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Resumo 
 
A apuração de custos é uma ferramenta fundamental para se atingir de forma adequada os 
objetivos definidos pelos administradores. Neste contexto, este trabalho procurou identificar, 
apurar e analisar os custos pelos métodos de custeio por absorção e o custeio variável na 
Cooperativa de Suinocultores do Caí Superior Ltda., de julho a novembro de 2012. Com estes 
métodos, foi possível aferir o custo de produção do suíno desde a compra do leitão até o 
transporte para abate, através do processo de sistema de integração da matéria prima e 
evidenciando a margem de contribuição entre três integrados. Este estudo classifica-se como 
exploratório-descritivo, assumindo um caráter qualitativo-quantitativo e operacionalizado por 
meio de um estudo de caso. Os resultados obtidos na aplicação dos dois métodos foram iguais 
no lucro operacional, no entanto no lucro bruto houve diferença entre os métodos. Para o 
custeio por absorção, as despesas são consideradas após lucro bruto. No custeio variável 
destacou-se o uso da margem de contribuição para uma análise gerencial verificando-se a 
diferença de valores entre os métodos integrados, ou seja, em X obteve R$ 0,16, Y R$ 0,04 e 
Z R$ 0,21, decorrente dos números apresentados Y não consegue cobrir as despesas fixas e 
consequentemente não obtendo lucro. 
 
Palavras-chave: Método. Custeio por absorção. Custeio variável. Suinos. 
 

1. Introdução 
 

Diante da grande concorrência de mercado, as empresas necessitam investir em meios 

que auxiliem aos gestores na tomada de decisão. Desse modo, identificar os custos do produto 

ou serviço é essencial para obter o gerenciamento dos processos, mensurar o preço de venda e 

manter-se no mercado competitivo. 

O sistema de custo é importante à administração do negócio, visto que é através dele 

que se identifica o valor com que cada produto contribui para cobrir os custos de produção 

aferindo assim os custos de uma atividade. Ressalta-se que o sistema de custo adotado precisa 

ser compatível com atividade organizacional da empresa. Sob essas condições, a 

contabilidade torna-se um meio primordial para auxiliar no controle dos custos e na formação 

do formação de preço do produto (MARTINS, 2010). 

Do mesmo modo, no setor do agronegócio e nas cooperativas o papel da contabilidade 

de custos tem se expandido cada vez mais, uma vez que permite ao administrador controlar de 

forma eficiente os custos da produção. Estas características torna o sistema de custos um 

eficiente dispositivo estratégico para alcançar vantagens produtivas. 

Diante disso, a questão norteadora deste estudo foi: Qual o custo de produção de 

suínos pelo sistema de integração na Cooperativa Ouro do Sul quando analisados pelos 

métodos de custeio absorção e variável? Buscando responder este questionamento, o objetivo 
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deste trabalho foi realizar a análise do custo de produção integrada entre os métodos de 

custeio absorção e variável na Cooperativa Ouro do Sul. 

Neste estudo, a empresa analisada possui precários controles internos dos custos, uma 

vez que não adota um sistema de custeio. Os registros referentes aos custos, despesas são 

digitados em planilhas eletrônicas. 

A problemática abordada justifica-se pela contribuição tanto para a Cooperativa Ouro 

do Sul, quanto para outras empresas do segmento. Diante da identificação e apuração dos 

custos e despesas do sistema de integração de suínos, desde a aquisição dos leitões até o 

transporte para o abate, possibilitando assim aos cooperados uma visão gerencial e 

econômica. Assim como, justifica-se pela contribuição acadêmica, visto fornecer subsídios 

para outras pesquisas que visem abordar o assunto. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Contabilidade de custos 

 

O surgimento da contabilidade de custos está intimamente relacionado ao advento da 

Revolução Industrial, no final do século XVIII. Nesta época, surgiu a necessidade de se 

determinar o preço do produto final de forma financeira, ou seja, era preciso avaliar os custos 

da transformação do insumo em produto final. Buscando a evolução deste processo, no século 

XX, a contabilidade de custos foi aperfeiçoada pela técnica do fluxo de custo com taxas de 

rateio (FERREIRA, 2007). 

Com o passar do tempo, devido ao crescimento das empresas e a competitividade do 

mercado, os gestores passaram a ver a contabilidade de custos como uma ferramenta gerencial 

eficiente. Conforme esclarece Martins (2010, p. 21) “contabilidade de custos tem duas 

funções relevantes: o auxílio ao controle e a ajuda às tomadas das decisões”. Ao mesmo 

tempo, tem como objetivos o controle dos custos e a formação do preço do produto.  

