; YU, 2002; 

DUGEL; TONG, 2011; JÄNKÄLÄ; SILVOLA, 2012). Entretanto, como a maioria dos 

trabalhos da área contábil leva em consideração somente o estudo teórico, é necessário a 

realização de um maior número de pesquisas acadêmicas com enfoques que possibilitem 

realmente ajudar as companhias a implementar métodos, técnicas e ferramentas na prática 

gerencial cotidiana (BALDVINSDOTTIR et al, 2010; LUKKA, 2010). 

Quanto aos métodos de custeio, Guerreiro (2011) cita que estes representam diferentes 

formas de apropriação de custos aos objetos de interesse de mensuração e decorrem da 

necessidade de se identificar os custos de produção/prestação de serviços de cada 

produto/serviço ou grupo de produtos/serviços, de cada atividade, departamento, unidade de 

negócio, setor ou qualquer outra entidade econômica que consome recursos e gera resultado 

econômico-financeiro. Considera, também, que é fundamental a apropriação de custos para as 

diferentes entidades econômicas quando se trata da gestão da rentabilidade. Como um gestor 

pode saber a rentabilidade de um produto, serviço, atividade ou de toda uma organização sem 

que tenham sido identificados os recursos consumidos e, portanto, os custos incorridos em 

cada uma dessas entidades econômicas? Diferentes métodos de apropriação de custos podem 

ser encontrados na literatura especializada, cada qual ressaltando as vantagens e as 

contribuições que oferecem aos gestores no sentido de “melhor” representar os custos 

efetivamente consumidos pelas entidades econômicas e, consequentemente, de “melhor” 

refletir a rentabilidade dessas entidades. Referido autor comenta, ainda, que não é de se 

estranhar que os gestores recém-iniciados se vejam confusos quando se deparam com esses 

diferentes métodos de custeio, cada qual sendo considerado o “melhor” para a apropriação de 

custos e a gestão da rentabilidade, surgindo naturalmente a seguinte pergunta: qual método de 

custeio adotar? 

Na literatura da área de custos os métodos de custeio mais destacados atualmente são o 

Absorção (e suas variações), o ABC (Custeio Baseado em Atividades), o TDABC (Custeio 

Baseado em Atividades e Tempo), o Custeio Direto/Variável e o método UEP (Unidade de 

Esforço de Produção), sendo que este último foi o priorizado nesta pesquisa. 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/
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O método UEP surgiu da concepção de unificar a medição da produção industrial por 

meio de uma só unidade de medida abstrata (ALLORA, 1988; ALLORA; ALLORA, 1995). 

Porém, Pereira (2015, p.57) cita que desde a década de 1940 há registros de alguns métodos 

que visavam atingir o mesmo objetivo: 

 O Chrone (“desenvolvido por Haymann e aplicado em algumas siderúrgicas”); 

 A Hora-Padrão ou Standard-Hour (proposto “por Carrol, que pode ser aplicada 

em fábricas onde o trabalho manual” predomina); 

 A Unidade de Equivalência (aplicável “a fábricas com produtos similares entre 

si”); 

 A Unidade Seccional (do método RKW, desenvolvida por alemães, e que consiste 

na criação, para cada seção da fábrica, “de uma unidade de medida abstrata de 

medição da produção”. Como cada seção teria sua própria unidade, não fazia 

sentido, no final, somar as produções das várias seções); 

 A Unitá-base (medida elaborada por Perrella onde são apuradas equivalências 

parciais entre mão de obra, material consumido e despesas gerais de fabricação); 

 A Unidade GP (atribuída a Georges Perrin, que “consiste na unificação da 

produção (...) tendo por base a teoria da equivalência das máquinas e não de 

produtos”). 

Posteriormente, em 1977, a partir do aprimoramento da concepção original da 

Unidade GP foi desenvolvido na França o método “U. P.” (Unité de Production), que foi 

renomeado em 1995 para Unité de Valeur Ajouteé ou “U. V. A.” (LEVANT; DE LA 

VILLARMOIS, 2004; FERRARI, 2012; LUIZ et al, 2014; SOUZA, 2014). 

Especificamente sobre a origem do método UEP, Allora e Oliveira (2010) relatam que 

durante a Segunda Guerra Mundial o engenheiro Georges Perrin desenvolveu sua concepção 

de uma única unidade de medida da produção industrial que denominou “GP”. Após o seu 

falecimento foi escrito um livro com base nos manuscritos de Perrin, que contou com a 

colaboração do engenheiro italiano Franz Allora. Na década de sessenta Allora veio para o 

Brasil e nos anos 80 começou a aplicá-lo em indústrias catarinenses, ao mesmo tempo em que 

aperfeiçoou a técnica de medição da produção. Tal aperfeiçoamento criou uma unidade para 

“controlar a produção de uma empresa” que passou a ser chamada de UEP (Unidade de 

Esforço de Produção). 

Sobre o método UEP, Slavov (2013) cita que este foca o custo de transformação de 

operações homogêneas executadas em postos operativos, geralmente em fábricas com mix de 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Indicadores não financeiros do Método UEP aplicáveis à gestão fabril de frigorífico 

Wernke, R.; Junges, I. 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 1 – Jan/Mar - 2017.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

72 

produção diversificado. Por sua vez, Gantzel e Allora (1996) ressaltam que o referido método 

possibilita, por meio de uma única unidade de medida, mensurar toda e qualquer produção, 

por mais diversificada que seja. 

Souza (2011) registra que o UEP é um método de custeio que estabelece quais 

elementos de custos serão considerados na apuração do custo dos objetos de custeio. Com 

isso, a principal diferença entre os métodos de custeio está nos tipos de custos considerados 

na mensuração: custos variáveis (na sua grande maioria custos diretos) e custos fixos (na sua 

grande maioria custos indiretos). Argumenta, ainda, que apesar de normalmente serem 

referidos como produtos e/ou serviços (e dependendo do tipo de informação que se deseja 

obter), tais objetos podem ser os mais variados possíveis (linhas de produtos/serviços, 

departamentos, centros de custos, clientes, canais de distribuição etc.). 

Bornia (2009) comenta que em empresas multiprodutoras o cálculo dos custos 

indiretos dos produtos e o controle do desempenho fabril é bastante complicado. Visando 

minimizar essa dificuldade a maioria dos sistemas emprega procedimentos complexos como o 

método dos centros de custos e o Custeio Baseado em Atividades (ABC). Entretanto, a forma 

utilizada pelo método UEP é a simplificação do modelo de cálculo da produção do período 

por meio da determinação de uma unidade de medida comum a todos os produtos e processos 

da empresa, chamada UEP. Wernke e Lembeck (2012) consideram que no UEP os custos 

unitários dos produtos são divididos em custos das matérias-primas consumidas e custos de 

transformação, onde no caso das matérias-primas consumidas o custeio de cada produto é 

obtido facilmente nas fichas técnicas individuais dos mesmos. Por esse motivo o método UEP 

se preocupa basicamente com os custos de transformação que representam o esforço realizado 

pela empresa para conversão da matéria-prima em produto pronto para ser comercializado.  

Por seu turno, Sakamoto (2003) assevera que o método UEP fundamenta-se na noção 

de esforço de produção, isto é, o esforço realizado por uma máquina funcionando, o esforço 

humano, o esforço dos capitais, o esforço da energia elétrica consumida e outros tipos de 

gastos, direta ou indiretamente, aplicados. Pode-se, então, conceber o esforço de produção 

total de uma fábrica como resultante da soma de todos os esforços de produção parcialmente 

desenvolvidos em cada operação de trabalho ou, como chamado pelo método, em cada Posto 

Operativo. Portanto, cada produto poderá ser medido pela quantidade de esforços que foram 

necessários para fabricá-lo, tendo em vista o trabalho realizado pela fábrica para transformar a 

matéria-prima em produto acabado com o emprego de esforços humanos, consumo de 

energia, utilização de capital etc. 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/
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O método UEP se fundamenta em três princípios: Constância das Relações; 

Estratificações e Valor Agregado (Rotações), conforme Kliemann Neto (1995), Antunes 

Junior (1988) e Allora e Oliveira (2010). No caso do princípio da Constância das Relações 

assume-se que quaisquer que sejam as variações dos preços unitários, os esforços de produção 

desenvolvidos pelas operações elementares de trabalho em uma fábrica são interligados entre 

si por relações constantes no tempo. Ou seja, um posto operativo rigorosamente definido 

possui certo potencial produtivo, o qual não variará no tempo se as características do posto 

permanecerem as mesmas, dado que o potencial produtivo representa a capacidade de o posto 

operativo efetuar o trabalho e esta não é afetada por variações da conjuntura econômica. No 

que tange ao Princípio das Estratificações, o grau de exatidão dos resultados é essencialmente 

dependente do grau de diferenciação de cada nova estratificação de despesas em relação às 

precedentes. Com isso, esse princípio define que para o cálculo dos potenciais produtivos dos 

postos operativos apenas devem ser considerados os itens de custos que proporcionem algum 

grau de diferenciação entre esses potenciais produtivos. Por sua vez, o Princípio do Valor 

Agregado assevera que o lucro é a parcela de dinheiro a mais que a empresa obtém vendendo 

o seu trabalho (mais valia). Nesse caso, o produto de uma fábrica é o trabalho que esta realiza 

sobre as matérias-primas e se reflete no valor que é agregado a estas durante o processo de 

produção. A unificação e o controle da produção serão feitos em função dos esforços 

despendidos pelos diversos postos operativos para a transformação das matérias-primas em 

produtos acabados.  

