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Resumo 
 

Os viveiros permanentes visam à produção de mudas por longo período (uso continuado, por 
tempo indeterminado). Esse tipo de empreendimento demanda maior nível de sofisticação e 
controle de custos, requerendo planejamento mais apurado. O objetivo deste artigo é analisar 
a aderência dos métodos de custeio por absorção e variável à dinâmica desses 
empreendimentos, considerando os aspectos operacionais inerentes. A realização do estudo 
justifica-se pelo papel dos viveiros florestais na economia brasileira.  A escassez de mudas, 
com a qualidade técnica exigida, pode constituir entrave para o desenvolvimento das 
atividades rurais, em sub-áreas diversas. Utilizou-se de pesquisa qualitativa, de natureza 
bibliográfica, quanto à sua elaboração, e, quanto aos objetivos, apresenta enfoque misto, 
descritivo e exploratório, posto que, além analisar a infraestrutura de 4 (quatro) viveiros 
florestais, caracterizando o mercado em questão, aprimorou-se a visão desses 
empreendimentos organizacionais, sob o recorte da gestão de custos.  Os resultados mostram 
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que dos quatro viveiros pesquisados três deles não apresentam quaisquer modalidade de 
controle de custos. Os preços são fixados de modo impreciso, aplicando-se um percentual 
sobre os custos estimados. Nesses empreendimentos, a gestão operacional é alheia à gestão 
contábil-financeira. O método de custeio por absorção apresenta-se mais adequado à realidade 
dos viveiros, visto que as distorções provocadas pelo rateio não impactam drasticamente na 
formação do resultado final.  

Palavras-chave: Viveiros florestais. Custeio por absorção. Custeio variável.  
 
 
1. Introdução 

 

Os viveiros florestas correspondem a superfícies de terreno adequadas à produção e 

manejo das mudas. Trata-se de um empreendimento com potencial econômico interessante 

em decorrência do crescimento observado no mercado de mudas, motivado pela crescente 

preocupação da sociedade com a preservação das áreas verdes e criação de espaços 

arborizados. Góes (2006, p.9) define viveiro como:  

 

(...) local onde as mudas são produzidas, dispostas de forma regular, 

abrigadas em ambiente favorável, observados os critérios técnicos de 

instalação, visando obter material botânico de qualidade para plantação 

em local definitivo. 

 

Esses empreendimentos desenvolvem atividades de cultivo, armazenamento e 

distribuição de mudas visando a consecução de objetivos mercadológicos diversos, 

especificamente às necessidades identificadas na região onde está localizado (arranjo local) e 

circunvizinhança. 

Um viveiro contempla toda a infraestrutura (física e funcional) disponibilizada para a 

obtenção de mudas. 

O processo de formação de áreas verdes requer qualificação específica para as mudas 

plantadas além de controle operacional, quadro que reclama especialização e 

profissionalização da gestão, especialmente na área de custos. O êxito de qualquer 

empreendimento de cultivo vegetal atrela-se ao desenvolvimento das plantas nele utilizadas, mas 

igualmente da qualidade da administração do processo. 

Gomes e Paiva (2004, p.4) comentam sobre as exigências ou padrões de qualidade requeridas 

para as mudas: 
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“O êxito na formatação de floresta de alta produção depende em 
grande parte do padrão de qualidade das mudas plantadas, os quais, 
além de terem que resistir a condições adversas, encontradas no 
campo após o plantio, devera sobreviver e, por fim, produzir árvores 
com crescimento volumétrico economicamente desejável ou 
sobrevivendo e ocupando o espaço, no caso de plantio em áreas 
degradadas, seja pela mineras, pela indústria, pela gravidade, pela 
pecuária etc.” 
 

Os parâmetros a serem contemplados no processo de planejamento e implementação 

desses negócios não se restringem a aspectos técnicos, compreendendo, igualmente, àqueles 

associados às práticas de controle e gestão. Em face de sua complexidade, o desenvolvimento 

do negócio demanda necessariamente: 

• Estudo mercadológico, visando a definição do mercado-alvo e enquadramento do 

viveiro em uma tipologia operacional e economicamente viável, considerando as 

condições exigidas para a área de produção, aspectos logísticos, clima, mão-de-

obra especializada, dentre outras necessidades operacionais;  

• Escolha consciente da área de produção (plantio); 

• Pesquisa sobre as melhores técnicas empregadas para a obtenção das mudas, 

dentro do padrão aceitável; 

• Composição da infraestrutura operacional e gerencial, adequada às demandas de 

processo e escolhas técnicas; 

• Definição de estratégia de entrada, e seu desdobramento em objetivos e ações; 

• Elaboração de políticas de gestão 

• Modelagem do empreendimento; 

• Preparo das projeções financeiras e escolha do modus de custeio. 

Os viveiros podem ser categorizados em temporários e permanentes. Aqueles 

temporários são aqueles que objetivam a obtenção de mudas em curto período. Em geral, 

correspondem a empreendimentos de pequeno porte econômico e dimensões modestas, com 

instalações rústicas, básicas e provisórias. (GOMES E PAIVA, 2004; MACEDO, 1993). 