Conforme observa-se na Figura 1, o sistema de informações gerenciais é baseado nas 

contabilidades financeira, de custos, gerencial e ainda pelo o sistema orçamentário, formando 

uma ideia funcional das informações. 



Métodos de custeio por absorção e variável: estudo de caso no sistema de integração de suínos da  
cooperativa Ouro do Sul/RS 

Machado, A.P.W.; Motta, M.E.V. da; Camargo, M.E.; Zanandrea, G.; Prusch, R.V.F.; Menegotto, M.L.A.; 
Gilioni, L.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Abr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

324

 

 

 Figura 1: Esquematização das informações gerenciais 
Fonte: Martins (2010) 

 

Contabilidade de custos de acordo com Ferreira (2007) é um processo de obtenção de 

custos e depende do armazenamento das informações, contudo a principal característica da 

contabilidade de custos consiste nos procedimentos adotados para a identificação destes 

dados. 

 

2.2. Classificação dos custos 

 

Para que as finalidades da apuração dos custos sejam atendidas, cada custo precisa ser 

classificado e alocado diretamente em cada ocorrência. Os critérios de avaliação para a 

taxionomia dos custos, adotados por Ferreira (2007) são: o período de contabilização a que os 

custos se referem, a natureza dos bens/serviços consumidos, as funções/serviços a que se 

referem, o grau de variabilidade dos fatores e a forma de imputação e possibilidade de serem 

evitados ou reduzidos.  

 Segundo Ferreira (2007) os custos são classificados como: diretos e indiretos e 

como fixos e variáveis. Sendo assim, na fabricação dos produtos os custos podem ser diretos e 

indiretos, ao passo que os que se referem aos níveis de produção se classificam como fixo e 

variável. Diante do exposto, cada custo será classificado a partir do momento de sua 

ocorrência e desta forma proporcionando sua apuração no processo analisado. 

 De acordo com a doutrina apresentada por Ferreira (2007), entende-se por 

custos diretos aqueles que têm a possibilidade de serem apropriados diretamente aos produtos. 

Sobre a forma de imputação, que para Ferreira (2007) consiste em poder deduzir de um 

crédito, os custos diretos são oriundos da um lote determinado ou de um único produto. 
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Devido a isso é possível imputar de forma individualizada os gastos de produção em relação 

ao custo.  

Assim, observa-se que há facilidade em identificar os custos diretos na produção e/ou 

prestação de serviços, sem precisar usar a forma de rateio, ou seja, estes custos podem ser 

apropriados diretamente a uma função, possibilitando conhecer a parcela aplicada em cada 

etapa do processo, no momento de sua aplicação. 

 Os custos indiretos por sua vez, dependem de cálculo, rateio ou estimativa em 

relação aos diversos produtos. Somente sanada esta dependência estes custos poderão ser 

apropriados diretamente a uma função, possibilitando então identificar a parcela adotada em 

cada etapa do processo no instante da sua aplicação. Sendo assim, o parâmetro adotado para 

se chegar as estimativas é denominado base ou critério de rateio. (FERREIRA, 2007; 

NEVES; VICECONTI, 2010) .  

 Dutra (2010, p. 28) ainda esclarece que “rateio é uma divisão proporcional por 

uma base cujos dados tenham valores conhecidos em cada uma das funções de custos e que se 

julga que o custo ocorre nas mesmas proporções dessa base”. Para ele uma das formas de 

ratear os custos indiretos é dividir o total a ser rateado pelo total da base escolhida e após 

multiplicar o valor do rateio por cada um dos valores componentes de cada etapa. No entanto, 

há dificuldade em identificar os custos indiretos na produção e/ou prestação de serviços, 

precisando estimar ou ratear os custos, para que não aconteça distorção nas informações.  

 Para o desenvolvimento desta pesquisa é importante salientar que não foi 

utilizado do critério de rateio, já que os custos indiretos foram alocados diretamente a um 

único produto, eleito: o suíno.  

Quanto aos custos fixos Ferreira (2007), Neves e Viceconti (2010) entendem que são 

aqueles que não variam em relação ao volume produzido pela empresa. Estes custos 

compreendem, por exemplo, o aluguel, que independente do nível de produção e será sempre 

o mesmo ao seu vencimento (MARTINS, 2010) 

 Com efeito, Dutra (2010, p. 32) define custos fixos como sendo “os custos de 

estrutura que ocorrem período após período sem variações ou cujas variações não são 

conseqüência de variações do volume de atividade em períodos iguais”. Portanto, o custo fixo 

é aquele que não se altera mediante o volume produzido. 