Para implantação desse método de custeio são necessárias as seguintes etapas: (i) 

dividir a fábrica em postos operativos (POs); (ii) calcular os potenciais de produção dos POs; 

(iii) definir um produto-base; (iv) calcular o foto-custo do produto-base; (v); calcular o 

potencial produtivo dos postos operativos (vi) determinar o valor da UEP no período e (vii) 

cálculo do valor do custo de transformação dos produtos em UEPs (KLIEMANN NETO, 

1995; WERNKE, 2005; BORNIA, 2009; SOUZA; DIEHL, 2009; PEREIRA, 2015).  

 

2.1. Benefícios e limitações associáveis 

 

No que diz respeito às vantagens propiciadas pelo método UEP, Allora (1988) defende 

que o benefício principal reside na homogeneidade que esse método proporciona, de vez que 

quaisquer que sejam os objetos fabricados e seus processos de fabricação, a produção dos 
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mesmos precisa de uma parte desse elemento único que é o esforço de produção desenvolvido 

pela fábrica.  

Como benefícios do método, Gantzel e Allora (1996) citam que o UEP consegue 

unificar os controles de gestão produtiva das empresas e, por meio de uma única unidade de 

medida, permite mensurar toda e qualquer produção, por mais diversificada que seja. 

Destacam também que o Método UEP é apropriado para aqueles casos em que há grande 

variedade de bens e serviços produzidos por uma empresa e nos quais haja dificuldade para 

estabelecer uma medida específica para os produtos. 

No mesmo sentido, o método UEP possibilita conhecer a real capacidade de produção 

de cada posto operativo, o que torna possível traçar e planejar o mix de produção para 

maximizar a produtividade da fábrica. Além disso, esse método propicia: (i) apurar os custos 

de transformação (reduzindo distorções na alocação do custo de cada item); (ii) identificar os 

gargalos da produção (para tomar providências para aumentar a eficiência da fábrica) e (iii) 

analisar a produção em UEPs e dos custos de transformação para verificar a ocupação da 

capacidade produtiva da fábrica (OENNING; NEIS; MAZZIONI, 2006).   

Bornia (2009) enaltece o fato de que o UEP possibilita o acompanhamento da 

produção com o uso de medidas físicas, onde três indicadores que podem ser utilizados para 

essa finalidade são: eficiência, eficácia e produtividade horária. O parâmetro “eficiência” 

representa o nível de produção alcançado (em UEPs) comparado com a produção (em UEPs) 

que seria normalmente conseguida no período de expediente; enquanto que o índice de 

“eficácia” relaciona a produção obtida com a produção que teoricamente se deveria obter no 

tempo efetivamente trabalhado. No que concerne à “produtividade horária”, esta é 

determinada pela divisão da produção de UEPs do período pelo tempo de trabalho. Referido 

autor relata que esses parâmetros podem ser apurados para um posto operativo, para um setor 

ou para toda a fábrica, propiciando uma boa forma de acompanhamento do desempenho 

industrial.  

No mesmo sentido, Cambruzzi, Balen e Morozini (2009) mencionam que o método 

UEP, além do custo de transformação dos produtos, propicia outros inúmeros subsídios de 

extrema utilidade na gestão industrial, na medida em que propicia a análise de cada etapa do 

processo produtivo e não somente do resultado final. Desse modo, a partir da sua utilização 

torna-se possível a obtenção de informações pertinentes tanto aos custos de produção 

propriamente ditos, quanto à identificação de falhas no processo produtivo. Por sua vez, 

Zonatto et al (2010) argumentam que, além de identificar o custo ideal, o método UEP 
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possibilita visualizar a linha de produção da empresa como um todo, bem como suas 

limitações na capacidade produtiva instalada. Com isso, proporciona aos gestores algumas 

informações muito interessantes sobre a evolução da produção e os custos incorridos para 

executar as atividades fabris. 

Souza e Diehl (2009) registram que o método UEP pode ser útil para: cálculo dos 

custos de transformação; cálculo da lucratividade dos produtos; definição do preço dos 

produtos; orientação da programação de produção; mensuração da produção; apoio à análise 

de valor; definição das capacidades de produção; comparação de processos; elaboração de 

medidas de desempenho; análise da viabilidade de aquisição de novos equipamentos; 

definição de máquinas e pessoal; análise da eficácia das horas-extras; definição de prêmios de 

produtividade e programação da produção. 

Schultz, Silva e Borgert (2008) citam que como esse método faz com que os custos de 

produção sejam absorvidos pelos produtos, também é possível a utilização das informações 

provenientes de um sistema nele baseado para fins de atendimento da contabilidade 

financeira, de acordo com as normas que a regem. Além disso, Wernke e Lembeck (2012) 

evidenciam que os procedimentos inerentes ao método UEP podem ser empregados pela 

contabilidade de custos para facilitar a aplicação do preconizado pela norma contábil 

conhecida como Pronunciamento Técnico CPC 16–Estoques, no que tange à mensuração das 

capacidades instalada, utilizada e ociosa da produção. Na referida pesquisa mostram que tal 

método permite efetuar os cálculos necessários para identificar os valores relacionados com a 

capacidade disponível (instalada), utilizada e ociosa em UEPs; separar os valores (em R$) da 

ociosidade fabril (a lançar diretamente ao resultado mensal, sem transitar pelo Estoque) e do 

custo indireto de produção a ser computado como custo “efetivo” de produção do período (a 

ser contabilizado como CPV ou Estoque, a depender da destinação dos produtos); apurar o 

custo indireto unitário e total dos produtos fabricados, além de definir o custo dos produtos 

vendidos e a parcela a estocar dos produtos acabados. Esses aspectos permitem confirmar que 

os valores monetários oriundos da contabilidade e relacionados com custos diretos e indiretos 

de fabricação podem ser alocados de forma sistemática às unidades produzidas com a 

segregação dos valores relativos à ociosidade fabril. 

Apesar dos muitos benefícios informativos que propicia, como todos os métodos de 

custeio, o UEP contém alguns aspectos negativos que devem ser destacados. Martins e Rocha 

(2010) ressalvam que esse método “trata, fundamentalmente, dos custos de transformação, 

como no Custeio por Absorção Parcial, mas sem contemplar o custo de overhead, como 
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logística de suprimento e de produção, controle de qualidade etc.”. De forma assemelhada, 

Bornia (2009) evidencia que esse método enfoca apenas a transformação dos produtos e, 

desse modo, as despesas de estrutura não são abrangidas pelo mesmo. Para o referido autor, o 

descaso com essas despesas é um problema do método porque tais gastos vêm aumentando ao 

longo dos anos e merecem uma análise detalhada para sua racionalização no processo de 

combate às perdas e ao trabalho adicional.  

Na mesma direção, Malaquias et al (2007) enaltecem o aspecto de que no método 

UEP a subjetividade está presente na determinação do produto-base. Como a escolha do 

produto-base pode recair sobre o produto que passa por um número maior de postos 

operativos ou por um produto que passa pelos postos mais importantes, consideram que estas 

possibilidades de escolha não apresentam objetivismo algum. Posição semelhante é 

evidenciada também nas pesquisas que discorreram acerca de outros modelos de equivalência 

(MEYSSONNIER, 2003; GERVAIS; LEVANT, 2007; GERVAIS, 2009; DE LA 

VILLARMOIS; LEVANT, 2011; LEVANT; ZIMNOWITCH, 2013), onde ainda não se 

conseguiu eliminar todas as incertezas técnicas presentes na escolha do produto de referência 

(ou produto-base no âmbito do UEP). 