Já os custos variáveis, segundo Dutra (2010) são os que variam de acordo com o 

volume de produção em um determinado período. Desta forma, quanto maior o volume de 
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produção no período, maior será o custo variável e, sendo assim não existindo produção o 

custo variável será nulo. 

Os custos variáveis, de acordo com Ferreira (2007, p. 48): 

 
São aqueles que se alteram em relação ao volume de produção. O principal exemplo 
de custo variável são os insumos consumidos no processo de produção. Outro 
exemplo seria a energia elétrica consumida na fábrica, a comissão de vendedores, 
etc (FERREIRA, 2007, p. 48). 

 

Conforme Figura 2, é possível visualizar que os custos da produção no Método de 

Custeamento Direto ou Variável são atribuídos somente os custos variáveis, sendo dispensado 

os custos fixos. Portanto, no tocante ao custo variável, pode-se dizer que o custo da atividade 

será proporcional à quantidade produzida, ou seja, quanto mais produzir, maior será o custo, 

ou quanto menos produzir, menor será a variável. 

 

 

( - ) C u sto s  
d e P rod u çã o  

(-)  D esp esa s  

F ix a s  d e V en da s  

D esp esa s A d m in is tra tiva s  

D E S P E S A
A D M IN IS T R
T IV A S  E  
V E N D A

D esp esa s  d e  V en d a s 

D esp esas  d e  V en d a s  

F ix as  e  V a r iá v e is 

 V a riá ve is  

 F ixa s  

C u stos e  D esp esa s  d o P er íod o 

(= )  R esu ltad o  
L íq u id o  

(-) D esp esas   
A d m in istra tiva s  
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P R O D U Ç Ã O  
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Figura 2: Fluxo do método de custeamento direto ou variável 

Fonte: Adaptado de Dutra (2010). 
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2.3. Métodos de custeio 

2.3.1. Custeio por absorção 

 

O método de custeio por absorção é o único legalmente aceito no Brasil, e. conforme 

sustenta Neves e Viceconti (2010, p. 27) “o custeio por Absorção ou Custeio Pleno consiste 

na apropriação de todos os custos (sejam eles fixos e variáveis) à produção do período. Os 

gastos não fabris (despesas) são excluídas”. 

O Custeio de Absorção é derivado da apropriação de todos os custos de produção aos 

bens elaborados, e só os de produção (MARTINS, 2010), sendo que todos os gastos são 

divididos entre/para todos os produtos fabricados, ou seja, todos os elementos ligados 

diretamente ou indiretamente à produção. 

Para Dutra (2010, p. 241) o Custeio por Absorção “é o mais utilizado quando se trata 

de apuração de resultado e consiste em associar aos produtos e serviços os custos que ocorrem 

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

serviços”. 

Este método obedece os Princípios Fundamentais da Contabilidade e devido a isso é 

adotado pelo fisco e para a realização de auditoria externa. Segundo Neves e Viceconti (2010, 

p. 27): 

A distinção principal no custeio por absorção é entre custos e despesas. A separação 
é importante porque as despesas são contabilizadas imediatamente contra o resultado 
do período, enquanto somente os custos relativos aos produtos vendidos terão 
idêntico tratamento. Os custos relativos aos produtos em elaboração e aos produtos 
acabados que não tenham sido vendidos estarão ativados nos estoques destes 
produtos (NEVES; VICECONTI, 2010, p. 27): 

 

Megliorini (2007) entende que o primeiro passo para apuração dos custos é separar as 

despesas, os custos e investimentos., As despesas não serão apropriadas ao produto e sim 

lançadas diretamente na demonstração do resultado do exercício, sendo que os custos serão 

apropriados aos produtos e os investimentos serão considerados ativos.  

Por outro lado, este método possui uma falha se comparado ao método de custeio por 

absorção em relação à alocação dos custos indiretos fixos. Conforme Ferreira (2007, p. 160) 

estes custos ”[...] são distribuídos com base em critérios de rateio que contém arbitrariedade, 

podem alocar mais custos a um produto que a outros, e caso o critério seja modificado, a 

situação pode se inverter”. Desta forma, não é apropriado o seu uso para fins gerenciais. 

No entanto, o método de custeio por absorção é usado para apuração de resultados e 

usado para os cálculos dos impostos vigentes e dividendos a distribuir visto ser este método 
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aprovado pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade e o único legalmente aceito pelo 

fisco. 

 

2.3.2. Custeio variável 

 

No que diz respeito ao custo direto, variável ou marginal, Martins (2010, p. 198) 

afirma que “só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e 

considerados como despesas do período, indo diretamente para o Resultado; para os estoques 

só vão, como conseqüência, custos variáveis”. 

Para Neves e Viceconti ( 2010, p. 28) os custos variáveis, juntamente com as despesas 

serão contabilizados diretamente ao resultado, visto que ocorrem independente do volume 

produzido pela empresa. Estes autores ainda argumentam que por serem reconhecidos como 

despesas, mesmo não sendo vendidos todos os produtos fabricados, ferem os princípios 

contábeis da Realização, Competência e Confrontação.  

De acordo com Dutra (2010, p. 244) o custeio variável é baseado na margem de 

contribuição e sua formula consiste na diferença entre o total da receita e a soma de custos e 

despesas variáveis. Este processo tem por característica tornar mais visível a potencialidade 

de cada produto em absorver custos fixos e acomodar o lucro. Desta forma, cada função da 

atividade, possibilita o cálculo para a margem de contribuição. 

 Ferreira (2007, p. 167) entende que “só os custos variáveis são tidos como custos do 

produto, sendo custos do período todos os custos fixos. Apenas são custos do produto aqueles 

que variam conforme o nível da produção”. Já para Megliorini (2007) no método de custeio 

variável são classificados aos produtos somente os custos decorrentes da produção, isto é, os 

custos variáveis. Os custos fixos, por não serem absorvidos pela produção, são tratados como 

custos do período, indo diretamente para o resultado do exercício. Entretanto, os custos 

variáveis são os custos diretos alocados no produto, mas há possibilidade ter custos diretos 

fixos, já que, nem todos os custos diretos são variáveis. 

O custeio variável não deve ser utilizado como demonstrações legais. Este método é 

utilizado amplamente na determinação da viabilidade econômica – financeira, de forma 

gerencial como auxilio para tomada de decisões e para análise de margem de contribuição. 
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2.4. Cooperativismo  

 

Para a organização das Cooperativas Brasileiras (2012), o cooperativismo é “um 

movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento 

econômico e bem-estar social. Seus referenciais fundamentais são: participação democrática, 

solidariedade, independência e autonomia”. 

O cooperativismo é considerado uma organização de pessoas, a qual tem como 

objetivo principal superar dificuldades econômicas e sociais, propondo aos sócios uma melhor 

qualidade de vida. Nesta mesma linha de raciocínio, Ricciardi e Lemos (2000, p. 9), 

sustentam que  

O cooperativismo é alguma coisa além de um processo de organização da produção 
– ele acaba sendo uma filosofia de vida, dado que ser cooperativista transcende a 
pura e simples produção de bens/prestação de serviços e ingressa na própria 
dinâmica dos grupos familiares, configurando-se como estímulo de vida altamente 
motivador para todos (RICCIARDI; LEMOS, 2000, p. 9), 

 

Sendo assim, o cooperativismo é uma conjunção de uma organização, com menção em 

beneficiar e melhorar o padrão de vida das pessoas do grupo. Os princípios do cooperativismo 

foram firmados pela primeira cooperativa, a Sociedade do Probos de Rochdale, também 

conhecidos como Pioneiros de Rochdale. Contudo, Santos, Gouveia e Vieira (2008, p.4/5), 

destacam os princípios do cooperativismo vigente, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1: Princípios do Cooperativismo 

Adesão livre e 

voluntária: 

as cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas, 
independentemente de raça, sexo, classe social, opção política e/ou religiosa, 
desde que possam cumprir com as responsabilidades decorrentes de se aderir à 
cooperativa. 

Gestão 

democrática e livre: 

o controle da cooperativa acha-se nas mãos de seus membros, que participam 
ativamente da formulação de políticas e tomada de decisão. Os cooperados 
elegem representantes de seus direitos para administrar a sociedade [...]. 

Participação 

econômica dos 

associados: 

todos os cooperados contribuem de maneira equitativa para formação do 
capital da sociedade cooperativa, que é controlado democraticamente. Parte 
desse capital é de propriedade comum das cooperativas [...]. 