Leone (2000) pugna que a técnica UEP se assemelha, em determinadas fases, ao 

sistema de custo-padrão e considera que este é um método engessado (sem flexibilidade). Por 

isso, destaca que qualquer sistema, para aplicar-se à distribuição de custos, deve ser flexível 

às condições que estão em constante mutação. Porém, cabe salientar que a citada dificuldade 

para acompanhar as mudanças pode ser atribuída também a outros métodos de custeio, pois se 

houver modificações no processo produtivo (como redução ou aumento dos tempos de 

passagem dos produtos pelos postos de trabalho, adição ou substituição de máquinas ou 

equipamentos nos postos, alteração no fluxo de produção etc.) há a necessidade de adequar os 

cálculos a essa nova realidade, independentemente de qual método de custeio estiver sendo 

empregado. 

Por último, Pereira (2015) enumerou os seguintes pontos negativos acerca do UEP: 

não consegue identificar a parcela de custos associados a perdas do processo; necessita 

revisão constante dos cálculos e da estrutura de produção; desconsidera as despesas de 

estrutura; tende a ser aplicável apenas ao ambiente industrial; não permite gerenciar os gastos 

não fabris; apresenta dificuldades de aplicação em empresas onde os produtos variam 

regularmente; tem elevada complexidade e custo de implementação; necessita de operações 
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relativamente padronizadas; apresenta subjetividade na escolha do produto-base e não 

abrange gastos de overhead. 

 

2.2. Pesquisas anteriores sobre UEP 

 

Dissertações e teses discorrendo sobre o UEP foram desenvolvidas desde a década de 

1980 por pesquisadores como Antunes Junior (1988), Xavier (1988), Bornia (1995), 

Kliemann Neto (1995) e Bernardes (1999). 

Quanto a artigos de periódicos científicos sobre o tema, provavelmente por ser um 

método mais disseminado no Brasil não foram identificadas publicações de autores 

estrangeiros a respeito do UEP. Contudo, na França há publicações sobre o UVA (Unité de 

Valeur Ajouteé), uma versão modificada da concepção original que foi desenvolvida por 

Georges Perrin (LEVANT; DE LA VILLARMOIS, 2004). 

No que concerne a estudos acerca do método UEP, levantamento feito por Zanievicz 

et al (2013) sobre os artigos que trataram de métodos de custeio nos Congressos Brasileiros 

de Custos até 2010 encontrou 40 (quarenta) publicações a respeito. Nos eventos posteriores, 

até 2015, foram identificados apenas mais três artigos que versaram sobre esse tema, 

conforme busca realizada no site da Associação Brasileira de Custos (ABC) em abril de 2016 

para este estudo.  

Walter et al (2009) pesquisaram sobre as publicações que tratavam do método UEP 

também nos ENEGEP´s e conseguiram identificar 19 (dezenove) artigos aprovados nesse 

evento até 2008. Com o mesmo objetivo, Walter et al (2016) fizeram pesquisa bibliométrica, 

no início de 2015, sobre artigos com ênfase em estudos de caso na lista dos periódicos 

avaliados na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo e classificados entre os 

estratos A1 e B5, onde encontraram 23 (vinte e três) artigos sobre UEP nessas revistas. No 

mesmo estudo identificaram 16 (dezesseis) artigos sobre UEP no Congresso Brasileiro de 

Custos (entre 1994 a 2014) e cinco publicações nos ENEGEP´s entre 1996 e 2014.  

Portanto, com base nessas pesquisas bibliométricas se pode concluir que o método 

UEP é um tema bastante explorado em eventos da área de custos, mas há reduzido número de 

publicações em periódicos, especialmente nas revistas brasileiras sobre contabilidade. Essa 

conclusão é corroborada por Pereira (2015), que assevera que são poucos os artigos 

encontrados em publicações nacionais sobre esse assunto e que a grande a maioria dos textos 

foi apresentada somente em eventos científicos. Acerca disso, Walter et al (2009) defendem 
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que isso pode ser justificado porque, mesmo com o uso crescente do método UEP por 

empresas brasileiras, aparentemente boa parte da literatura acadêmica nacional sobre 

Contabilidade não dedica muito espaço a esse método de custeamento. 

A referida escassez de publicações em revistas científicas acerca do UEP também foi 

percebida a partir de buscas online efetuadas em abril de 2016 nas plataformas de pesquisa 

“Portal de Periódicos Capes”, “EBSCO (Business Source Complete)”, “Web of Science” e 

“Science Direct”. Para tanto, foram utilizados os termos (ou expressões) de busca “Unidade 

de Esforço de Produção*”, “Método UEP*”, “Effort Production Method*” e “UP Method*”, 

onde a inclusão do asterisco (*) visava ampliar a busca para derivações das palavras (como 

“Cost”, “Costing” ou “Methodology”, por exemplo). Além disso, com o mesmo objetivo foi 

realizado procedimento assemelhado nos sites dos periódicos listados no sistema 

Qualis/CAPES da área de “Administração, Ciências Contábeis e Turismo” e classificados 

entre os estratos A1 e B5, conforme divulgado no segundo semestre de 2015. Das buscas nas 

bases de dados citadas e no grupo de revistas posicionados nos níveis referidos resultaram 20 

artigos, cujas principais características estão descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Artigos publicados em periódicos brasileiros sobre o método UEP 

Autoria Publicação Objetivo e metodologia  

(ano) (Qualis) utilizada no artigo 

Sabadin, Grunow  Universo Descrever a integração do ABC com o UEP em indústria  

e Fernandes (2005) Contábil do setor de alimentos. Metodologia não mencionada no texto; 

  (B1) porém, caracteriza-se como estudo de caso. 

Morozini  Sistemas Demonstrar a viabilidade prática da utilização do UEP em 

et al (2006) & Gestão indústria de cabos de madeira. Metodologia não especificada 

  (B3) no texto, mas tinha características de pesquisa descritiva, com  

    abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de estudo de caso. 

Montini, Leal e  ConTexto Comparativo entre o método de custeio tradicional de  

Mareth (2009) (B3) rateio simples e o método UEP. Pesquisa descritiva, com  

    abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de estudo de caso. 

Silva, Borgert  Revista Sistemarizar uma metodologia de custeio híbrida  

e Schultz (2009) Ciências da entre ABC e UEP para mensurar procedimentos médicos  

  Administração em organizações hospitalares. Estudo teórico-conceitual,  

  (B2) com aplicação prática. 

Cambruzzi,  Revista da Evidenciar a aplicabilidade do UEP na linha de  

Balen e  ABCustos produção de indústria de laticínios. “Pesquisa bibliográfica,  

Morozini (2009) (B4) seguida de estudo de caso”, com abordagem quantitativa. 

Filomena e  Revista da Não especificou o objetivo. Aplicou o custeio por características 

Kliemann ABCustos com uso conjunto do ABC, do UEP e do Custo-padrão em  

Neto (2009) (B4) fabricante de carrocerias de ônibus. Metodologia não citada 

    no texto, mas caracteriza-se como estudo de caso. 

Wernke e  Revista de Verificar a aplicabilidade do método UEP em pequena fábrica  
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Mendes (2010) Contab. E de molduras. Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa  

  Controladoria e no formato de estudo de caso. 

 (B4)  

Novaski e  GEPROS Apresentar aplicação prática da análise de valor, com apoio 

Assunção (2010) (B3) do UEP. Metodologia não especificada no texto, mas 

    assemelha-se a estudo de caso. 

Kunh, Francisco Produção Demonstrar a importância da utilização do UEP no processo  

e Kovaleski (2011) Online produtivo de indústria de abate e processamento de aves de  

  (B4) corte. Natureza quantitativa e qualitativa, por intermédio  

    de estudo de caso 

Milanese Rev. Catar. “Elaborar uma proposta de implantação do método  

et al (2012) da Ciência de custeio UEP para uma agroindústria avícola”.  

  Contábil Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e  

  (B3) quantitativa, por meio de estudo de caso. 

Kremer, Borgert Rev. Catar. Estruturar um modelo de custeio híbrido que permita conhecer  

e Richartz (2012) da Ciência o custo dos serviços de uma empresa prestadora de serviços 

  Contábil  contábeis, combinando o ABC e o UEP. Estudo com característica  

  (B3) descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, com 

    procedimento de pesquisa-ação. 

Wernke, Junges  IJIE Avaliar a viabilidade da obtenção de medidas não-financeiras de  

e Cláudio (2012) (B3) desempenho da produção por intermédio do UEP em pequena indústria 

    de resistências elétricas. Pesquisa descritiva, com abordagem 

    qualitativa e no formato de estudo de caso. 