Autonomia e 

independência: 

“as cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas 
pelos seus membros”. Quaisquer acordos firmados com outras instituições 
(públicas ou não) ou mesmo a busca por capital externo deverão ser feitos de 
modo que seja assegurado o controle democrático da cooperativa pelos seus 
membros e a autonomia. 
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Educação, 

formação e informação: 

a promoção da educação e formação dos associados, como forma de capacitá-
los para efetuarem mais eficazmente suas atribuições dentro do sistema 
cooperativista, faz parte dos objetivos essenciais da cooperativa. Há também 
um compromisso para com o público, em geral, no sentido de informá-lo 
sobre a natureza e as vantagens do cooperativismo. 

Intercooperação: 

Trabalho conjunto através de estruturas locais, regionais, 

nacionais e internacionais de maneira a fortalecer o cooperativismo. 

Os empreendimentos conjuntos podem maximizar os resultados a 

serem alcançados pelas cooperativas e fortalecer o movimento como 

um todo. 

Preocupação 

pela comunidade 

(responsabilidade 

social): 

as cooperativas trabalham para o bem-estar de suas comunidades, através da 
execução de programas socioculturais, realizados em parceria com o Governo 
e outras entidades civis. A intimidade entre cooperativa e associado torna 
possível benfeitorias, de ordem econômica, social e cultural, de determinado 
alcance geográfico. As cooperativas também têm a responsabilidade de zelar 
pela preservação ambiental dessas comunidades. 

Fonte: Adaptado de Santos, Gouveia e Vieira (2012). 

 

Desta forma, estes autores pretendem conceituar cooperativas como um grupo de 

pessoas que buscam a democracia de forma econômica, cultural e social ( SANTOS; 

GOUVEIA; VIEIRA, 2012). Neste sentido cada cooperado tem participação igualitária dentro 

da associação. Os poderes a eles designados são expostos perante as Assembléias Gerais, 

aonde são tomada as decisões referente a uma determinada empresa ou cooperativa. 

Ainda neste sentido eles constataram a viabilidade de formar uma sociedade 

cooperativa com finalidade de prestar serviço aos membros vinculados, além de desempenhar 

benefício comum entre os associados relacionando uma atividade social e econômica. 

Uma sociedade cooperativa pode ter atos cooperativos e atos não cooperativos. Essa 

divisão tem por finalidade a aplicação da legislação tributária em relação atividade da 

operação, devendo constar de forma clara no estatuto da sociedade (Santos; Gouveia; Vieira, 

2008) 

 Conforme Santos, Gouveia e Vieira (2008), no ramo agropecuário, o ato cooperativo 

caracteriza-se pela transação no momento da troca de insumos e da comercialização dos 

produtos entre os produtores e a cooperativa. Dessa forma, há maior chance de se obter 

produção em larga escala, por outro lado o produtor se relaciona com o mercado somente 

através da cooperativa (Figura 3).  
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 Segundo Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 35) “a cooperativa auxilia o 

produtor agropecuário, fornecendo-lhe insumos e serviços, como sementes, adubos, 

fertilizantes, itens para o cuidado de animais, orientação técnica e tecnológica”. No entanto, 

no momento que o cooperado entrega a produção a cooperativa, esta será responsável pela 

armazenagem, beneficiamento e comercialização do produto. Para estes autores “ato 

cooperativo realizado na cooperativa de agronegócios se forma, portanto, a partir desses 

fluxos de materiais, serviços e financeiros, que ocorrem entre a cooperativa e os cooperados 

produtores rurais”. (SANTOS; GOUVEIA; VIEIRA, 2008, p. 35) 

De acordo com as definições referente ao ato cooperativo expostos anteriormente, é 

importante ressaltar que todas as operações realizadas com terceiros pela cooperativa, são 

consideradas atos não cooperativos (MACEI, 2005)  

Partindo do exposto, o seguinte estudo abordará o ramo das Cooperativas 

Agropecuárias, sendo destaque entre os ramos do cooperativismo no ano de 2011, buscando o 

crescimento de cooperados e empregados. As cooperativas agropecuárias têm como 

característica específica ser sociedades produtoras, sem capital, e onde seu objetivo principal 

é a prestação de serviço e não o lucro. Desta forma propõe aos associados que alcancem o 

bem comum, ou seja, todos assumem o risco de forma igualitária.  

 

 
Figura 3: Transação entre produtor rural e o mercado com a cooperativa 

Fonte: Santos, Gouveia e Vieira (2008 p. 35). 
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2.5. Tributação no sistema de integração 

 

A Lei Nº 8.212/1991 define em seu artigo 25 § 3º quais as atividades que 

compreendem a produção. Segundo este diploma 

 

Art. 25 (...) 
§ 3º Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal 
ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou 
industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de 
lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, 
pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, 
fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os 
subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos. 

 

A alíquota aplicável conforme artigo 25 nos incisos I e II é de 2% da receita bruta 

proveniente da comercialização da sua produção e 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para o financiamento das prestações por acidente de 

trabalho. E ainda conforme o artigo 6 da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, é aplicado 

a alíquota de 0,2% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção 

rural para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). 

Outrossim, é o tributo cobrado sob o resultado bruto da comercialização rural e 

descontado pela empresa adquirente na hora da comercialização, na alíquota total de 2,3% 

sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. 

Já no artigo 10, da Lei nº 8.212/1991 juntamente com os seus incisos I, II, III, IV e V, 

trata além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que 

se refere o artigo 3, ainda a lei integra a receita bruta à comercialização da produção obtida 

em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural, da comercialização de 

artigos de artesanato, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos 

comercializados no imóvel rural, do valor de mercado da produção rural dada em pagamento 

ou troca, qualquer que seja a finalidade e de atividade artística. 

 
3. Metodologia 

 

Este estudo classifica-se de acordo com os seus objetivos como explicativo-descritivo 

(MARCONI; LAKATOS, 2009). Quanto aos procedimentos técnicos adotados, utilizou-se o 

estudo de caso (YIN, 2010) da integração de suínos da Cooperativa Ouro do Sul, que segundo 
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preconizado por Prodanov e Freitas (2009, p. 74), “ envolve o estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento”.  

Quanto à abordagem do problema, classifica-se como qualitativo e quantitativo para 

identificar e elaborar o demonstrativo de resultado e, por fim, analisar os resultados pelos 

métodos de custeio por absorção e variável no sistema de integração de suínos da Ouro do Sul 

(MARCONI; LAKATOS, 2009). 

Os dados foram coletados por meio de documentos, notas fiscais e informações 

fornecidas pela empresa foco deste estudo. 

 

4. Estudo de Caso em uma Cooperativa  
4.1. Contextualização da empresa 

 

A empresa Ouro do Sul está situada na cidade de Harmonia, e foi fundada em 29 de 

julho de 1935 por 38 produtores rurais do Vale do Caí, com objetivo de industrializar a 

produção de suínos. Inicialmente os produtores contaram com inúmeras dificuldades uma vez 

que era necessário chegar até a cidade Lindeira, Montenegro, para que os produtos pudessem 

ser comercializados. Dentre as dificuldades encontradas cita-se o trajeto de 25 km realizado 

com a utilização de carroça puxada por mulas, além das más condições das estradas, que na 

época, faziam com que a viagem pudesse durar até dois dias. (www.ourodosul.com.br) 

Atualmente, a Cooperativa conta com uma média mensal de 7 mil animais abatidos 

entre bovinos, javalis e suínos sendo este último seu principal produto. Em seu parque 

industrial. A empresa possui uma sala de desossa para o processamento dos cortes de carnes e 

ainda se dedica a produção de embutidos. Para atender de modo geral as necessidades tanto 

dos associados como dos clientes a cooperativa conta com uma rede de supermercados, posto 

de gasolina e fábrica de rações, o que garante um faturamento médio de R$ 12,7 milhões.  

Diante dos desafios gerados pela globalização, avanço da tecnologia, e exigências de 

mercado, a Ouro do Sul desenvolveu o projeto de produção integrada de suínos, onde o 

associado (integrado) recebe os leitões e a ração em sua propriedade. De acordo com este 

método o associado ainda recebe assistência técnica e orientação do manejo, desde a engorda 

até processo final, objetivando a qualidade da carne produzida. 

A suinocultura é uma atividade consolidada no Brasil, e nesta perspectiva é um 

mercado em expansão. Contudo, atualmente a atividade evidencia uma redução significativa 

nas margens de lucro, sendo que 70% do custos totais de produção são atribuídos à 

alimentação dos animais em um sistema de ciclo completo. A atividade também deve 



Métodos de custeio por absorção e variável: estudo de caso no sistema de integração de suínos da  
cooperativa Ouro do Sul/RS 

Machado, A.P.W.; Motta, M.E.V. da; Camargo, M.E.; Zanandrea, G.; Prusch, R.V.F.; Menegotto, M.L.A.; 
Gilioni, L.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Abr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

334

obedecer às exigências de mercado como segurança alimentar, proteção ambiental e bem estar 

dos animais. 