Sousa e  Rev. Gestão Identificar os determinantes da difusão do método  

Figueirêdo Jr. Industrial UEP em empresas têxteis do Ceará. Enfoque qualitativo,  

(2012). (B4) com uso de estudo de caso.  

Zonatto Rev. Gestão Aplicar o método UEP para mensurar o custo de transformação  

et al (2012) Industrial de vidros curvados, em indústria de Venâncio Aires (RS).  

  (B4) “Estudo de natureza exploratória, com abordagem  

    quantitativa dos dados”, no formato de estudo de caso. 

Belli Custos e 

@gronegócios 
Estruturar um modelo de custeio híbrido (com ABC e UEP) 

et al (2013) (B2) em empresa prestadora de serviços de colheita florestal.  

    Pesquisa-ação, com natureza descritiva e exploratória. 

Zanievicz  Rev. Brasileira Compilar e complementar os estudos bibliométricos  

et al (2013) de Gestão sobre ABC, Target-costing, Teoria das Restrições e UEP  

  de Negócios nas 17 primeiras edições do Congresso Brasileiro de Custos. 

  (A2) Pesquisa bibliométrica, descritiva, com abordagem quantitativa. 

Wernke IJIE Verificar a possibilidade de uso do UEP para apurar  

et al (2013) (B3) o custo de transformação de fábrica de confecções. 

    Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa  

    e no formato de estudo de caso. 

Luiz Revista da Discutir a utilização do método UEP a partir  

et al (2014) ABCustos de estudo em fabricante de cosméticos. Pesquisa descritiva, 

  (B4) com abordagem qualitativa e no formato de estudo de caso. 

Wernke, Junges e Revista Identificar semelhanças e diferenças entre UEP e TDABC  

Lembeck (2015) Ambiente a partir da aplicação comparativa destes em facção têxtil. 

  Contábil Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa  

  (B3) e no formato de estudo de caso.  

Wernke GEPROS Demonstrar ao gestor de fábrica de alimentos “embutidos” 
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et al (2015) (B3)  os impactos positivos do conhecimento do custo unitário de  

    transformação pelo UEP. Pesquisa descritiva, com abordagem  

    qualitativa e no formato de estudo de caso. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Em resumo, apenas seis artigos foram publicados em periódicos da área contábil (um 

nas revistas “Universo Contábil”, “ConTexto”, “Revista Contabilidade e Controladoria” e 

“Ambiente Contábil” e dois na “Revista Catarinense da Ciência Contábil”), quatro artigos em 

revistas científicas voltadas a custos (três na “Revista da ABCustos” e um na “Custos e 

@gronegócios”), dois em publicações com foco em Administração (“Revista Ciências da 

Administração” e “RBGN”) e oito em periódicos sobre gestão fabril (sendo dois nas revistas 

“GEPROS”, “Gestão Industrial” e “IJIE”, um na “Sistemas & Gestão” e outro na “Produção 

Online”). 

Sobre pesquisas anteriores com foco específico em indicadores não financeiros 

relacionados ao método UEP, do grupo de artigos citados no Quadro 1 cabe salientar os 

estudos de Wernke, Junges e Cláudio (2012) e Wernke, Junges e Lembeck (2013). Embora 

não tenham abordado o contexto das agroindústrias, referidos estudos averiguaram a 

aplicabilidade dos indicadores não financeiros do método UEP em empresas industriais de 

porte e segmentos distintos. O primeiro artigo investigou a aderência desses indicadores do 

UEP no âmbito de pequena indústria de resistências elétricas e o segundo texto abrangeu o 

contexto de uma companhia de médio porte que produzia bandejas plásticas para alimentos.  

Com base no exposto, entende-se que há uma lacuna de pesquisa em relação ao 

método UEP, principalmente no que se refere aos indicadores não financeiros no âmbito de 

empresas agroindustriais, que caberia ser melhor explorada na literatura contábil brasileira. 

 

3. Metodologia Empregada 

 

A metodologia é fundamental para a pesquisa científica por descrever como esta será 

executada, orientando o autor quanto às fontes e ferramentas a utilizar no estudo. Então, no 

que tange aos aspectos metodológicos, em relação à tipologia quanto aos objetivos esta 

pesquisa pode ser classificada como descritiva. Referida modalidade visa, segundo Gil 

(1999), descrever características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relação entre as variáveis. Nessa direção, Andrade (2002) destaca que a 
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pesquisa descritiva se preocupa em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los, sem a interferência do pesquisador.  

Pelo aspecto dos procedimentos adotados caracteriza-se como um estudo de caso. De 

acordo com Yin (2006, p. 32), “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. No âmbito da forma 

de abordagem do problema a pesquisa pode ser classificada como “qualitativa”, que é como 

Richardson (1999, p. 80) denomina os estudos que “podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais”.  

A respeito da coleta de dados, Serra, Costa e Ferreira (2007) abordaram os aspectos 

fundamentais referentes aos projetos de pesquisa com estudos de caso quanto à coleta de 

dados de pessoas e de organizações. Mais específico, Yin (2006) sugeriu diversas fontes para 

a coleta de dados em estudos de caso: documentos e registros; entrevistas; observação direta e 

participante; evidências físicas etc. Contudo, neste estudo foi empregada inicialmente a 

técnica de entrevistas informais (não estruturadas) com os gestores da entidade, em abril de 

2016, visando conhecer a situação vigente no que tange aos controles internos adotados. As 

respostas obtidas foram suficientes para conhecer o contexto da organização e a profundidade 

dos controles internos utilizados. Em seguida, iniciou-se a coleta dos dados necessários para 

execução do trabalho nos controles internos existentes, além de outras informações mais 

específicas repassadas pelos gestores. 

 

4. Apresentação dos Dados e Análise dos Resultados 

 

A pesquisa foi realizada na empresa “Frigorífico ABC” (nome fictício utilizado por 

solicitação dos administradores), que atua na produção de linha diversificada de alimentos 

industrializados (como salsichas, presuntos, linguiças e afins), geralmente comercializados 

para supermercados, lanchonetes e panificadoras. Essa empresa está situada em município do 

sul de Santa Catarina e foi fundada no início da década de oitenta. Por ocasião do estudo 

(março e abril de 2016) tinha pouco menos de 100 funcionários, dispersos nos setores fabris, 

administrativos e de transporte/entrega. Contudo, quanto ao foco específico deste estudo, foi 

priorizada a unidade fabril “Salsicharia”, que contava com nove etapas de produção e cerca de 

22 funcionários. A opção por esse setor ocorreu porque o gestor da empresa afirmou que 
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havia maior necessidade de informações de melhor qualidade a respeito da produtividade 

dessa parte da fábrica, tida como a mais importante para a competitividade do negócio. 

Em relação à gestão de custos, em ano anterior essa empresa implementou uma 

planilha baseada no método UEP como forma de aprimorar suas informações sobre custos e 

preços de venda. Tal ferramenta facultou o conhecimento dos valores de custos unitários de 

transformação (em R$) do mix de produtos existente, além de proporcionar uma base de dados 

para adotar indicadores não financeiros relacionados ao desempenho mensal da produção, 

conforme exposto nas próximas seções. 

 

4.1. Equivalente em UEP dos produtos 

 

Uma das etapas do método UEP leva à determinação de uma unidade abstrata 

representativa do esforço de fabricar cada produto. Com isso, os produtos são convertidos 

para um valor “equivalente em UEP”, o que transforma a empresa que é multiprodutora 

(produtos fabricados em diferentes tamanhos, formatos, unidades, quilos, metros etc.) em 

monoprodutora (passa a fabricar apenas UEPs). Esse equivalente em UEP indica o grau de 

dificuldade que a indústria se depara para transformar as matérias-primas em produtos prontos 

para serem enviados aos clientes (externos e internos, como no caso desta firma). 

No âmbito da organização em tela, por exemplo, evidenciou a diferença existente entre 

a fabricação de uma caixa do produto “1.045” (Apresuntado 2,5 kg) e a mesma quantidade 

dos produtos “10.404” (Linguiça Toscana 3kg) e “1.097” (Mortadela de Frango 2 kg), 

conforme destacado na Tabela 1 a título de exemplo. 