No segmento comercial, a Ouro do Sul atende o mercado interno, principalmente os 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda está regulamentada pela Circular nº 

05/2013/CGPE/DIPOA, de 02 de janeiro de 2013 para poder exportar para países que fazem 

parte da Lista Geral (África, América Latina, Mercosul e Hong Kong com exceção da China, 

Japão, Chile, Rússia e Estados Unidos por terem exigência especiais ), carne e miúdos suínos 

“in natura” 

De acordo com a Figura 4, a Fase 1 não faz parte diretamente do projeto de produção 

integrada de suínos, a cooperativa e o produtor do leitão oficializam o compromisso por meio 

de um contrato. A Fase 2 apresentada na Figura 5, Flach (2011) retrata que o associado se 

torna responsável pelo alojamento e cuidado com os suínos até que atinjam o peso ideal no 

tempo determinado no contrato de parceria  

 

 

Figura 4: Mapeamento do Sist. de Int. dos Suinocultores do Caí Superior Ltda. 
Fonte: Flach (2011). 

 

Os insumos são comprados pela cooperativa para formulação das rações com 

acompanhamento da Médica Veterinária e são elaboradas conforme as regras exigidas pelo 
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Ministério da Agricultura e a idade dos animais com vitaminas e medicamentos preventivos 

para saúde dos mesmos.  

 

4.2. Análise dos custeios absorção e variável 

 

Após o estudo das definições dos métodos de Custeio por Absorção e Variável, 

realizou-se a elaboração dos cálculos dos custos do sistema de integração da Cooperativa 

Ouro do Sul, assim com a demonstração viabilizou fundamentar os resultados encontrados. 

O sistema pelo método de custeio por Absorção atende aos princípios da contabilidade 

classificando os custos totais (fixos e variáveis) e as despesas sendo contabilizadas 

diretamente ao resultado do período. Este método demonstra a representatividade do preço de 

venda comparada com o lucro líquido. Estima-se que a rentabilidade do ganho até a venda do 

suíno vivo, no integrado X é de 0,10 % e Z de 1,85%, já no integrado Y houve um prejuízo 

3,79 % conforme dados apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Demonstrativo pelo método variável 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA Custeio Absorção 

  Integrado X Integrado Y Integrado Z 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA      142.297,20       164.336,04       148.460,00  

CUSTOS DE PRODUÇÃO      141.997,34       170.382,58       145.547,10  

Matéria Prima (leitão)         34.112,40          54.551,40          35.051,52  

Ração         97.287,75       104.569,10          98.526,57  

Fretes            1.896,00            2.296,02            2.055,36  

Ordenados Integrados            8.701,19            8.966,06            9.913,65  

Despesa Variável (Fretes)       

Despesa Variável (Combustíveis)       

Despesa Variável (Assistência Veterinária)       

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO       

Ordenados Integrados        

LUCRO BRUTO              299,86          (6.046,54)           2.912,90  

GASTOS OPERACIONAIS             (154,70)             (185,64)             (154,70) 

Despesas Fixas       

Despesa Variável (Fretes)       

Despesa Variável (Combustíveis)                29,70                 35,64                 29,70  

Despesa Variável (Assistência Veterinária)              125,00               150,00               125,00  

LUCRO OPERACIONAL              145,16          (6.232,18)           2.758,20  
Fonte: Elaborada pelos autores. 



Métodos de custeio por absorção e variável: estudo de caso no sistema de integração de suínos da  
cooperativa Ouro do Sul/RS 

Machado, A.P.W.; Motta, M.E.V. da; Camargo, M.E.; Zanandrea, G.; Prusch, R.V.F.; Menegotto, M.L.A.; 
Gilioni, L.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Abr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

336

 

As variações entre os integrados se deu em consequência da quantidade de animais, 

ganho de peso durante o processo de engorda, valor do leitão na compra e o preço do suíno na 

venda. 

Ressalva-se que as despesas não apresentam grandes alterações quanto ao resultado 

líquido, por ser um valor considerado irrelevante na representatividade no custo do sistema de 

integração de suínos. 

No custeio variável (Tabela 3) pode-se identificar a viabilidade econômica com 

relação a receita operacional. Relativamente ao integrado X a representatividade é 24,01%, ao 

Y é de 29,40% e ao Z é de 25,47%. Neste método somente são alocado os custos variáveis, 

entretanto, o principal foco desse método é a margem de contribuição apresentado na Tabela 

3. 

 

       Tabela 2: Demonstrativo pelo método variável 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA Custeio Variável 

  Integrado X Integrado Y Integrado Z 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 142.297,20 164.336,04 148.460,00 

CUSTOS DE PRODUÇÃO 133.450,85 161.602,16 135.788,15 

Matéria Prima (leitão) 34.112,40 54.551,40 35.051,52 

Ração 97.287,75 104.569,10 98.526,57 

Fretes  1.896,00 2.296,02 2.055,36 

Ordenados Integrados  
   

Despesa Variável  
   

Despesa Variável (Combustíveis) 29,70 35,64 29,70 

Despesa Variável (Assistência Veterinária) 125,00 150,00 125,00 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 8.846,35 2.733,88 12.671,85 

Ordenados Integrados  8.701,19 8.966,06 9.913,65 

LUCRO BRUTO 145,16 (6.232,18) 12.671,85 

GASTOS OPERACIONAIS - - - 

Despesas Fixas 
   

Despesa Variável (Fretes) 
   

Despesa Variável (Combustíveis) 
   

Despesa Variável (Assistência Veterinária)     

LUCRO OPERACIONAL 145,16 (6.232,18) 2.758,20 

 Fonte: Elaborada pelos autores. 
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     Tabela 3: Margem de contribuição kg por integrado 

Integrado X (R$) Y (R$) Z (R$) 

Preço de venda (kg) 2,61 2,61 2,50 

Custo Variável (kg) 2,45 2,57 2,29 

Margem de Contribuição 0,16 0,04 0,21 

  Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

É necessário frisar que no processo de sistema de integração existem alguns fatores 

determinantes para a obtenção de lucro, tais como o preço do leitão, o custo da ração e o 

preço de venda do mercado do suíno vivo. Estes fatores justificam as diversidades entre os 

integrados e os resultados diferenciados.  

Ao analisar os dois métodos evidenciados na Tabelas 1 e 2, no que se diz respeito ao 

lucro operacional os valores foram iguais. Por outro lado, em relação ao lucro bruto ocorreu 

uma pequena diferença entre o custeio por absorção e variável, pois no primeiro método as 

despesas são lançadas depois do lucro bruto. 

Por fim, constatou-se que a Cooperativa no sistema de integração de suínos delimitado 

até o transporte para abate não é considerado uma etapa na cadeia produtiva dos suínos 

rentável e muito menos lucrativo, no entanto sendo apenas um complemento para lucro futuro 

após abate e comercialização.  

 

5. Conclusão 

 

Os sistemas de custeio são de extrema importância para que o empresário tenha 

conhecimento do custo do produto e em cada atividade, possibilitando assim a viabilidade do 

negócio. 

As organizações que possui somente o cumprimento com o fisco brasileiro, utilizam o 

método de custeio por absorção, pois este contempla os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e é permitido pela legislação, já se tratando de gerenciamento um dos métodos 

utilizados no meio empresarial é o método pelo o custeio variável ou direto. 

Ressalva-se que pelo método de custeio absorção não foi necessário a utilização de 

rateio, visto que a apropriação dos custos do leitão, ração, fretes e ordenados foram facilmente 

identificados. O método de custeio variável é utilizado pelos empresários nas tomadas de 
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decisões e somente os custos variáveis do sistema de integração foram apropriados ao suíno 

(produto), já os custos fixos foram diretamente lançados no resultado como despesas. 

Conclui-se que é indiferente o método de custeio utilizado no referido estudo pois em 

ambos os métodos os resultados operacionais encontrados foram iguais. Cabe destacar que na 

apuração da margem de contribuição pelo custeio variável para uma análise gerencial, com 

relação aos valores apurados entre os integrados X, Y e Z ocorreram diferenças resultantes de 

fatores como o preço do leitão, o custo da ração e o valor de mercado na venda do suíno 

vivo,ou seja, com variação dependendo do mercado. 

 Importante mencionar que com o intuito de suprir as necessidades da empresa, 

a Cooperativa Ouro do Sul concluiu as obras na Unidade de Produção de Leitões (UPL), já 

tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2013, alojando aproximadamente 1.350 porcas 

matrizeras para reprodução dos leitões, assim não necessitando de compra de leitões, 

conforme informações fornecidas pela Cooperativa. Em maio de 2013, também adquiriu 

sistema de custos integrado.  

Como sugestão para pesquisas futuras, aconselha-se realizar a comparação entre os 

custos antes e depois da implantação da UPL, identificar os impactos, e ainda apurar a 

rentabilidade. Por fim, dando continuidade ao estudo da cadeia produtiva de suínos, mensurar 

os custos de abate, desossa, expedição e comercialização. 
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