 

Tabela 1: Equivalente dos produtos em UEP  

 Postos   Produto   Produto   Produto  

 Operativos  1.045 10.404 1.097 

 1-Triturador               0,04514376               0,06771565               0,06771565  

 2-Moagem               0,08724893               0,08724893               0,08724893  

 3-Pesagem               0,01936570               0,01936570               0,01936570  

 4-Misturador               0,05566750               0,06123425               0,06123425  

 5-Embut.-Gramp.               0,11419617                               -                 0,12976837  

 6-Embut.-Amar.               0,49324066                               -                                 -    

 7-Emulsific.               0,07848955                               -                 0,02877950  

 8-Prep.Temp.               0,03462209               0,03709510               0,03709510  

 9-Pesar/Empac.               0,07202563               0,09003204               0,05627003  

 Totais               1,00000000               0,36269167               0,48747753  

 Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Com isso, permitiu que os gestores conhecessem, posteriormente, quanto (em R$) se 

gasta em termos de custos fabris para transformar as matérias-primas utilizadas em 

apresuntados, linguiças, salsichas, mortadelas etc. 

Outro aspecto que merece ser salientado é a possibilidade de se efetuar uma análise de 

consistência dos valores resultantes da planilha de custos elaborada por esse método de 

custeamento. Nesse sentido, é pertinente que os responsáveis pelos setores fabris avaliem a 

adequação dos equivalentes em UEP calculados para cada produto visando identificar alguma 

distorção causada pela incorreta inserção de dados (como o tempo de produção em cada 

etapa) ou a inadequada formatação da planilha de custos utilizada. Assim, tendo por 

referência o produto-base (“1.045”, que equivale a 1,0000 UEP), cabe aos encarregados das 

seções fabris compararem esse com os demais produtos. Aqueles mais fáceis de produzir 

devem ter um equivalente em UEP menor que o produto-base (por exemplo: produto 

“10.404”, que vale 0,36269167 UEPs), enquanto que os produtos com maior grau de 

dificuldade para fabricar devem ter um equivalente nessa unidade maior que a referência 

utilizada. Referida análise foi efetuada na empresa e não foi identificada qualquer 

inconsistência na proporção do grau de dificuldade de fabricar do mix abrangido. 

 

4.2. Capacidades instalada, utilizada e ociosa 

 

Segundo a concepção teórica dessa forma de custeamento, por converter todos os 

produtos fabricados para um valor equivalente em UEP (ao ponderar o (i) tempo de 

fabricação pelo (ii) valor do custo/hora dos postos operativos) é possível determinar o 

“Potencial Produtivo” dos postos em termos de UEP a fabricar por hora. Com isso, permite 

identificar a capacidade instalada da produção horária das etapas do processo fabril, conforme 

exposto na Tabela 2, para todas as nove fases produtivas da unidade abrangida. 

Pela visualização da Tabela 2 se infere que havia desbalanceamento na capacidade de 

produção de UEPs por hora ao longo do fluxo de fabricação dos produtos.  Ou seja, o posto 

operativo “6-Embut.-Amar.” conseguia produzir a cada hora 591,8887895 UEPs, enquanto 

que no posto “3-Pesagem” o potencial produtivo era de apenas 77,4628153 UEPs por hora de 

trabalho. Com isso, constatou-se uma não-uniformidade na capacidade produtiva dessa 

indústria, pois o posto operativo “6-Embut.-Amar” processava os itens 7,640940844 

(591,8887895 / 77,4628153) vezes mais rápido que o posto “3-Pesagem”.  Como evidenciado, 

capacidades de produção distintas também foram verificadas nos demais integrantes do 
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processo fabril, visto que somente dois postos operativos conseguiram produzir mais que 200 

UEPs por hora, cinco postos tinham capacidade de produzir entre 100 e 200 UEPs/hora e dois 

postos fabricavam menos que 100 UEPs a cada hora de trabalho.  

 

Tabela 2: Potencial Produtivo (UEPs por hora)  
 Postos   1) Custo por   2) Custo do   3=1/2) Potencial  

 Operativos   hora (R$)   Prod.-base (R$)   Produtivo (UEP/h)  

 1-Triturador  68,826697                 0,5082038                      135,4312928  

 2-Moagem  88,680472                 0,5082038                      174,4978545  

 3-Pesagem  39,366897                 0,5082038                        77,4628153  

 4-Misturador  93,358435                 0,5082038                      183,7027499  

 5-Embut.-Gramp.  145,087316                 0,5082038                      285,4904223  

 6-Embut.-Amar.  300,800129                 0,5082038                      591,8887895  

 7-Emulsific.  43,877558                 0,5082038                        86,3385082  

 8-Prep.Temp.  52,785236                 0,5082038                      103,8662761  

 9-Pesar/Empac.  91,509250                 0,5082038                      180,0640824  

 Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Como os postos operativos estão dispostos de acordo com o roteiro pelo qual os 

produtos percorrem a fábrica, se dessume que medidas para diminuir esse problema eram 

necessárias no intuito de maximizar a produção final da empresa. Entre as ações que podem 

ser estudadas pela administração para melhorar o desempenho dos postos menos produtivos 

estão, por exemplo, alocar mais pessoas para trabalhar nesses postos de menor capacidade 

fabril, treinamento dos funcionários para agilizar as atividades, manutenção preventiva para 

evitar paradas inesperadas etc. 

Cabe ressaltar, ainda, que foi identificado por esse procedimento o “gargalo” de 

produção da empresa, pois esta não conseguiria iniciar e terminar mais do que as 77,4628153 

UEPs que o posto “3-Pesagem” tem capacidade de processar por hora. Porém, para validar 

esse raciocínio era necessário assumir que todos os produtos passassem pela totalidade dos 

postos operativos para serem concluídos, o que dificilmente ocorre (esse tema será retomado 

mais adiante). 

A avaliação das capacidades produtivas também pôde ser executada por outro ângulo. 

Ou seja, o conhecimento do potencial produtivo por hora dos postos e o expediente mensal 

disponível em horas permitiu que o gestor fabril estimasse a capacidade instalada de produção 

em termos de UEPs por mês. Nesse sentido, com base nas informações obtidas durante a 

pesquisa foi possível elaborar a Tabela 3, que expressa o contexto da entidade enfocada. 
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Tabela 3: Capacidade instalada, utilizada e ociosa  
 Postos   Horas disp.   Potencial   Cap. Instalada   Cap. Utilizada   Ociosidade   Ociosidade  

 Operativos   por mês   Prod.(UEP/h)   por mês (UEP)   por mês (UEP)   no mês (UEP)   no mês (%)  

 1-Triturador  184,8          135,4312928  25.027,70 17.880,86 7.146,85 28,56% 

 2-Moagem  184,8          174,4978545  32.247,20 22.664,07 9.583,14 29,72% 

 3-Pesagem  184,8            77,4628153  14.315,13 7.676,04 6.639,09 46,38% 

 4-Misturador  184,8          183,7027499  33.948,27 23.905,78 10.042,49 29,58% 

 5-Embut.-Gramp.  184,8          285,4904223  52.758,63 41.007,58 11.751,05 22,27% 

 6-Embut.-Amar.  184,8          591,8887895  109.381,05 53.961,73 55.419,32 50,67% 

 7-Emulsific.  184,8            86,3385082  15.955,36 10.156,82 5.798,53 36,34% 

 8-Prep.Temp.  184,8          103,8662761  19.194,49 13.509,55 5.684,94 29,62% 

 9-Pesar/Empac.  184,8          180,0640824  33.275,84 23.716,28 9.559,57 28,73% 

 Totais                       -                          -    336.103,67 214.478,70 121.624,97 36,19% 

 Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Como era conhecido o expediente mensal (184,8 horas para a totalidade dos postos 

operativos) e o potencial produtivo em UEPs/hora também já havia sido determinado, bastou 

multiplicar esses dois fatores para conhecer a capacidade instalada de produção de UEPs/mês. 

Dessa forma, apurou-se que no total de horas de trabalho disponível nesse período 

teoricamente seria possível produzir 336.103,67 UEPs. Contudo, a capacidade de produção 

efetivamente utilizada foi de 214.478,70 UEPs. Esse montante foi apurado pela multiplicação 

das quantidades físicas fabricadas dos produtos pelos respectivos equivalentes de UEPs em 

cada posto operativo.  

Em seguida foi calculada também a capacidade ociosa em termos de UEPs no mesmo 

período. Para tanto, da capacidade instalada foi descontada a capacidade utilizada, chegando-

se ao valor de 121.624,97 UEPs (336.103,67 UEPs – 214.478,70 UEPs), que representou 

ociosidade média de 36,19%. 

Ao analisar mais detalhadamente a Tabela 3, tal relatório mostra que nesse mês apenas 

três postos operativos tiveram ociosidade superior à média da empresa no período (46,38%, 

50,67% e 36,34% respectivamente para os postos operativos “3-Pesagem”, “6-Embut.-Amar.” 

e “7-Emulsific.”). Por consequência, o desempenho dos demais postos operativos evidenciou 

nível de ociosidade menor que a média do mês em lume. 

Por outro lado, é pertinente ressaltar que os resultados apresentados na Tabela 3 são os 

devem ser considerados quando da determinação do “gargalo” produtivo. Isso é cabível tendo 

em vista a efetiva utilização dos postos operativos pelos produtos já que nem todos os 

produtos fabricados passam pela totalidade dos postos operativos. Dessa forma, alguns postos 
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podem ficar mais atarefados em determinado mês em razão dos tipos de produtos fabricados e 

respectivas fases de fabricação desses itens. Portanto, foi possível concluir que o “5-Embut.-

Gramp.” seria o posto operativo com menor capacidade fabril ainda disponível, se mantida a 

produção média do mês considerado nesta pesquisa, pois apresentou a menor ociosidade no 

período (22,27%). 

 

4.3. Comparativo da produção de períodos distintos 

 

A gestão da área fabril da empresa que utiliza o método UEP pode efetuar a 

comparação entre o total produzido num mês com o montante fabricado em outro período. 

Dessa maneira, tem a possibilidade de identificar se ocorreu aumento da produção no 

confronto com o mês anterior, independentemente do tipo de produto fabricado. Isso é 

possível pela unificação dos produtos em termos de equivalentes em UEP, o que permite 

calcular a produção total dos meses desejados nessa unidade fabril comparável. Esse benefício 

informativo foi conseguido na companhia pesquisada, conforme demonstrado na Tabela 4, 

que mostra a comparação entre os meses de fevereiro e março de 2016. 

 

Tabela 4: Produtividade fabril nos meses  
 Postos   Prod. UEP   Prod. UEP   Variação   Variação  

 Operativos   *Fev./16  *Março/16  (em UEP)   (em %)  

 1-Triturador  17.405,23 17.880,86 475,63 2,73% 

 2-Moagem  20.930,27 22.664,07 1.733,80 8,28% 

 3-Pesagem  7.369,77 7.676,04 306,27 4,16% 

 4-Misturador  22.288,32 23.905,78 1.617,47 7,26% 

 5-Embut.-Gramp.  39.322,17 41.007,58 1.685,41 4,29% 

 6-Embut.-Amar.  52.019,11 53.961,73 1.942,62 3,73% 

 7-Emulsific.  9.818,23 10.156,82 338,59 3,45% 

 8-Prep.Temp.  12.609,81 13.509,55 899,74 7,14% 

 9-Pesar/Empac.  22.611,10 23.716,28 1.105,18 4,89% 

 Totais  204.373,99 214.478,70 10.104,71 4,94% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A situação mencionada na Tabela 4 possibilita conhecer que a indústria pesquisada 

conseguiu produzir no mês de fevereiro o total de 204.373,99 UEPs. Já no mês de março a 

produção passou para 214.478,70 UEPs, com um aumento de 10.104,71 UEPs em relação ao 

período anterior (+4,94%). Referida análise também pôde ser efetuada para cada um dos 

postos operativos da unidade fabril em estudo, o que possibilitou concluir quais foram os que 

mais evoluíram de um mês para outro. Além disso, poderia, excepcionalmente, revelar 
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aqueles que retrocederam em termos de produtividade entre os períodos avaliados. Contudo, a 

evolução entre os dois meses foi positiva em todos os setores dessa unidade fabril pesquisada. 

Convém destacar, entretanto, que a utilização de capacidade pode se modificar 

(aumentar ou reduzir) de um mês para outro por vários motivos: vendas menores, produção de 

itens diferentes em cada período, necessidade de troca de ferramentas, paradas inesperadas 

por queda de energia ou defeitos nas máquinas, produção defeituosa, qualidade da matéria-

prima utilizada, deficiência no treinamento de novos funcionários etc. Por isso, cabe ao gestor 

fabril tentar identificar os motivos dessas alterações e verificar a possibilidade de minimizar 

ou eliminar os fatores que prejudicam o desempenho da indústria. 

 

4.4. Mensuração da eficiência e da eficácia dos postos operativos 

 

Ao implementar uma planilha de custos com base no método UEP a empresa pode 

fazer uso de medidas de desempenho fabril como eficiência e eficácia. No caso da eficiência, 

esse índice pode ser calculado pela divisão da (a) produção mensal em UEPs pelo (b) total de 

horas disponíveis. Por sua vez, a eficácia pode ser mensurada dividindo-se a (a) produção 

total de UEPs do período pelo (d) consumo efetivo de horas pela produção do mês. Esses 

indicadores de performance fabril foram apurados no contexto da empresa pesquisada, 

conforme exposto na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Eficiência e eficácia produtiva no mês de março 

 Postos   Prod. UEP   Horas Disp.   Eficiência   Consumo   Eficácia  

 Operativos   do mês (a)   no mês (b)   (C=a/b)   hs/mês (d)   (E=a/d)  

 1-Triturador  17.880,86                184,80               96,76              132,03         135,43  

 2-Moagem  22.664,07                184,80             122,64              129,88         174,50  

 3-Pesagem  7.676,04                184,80               41,54                99,09           77,46  

 4-Misturador  23.905,78                184,80             129,36              130,13         183,70  

 5-Embut.-Gramp.  41.007,58                184,80             221,90              143,64         285,49  

 6-Embut.-Amar.  53.961,73                184,80             292,00                91,17         591,89  

 7-Emulsific.  10.156,82                184,80               54,96              117,64           86,34  

 8-Prep.Temp.  13.509,55                184,80               73,10              130,07         103,87  

 9-Pesar/Empac.  23.716,28                184,80             128,33              131,71         180,06  

 Totais  214.478,70 1.663,20            128,96  1.105,36        194,03  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O desempenho de março, evidenciado na Tabela 5, aponta que o índice médio de 

“eficiência” (quarta coluna) desse mês foi de 128,96 (214.478,70 UEPs / 1.663,20 horas 

disponíveis). Quanto ao parâmetro “eficácia” (última coluna), o resultado médio conseguido 
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pela empresa foi 194,03 (214.478,70 UEPs / 1.105,36 horas efetivamente trabalhadas) no 

período abrangido.  

Outra forma de avaliar a evolução da produção fabril de um mês para outro consiste 

em medir o desempenho, em termos de eficiência e eficácia, discriminado por posto 

operativo, nos moldes do demonstrado também na Tabela 5. Com essa informação surge a 

possibilidade de estipular, por exemplo, premiação por melhoria de performance para cada 

setor industrial.  

Uma possibilidade adicional da utilização desses indicadores de desempenho reside no 

comparativo entre meses, conforme destacado na Tabela 6 para o indicador de “eficiência” 

produtiva. 

 

Tabela 6: Variação da eficiência entre os meses  
 Postos   Eficiência   Eficiência   Eficiência   Eficiência  

 Operativos  em fev./16 em março/16  Variação   Var. (%)  

 1-Triturador               89,98                   96,76                 6,77  7,53% 

 2-Moagem             117,74                 122,64                 4,91  4,17% 

 3-Pesagem               40,29                   41,54                 1,25  3,09% 

 4-Misturador             121,99                 129,36                 7,37  6,04% 

 5-Embut.-Gramp.             201,71                 221,90               20,19  10,01% 

 6-Embut.-Amar.             272,82                 292,00               19,18  7,03% 

 7-Emulsific.               48,92                   54,96                 6,05  12,36% 

 8-Prep.Temp.               71,35                   73,10                 1,75  2,46% 

 9-Pesar/Empac.             118,51                 128,33                 9,83  8,29% 

 Totais  120,37 128,96                8,59  7,14% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A Tabela 6 evidenciou que houve melhora nos índices de eficiência de fevereiro para 

março nos postos operativos de 7,14% (8,59 / 120,37), em média. Ao avaliar os nove postos 

operativos o gerente industrial poderia identificar aqueles que tiveram maior variação entre 

um período e outro. Por exemplo: o PO “7-Emulsific.” passou do índice de 48,92 em 

fevereiro para 54,96 em março (o que representou 12,36% de aprimoramento). Por outro lado, 

o PO “8-Prep.Temp.” obteve melhoria nesse indicador de apenas 2,46% no mesmo período de 

análise. 
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4.5. Outros indicadores oriundos do método UEP 

 

O método de custeio utilizado também permitiu avaliar o desempenho fabril por 

parâmetros como “rendimento”, “produtividade horária” e “produtividade econômica”, como 

ilustrado na Tabela 7.  

 

Tabela 7: Rendimento, produtividade horária e econômica  

 Itens  Março/16. 

 a) Capacidade disponível em UEP  336.103,67 

 b) Capacidade utilizada em UEP  214.478,70 

 c) Custo fabril total - R$  173.195,47 

 d) Horas trabalhadas  1.105,36 

 e) Rendimento (b/a)  0,638132585 

 f) Produtividade horária (b/d)  194,0349685 

 g) Produtividade econômica (b/c)  1,238362079 

 Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

O “rendimento” é determinado pela divisão da (b) capacidade utilizada (214.478,70 

UEPs) pela (a) capacidade disponível (336.103,67 UEPs), o que proporcionou índice de 

0,638132585 em março/2016. Ou seja, a produção do mês foi de apenas 63,81% do total 

possível de fabricar.  

A produtividade horária pode ser mensurada pela divisão do (b) volume total de UEPs 

fabricados no mês (ou capacidade utilizada em UEP) pelo (d) total de horas trabalhadas no 

mês. No caso da empresa pesquisada, em março/2016 esse indicador foi de 194,0349685 

(214.478,70 UEPs / 1.105,36 horas).  

No que tange ao parâmetro “produtividade econômica”, este pode ser determinado 

pela divisão do (b) total de UEPs produzidas no período pelo (c) montante de custo fabril 

gasto no mês. Ou seja, 214.478,70 UEPs / R$ 173.195,47 = 1,238362079.  

Com esses três indicadores é possível responder, então, se a empresa (i) aproveitou 

melhor sua capacidade (rendimento), se (ii) trabalhou melhor (produtividade horária) ou se 

(iii) a produção ficou mais cara num período em relação ao anterior (produtividade 

econômica). 

Porém, em termos de produtividade, segundo Allora e Oliveira (2010, p. 145), “o que 

interessa não é seu valor absoluto, mas seu aumento ou diminuição. Isto é o que evidencia a 

tendência das operações fabris”. Com isso, em determinado mês a produtividade horária pode 

ter melhorado, ao mesmo tempo em que a produtividade econômica tenha piorado (basta 
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ocorrer aumento no número de UEPs produzidas com aumento maior de gastos fabris 

despendidos para produzi-las). 

A gestão fabril também pode ser aprimorada se for adequadamente avaliado o esforço 

de produção absorvido pelos produtos. A princípio, as iniciativas de melhoria da 

produtividade ou de redução de custos deveriam observar uma ordem de prioridade 

relacionada com o valor (em R$) do custo/hora de cada posto operativo. Assim, quanto maior 

for este valor, mais prioritário seria o estudo de medidas para reduzir custos naquele posto. 

Por esse ângulo, no contexto pesquisado deveria ser obedecida a ordem de prioridade 

expressa na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Custo/hora por posto operativo (ordem decrescente) 

Postos Operativos Custo por hora (R$)  Ordem de Prioridade 

6-Embut.-Amar. 300,8001293 1 

5-Embut.-Gramp. 145,0873162 2 

4-Misturador 93,35843474 3 

9-Pesar/Empac. 91,50925012 4 

2-Moagem 88,68047195 5 

1-Triturador 68,82669704 6 

8-Prep.Temp. 52,78523572 7 

7-Emulsific. 43,87755755 8 

3-Pesagem 39,36689676 9 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Contudo, ao analisar o processo de fabricação de um determinado produto, é possível 

encontrar outra realidade. Nesse sentido, a Tabela 9 apresenta o esforço produtivo consumido 

para fabricação de um lote de 2.500 caixas do produto “1.045”, que serve como ilustração do 

raciocínio que se pretende expor. 

 

Tabela 9: Esforço produtivo absorvido pelo produto 1.045 (lote de 2.500 kg)  

Postos Operativos 
 Pot. Produtivo   Tempo de   Esforço Absorv.  Esforço Absorv. Ordem de 

em UEPs/hora   Passagem (h)   em UEPs pelo lote   em % da capacid. Prioridade 

 1-Triturador             135,4312928            0,00033333                  112,85941  83,33%                   8  

 2-Moagem             174,4978545            0,00050000                  218,12232  125,00%                   3  

 3-Pesagem               77,4628153            0,00025000                    48,41426  62,50%                   9  

 4-Misturador             183,7027499            0,00030303                  139,16875  75,76%                   6  

 5-Embut.-Gramp.             285,4904223            0,00040000                  285,49042  100,00%                   2  

 6-Embut.-Amar.             591,8887895            0,00083333               1.233,10164  208,33%                   1  

 7-Emulsific.               86,3385082            0,00090909                  196,22388  227,27%                   4  

 8-Prep.Temp.             103,8662761            0,00033333                    86,55523  83,33%                   7  

 9-Pesar/Empac.             180,0640824            0,00040000                  180,06408  100,00%                   5  

 Fonte: Elaborada pelos autores.  
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Ao considerar todos os esforços absorvidos para a produção do lote em cada posto 

operativo percebe-se mudança na ordem de prioridade dos POs onde se deve buscar reduções 

de custos. Então, constata-se que nem sempre os postos que consomem mais recursos (R$) 

por hora são os que devem ser focos prioritários de melhorias quando analisado o processo da 

fabricação do produto em sua totalidade.  

Por exemplo: esse produto usado como ilustração, no posto operativo “7-Emulsific.” 

consumiu cerca de 196,22388 UEPs na transformação de um lote com 2.500 kg. Por esse 

critério, ocuparia a quarta posição em termos de “esforços absorvidos em UEPs” pelo lote 

entre os nove postos abrangidos na unidade fabril. Contudo, se fosse priorizado somente pelo 

valor (em R$) do custo/hora de cada posto, o PO “7-Emulsific.” teria a oitava posição em 

termos de relevância. Alterações de posicionamento entre esses dois critérios também foram 

verificadas nos POs “4-Misturador” (terceiro maior custo/hora e sexta maior absorção de 

UEPs), “9-Pesar/Empac.” (quarto maior custo/hora e quinto maior consumo de UEPs), “2-

Moagem” (quinto maior custo/hora e terceira maior absorção de UEPs), “1-Triturador” (sexto 

maior custo/hora e sétimo maior consumo de UEPs) e “8-Prep.Temp.” (sétimo maior 

custo/hora e oitava maior absorção de UEPs). Com a visualização dessa realidade, o 

responsável pela gestão de custos poderia organizar um programa de otimização fabril com 

vistas a reduzir o custo unitário de transformação seguindo a ordem de prioridades 

evidenciada na última coluna da Tabela 9. 

 

4.6. Discussão dos resultados 

 

Como visto nas seções anteriores, a gestão de custos pelo método UEP possibilitou a 

obtenção de medidas de caráter não financeiro que podem ser empregadas para analisar o 

desempenho industrial no âmbito do frigorífico em tela. Em virtude disso, os gestores 

passaram a deter informações relacionadas com: o comparativo do grau de dificuldade para 

elaborar cada produto; o potencial produtivo (em termos de UEPs por hora) de cada posto 

operativo; a capacidade instalada de produção mensal da empresa e dos POs, bem como a 

capacidade utilizada e a capacidade ociosa (ambas em UEP); a identificação dos gargalos 

produtivos; a mensuração comparativa da evolução do desempenho fabril de um mês para 

outro; a medição de indicadores acerca da eficiência, da eficácia e da produtividade 

(econômica e horária) fabril dos postos operativos e a absorção dos esforços produtivos 

necessários para elaborar os lotes de produtos em cada posto de trabalho. 
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Esses resultados apurados em termos de medidas não financeiras superam os achados 

de três pesquisas anteriores (citadas no Quadro 1, anteriormente) cujas empresas abrangidas 

também tinham ligação com o agronegócio, conforme descrito a seguir. 

Cambruzzi, Balen e Morozini (2009) aplicaram o método UEP numa fabricante de 

queijos do interior do Paraná, mas limitaram-se ao cálculo do custo de transformação do 

principal produto daquela empresa. Quanto aos indicadores não financeiros, somente o 

potencial produtivo (em termos de UEPs/hora) e o volume total produzido de UEPs foram 

mensurados, visto que eram etapas do cálculo a percorrer para atingir o objetivo de 

implementar referido método na linha de produção dessa indústria de laticínios. 

Por sua vez, Kunh, Francisco e Kovalski (2011) optaram por estudar essa metodologia 

de custeamento no âmbito de uma indústria de alimentos com foco específico no processo de 

corte de frango relacionado ao sassami (músculo com características assemelhadas ao filé de 

peito de frango). No que concerne a parâmetros não financeiros relacionados ao método UEP, 

referidos pesquisadores preocuparam-se apenas com o conhecimento da participação 

percentual de cada posto operativo no equivalente em UEP dos quatro tipos de produtos 

resultantes do processo priorizado. 

Milanese et al (2012) aventaram a possibilidade de implantação do UEP numa 

agroindústria avícola de grande porte, situada no sul de Santa Catarina. Com foco em apenas 

dois produtos (peito com osso e filé de peito), priorizaram a simulação da viabilidade de usar 

esse método na fábrica em lume com intuito de conhecer o custo de transformação dos itens 

citados. Em virtude disso, só as informações não financeiras relacionadas ao potencial 

produtivo de UEPs por hora dos postos e o volume mensal produzido de UEPs foram 

mensurados (à semelhança do artigo comentado no penúltimo parágrafo). 

Por outro lado, é pertinente salientar que os achados desta pesquisa corroboram as 

conclusões dos estudos de Wernke, Junges e Cláudio (2012) e Wernke, Junges e Lembeck 

(2013), cujos focos se restringiram à obtenção de indicadores não financeiros a partir do 

método UEP em duas empresas industriais de portes distintos e de segmentos sem ligação 

com o agronegócio. Ou seja, constatou-se a possibilidade obter indicadores não financeiros 

que ofertam informações relevantes para o gestor industrial, como os citados anteriormente 

para o caso do frigorífico em evidência. 

Entretanto, mesmo com os diversos benefícios proporcionados pelo método UEP, é 

interessante ressalvar que o mesmo ostenta limitações que devem ser consideradas pelos 

gestores que pretendem utilizá-lo como forma de custeamento. Além das restrições citadas na 
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revisão da literatura deste artigo, no caso da empresa pesquisada é oportuno salientar que 

todas as informações gerenciais mencionadas estão vinculadas à exatidão dos tempos de 

passagem atribuídos para cada produto nos postos operativos.  Se os tempos inseridos na 

planilha de custos não correspondem à realidade empresarial visada, os resultados oriundos 

acabam sendo distorcidos. Para minimizar os efeitos nocivos da utilização de tempos 

inapropriados, na empresa em tela decidiu-se evitar a cronometragem da produção como 

forma de estimar os tempos de passagem. Optou-se, então, por apurar a quantidade média 

produzida por hora em cada posto operativo, por produto, individualmente. Com isso, 

objetivou-se reduzir a margem de inexatidão que a cronometragem poderia ocasionar, pois se 

assumiu que o funcionário poderia não agir naturalmente ao ver que seu trabalho estava sendo 

cronometrado, prejudicando a qualidade da coleta dos tempos necessários. Referido 

procedimento também abarca a possibilidade de conter erro, mas para o contexto da fábrica 

pesquisada foi a solução adotada por ser a mais apropriada na opinião dos administradores. 

Num outro ambiente fabril talvez esse caminho não fosse o ideal. 

 

5. Considerações Finais 

 

Este estudo visava responder questão de pesquisa ligada aos eventuais benefícios 

informativos que as medidas não financeiras do método UEP poderiam ofertar no contexto do 

setor de salsicharia de um frigorífico que fabrica alimentos embutidos. Acerca disso, 

considerou-se que tal pergunta foi convenientemente respondida porque foi evidenciada a 

aplicabilidade do UEP no âmbito da empresa pesquisada, bem como foi possível extrair 

informações sobre o desempenho industrial a partir da obtenção de díspares indicadores 

(como capacidade instalada, capacidade utilizada, capacidade ociosa, produtividade, 

rendimento, eficiência, eficácia etc.).  

Destarte, os autores entendem que ao relatar as informações derivadas das métricas de 

avaliação citadas considera-se atingido o objetivo do estudo ao atestar a viabilidade do uso 

desses parâmetros de gerenciamento fabril no frigorífico pesquisado. Constatou-se, então, que 

essas medidas não financeiras permitiram mensurar a evolução ocorrida naquele ambiente 

produtivo de um período para outro em vários aspectos relevantes para a gestão das atividades 

operacionais da empresa em tela. 

Nessa direção, o estudo contribuiu para que a gerência da empresa passasse a contar 

com informes relacionados aos seguintes aspectos: 
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 Equivalentes em UEP: permite comparar o grau de dificuldade de fabricar os 

produtos a cada etapa da industrialização e a participação das fases produtivas no 

custo fabril unitário dos produtos do mix do período. Com isso, se torna mais fácil 

analisar a viabilidade de terceirizar alguma etapa produtiva ao comparar o custo 

interno com o valor a ser cobrado por terceiros, entre outras possibilidades.  

 Capacidades instalada, utilizada e ociosa: a estimativa do potencial produtivo em 

UEPs por hora (uma das fases do método) possibilitou mensurar a capacidade 

fabril instalada e ao multiplicar a produção física do mês pelos equivalentes em 

UEPs dos produtos foi apurada a capacidade utilizada dos setores da fábrica. A 

diferença entre esses dois valores determina a capacidade ociosa de cada setor e 

da indústria toda, o que traz subsídios quanto à necessidade de contratação ou 

realocação de pessoal, limites de produção por setor fabril etc. 

 Comparativo da produção em períodos distintos: esse aspecto foi exemplificado 

com a comparação entre os meses de fevereiro e março de 2016, onde o gestor 

conheceu a evolução da produção de cada setor entre esses dois períodos. Ou seja, 

mesmo que tenha sido fabricado um conjunto de produtos diferente nos dois 

meses, a unificação da produção em termos de UEPs faculta confrontar os totais 

de cada mês e identificar se melhorou o desempenho do primeiro para o segundo 

período. 

 Mensuração de parâmetros sobre o desempenho industrial: como mencionado nas 

Tabelas 5 a 7, também foram apurados indicadores acerca da eficiência e da 

eficácia fabril, do rendimento industrial, da produtividade horária e da 

produtividade econômica. Com isso, os administradores podem avaliar a 

performance da companhia por vários ângulos a partir dos índices citados e 

cogitar acerca da necessidade de melhorias a respeito do cenário revelado. 

Além do aspecto dessas contribuições práticas em termos das informações não 

financeiras propiciadas, considera-se que esta pesquisa contribuiu também no sentido de: 

 Mostrar que é possível utilizar o método UEP para aprimorar a gestão fabril em 

indústrias que não sejam de grande porte, contradizendo diversas menções na 

literatura de custos (PEREIRA, 2015; SOUZA, 2014; FONTOURA, 2013; 

MARTINS; ROCHA, 2010; SOUZA; DIEHL, 2009; KAPLAN; ANDERSON, 

2004; entre outros) sobre a necessidade dispêndios elevados que inviabilizariam o 

uso de métodos de custeio mais complexos nas empresas de porte menor. 
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 Evidenciar estudo com enfoque mais “prático”, o que pode auxiliar gestores a 

implementar essa forma de custeio e usufruir dos benefícios oriundos. Desta 

forma, corrobora-se o entendimento de Baldvinsdottir et al (2010) e Lukka (2010) 

de que é necessário a realização de um maior número de pesquisas acadêmicas 

com enfoques que possibilitem realmente ajudar as empresas a implementar 

métodos, técnicas e ferramentas na prática gerencial cotidiana, como é o caso dos 

indicadores de desempenho abordados neste estudo. 

Porém, em que pese os diversos benefícios proporcionados, cabe ressaltar que o 

método UEP possui as limitações destacadas na revisão da literatura, o que deve ser 

considerado pelo gestor quando cogitar implementá-lo ou utilizar as informações dele 

provenientes. Além disso, no caso da empresa pesquisada é válido salientar que a qualidade 

de todas as informações gerenciais obtidas está atrelada à maior ou menor exatidão dos 

tempos de passagem atribuídos para cada produto nos postos operativos. Se os tempos 

inseridos na planilha de custos não correspondem à realidade da indústria em tela, o aspecto 

qualitativo dos resultados oriundos seria afetado de maneira significativa. 

Por último, é pertinente ressalvar que um estudo de caso, por sua natureza, 

circunscreve as conclusões oriundas ao âmbito da entidade pesquisada. Contudo, os 

procedimentos adotados e a descrição efetuada ao longo do texto permitem que pesquisas 

posteriores sejam aplicadas a outros contextos empresariais. Por isso, recomenda-se que 

futuros estudos abordem esse tema em empresas de outros segmentos e portes, a fim de 

corroborar ou negar os achados relatados neste artigo. Além disso, que aplicação semelhante 

seja feita com outros métodos de custeio, de forma comparativa nesse tipo de agroindústria. 
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