Gomes e Paiva (2004, p.11) ressaltam as principais vantagens: 

 

(...) redução do custo de transporte das mudas até o local de plantio e 

produção de material adaptado às condições climáticas, uma vez que o 

viveiro se encontra próximo, e na maioria das vezes dentro da área a ser 

plantada. 
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Essa tipologia apresenta produtos com elevada rotatividade (giro) e margens pequenas, 

sendo mais frequentes em áreas metropolitanas. 

Os viveiros permanentes visam à produção de mudas por longo período (uso 

continuado, por tempo indeterminado). Esse tipo de empreendimento demanda maior nível de 

sofisticação e controle de custos, requerendo planejamento mais apurado. De fato, tais 

viveiros reclamam instalações mais amplas, adequadamente planejadas para ensejar a obtenção 

contínua das mudas. 

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar a aderência dos métodos de custeio por 

absorção e variável à dinâmica desses empreendimentos, considerando os aspectos operacionais 

inerentes. Nesse intento, almeja-se: 

• Caracterizar o empreendimento, salientando necessidades operacionais e 

dificuldades atreladas à gestão; 

• Apresentar os métodos de custeio, por absorção e variável, à luz da tipologia dos 

viveiros. 

A pesquisa norteou-se pela seguinte questão problematizante: os métodos de custeio 

atendem às especificidades operacionais do empreendimento? A realização do estudo justifica-se 

pelo papel dos viveiros florestais na economia brasileira. A escassez de mudas, com a qualidade 

técnica exigida, pode constituir entrave para o desenvolvimento das atividades rurais, em sub-

áreas diversas.  

 
2. Metodologia 

 

Quanto a elaboração do problema, esta investigação enquadra-se como qualitativa, de 

natureza bibliográfica. Quanto aos objetivos, apresenta enfoque misto, descritivo e 

exploratório, posto que, além analisar a infraestrutura de 4 (quatro) viveiros florestais, 

caracterizando o mercado em questão, aprimorou-se a visão desses empreendimentos 

organizacionais, sob o recorte da gestão de custos. 

Nesse intento, seu caráter exploratório é inequívoco: 

“Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipótese. Pode-
se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 
idéias ou a descoberta de intuições. (GIL, 2002, p.41)” 
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Almejou-se, com essa abordagem metodológica, refinar a perspectiva temática, com o 

propósito de fundamentar e qualificar o recorte projetado. 

O estudo foi consequência da imersão profissional realizada em viveiros florestais, 

com vistas a estabelecer conexão com a realidade do respectivo mercado e visualizar a 

aderência dos modelos de custeio à prática do negócio. 

O enquadramento metodológico adotado justifica-se pela natureza do objeto e 

problema investigados.  A pesquisa qualitativa apresenta campo subjetivo, rico em 

significados (opiniões, experiências, pontos de vista, olhares, sentimentos, percepções, etc.).  

Na verdade, 

 
“pode se referir à pesquisa sobre a vida das pessoas, experiências 
vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, e também à 
pesquisa sobre funcionamento organizacional, movimentos sociais, 
fenômenos culturais (...). (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 23)” 

 

A investigação foi conduzida obedecendo as seguintes etapas: 

• Formulação dos elementos estruturantes da pesquisa; 

• Revisão de literatura; 

• Imersão profissional nos viveiros florestais para observação da realidade; 

• Coleta de dados: realização de entrevistas; 

• Tratamento e análise de dados; 

• Verificação da aplicabilidade dos métodos de custeio. 

Tomou-se por base o roteiro sugerido por Gil (2002). 

 

3. Caracterização operacional dos viveiros 

 

Um dos pontos críticos da modelagem do negócio viveiro florestal é a localização do 

empreendimento, posto que constitui elemento-chave na definição dos custos de produção e 

gastos logísticos. 

Os terrenos apropriados ao desenvolvimento de viveiros devem ser planos, com uma 

topografia que facilite o fluxo entre os canteiros, para que o acesso e manejo sejam 

viabilizados. O nível do terreno mitiga problemas relativos ao encharcarmento de solo. 
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Os encharcamentos diminuem a produtividade do viveiro, posto que afetam seu 

funcionamento normal, mobilizando a mão-de-obra na solução de problemas estruturais em 

detrimento das atividades de produção. 

A localização deverá viabilizar, igualmente, o acesso a recursos hídricos, reduzindo os 

gastos com irrigação. 

A área deve ensejar aproveitamento pleno, por meio do desenvolvimento de um layout 

otimizado. 

O acesso à área de produção deve possibilitar o fácil escoamento de insumos e 

produtos. 

A análise do empreendedor deve alcançar além dos limites da propriedade. 

As estradas devem ser transitáveis, mesmo em épocas de chuva. 

O planejamento do viveiro florestal afeta diretamente o volume de recursos para 

entrada no mercado e o nível de custos, para viabilização do negócio. 

O estudo requer as seguintes informações preliminares: 

•  Mão-de-obra disponível (considerando a qualificação exigida); 

•  Proximidade do público-alvo, núcleo populacional(para mapeamento logístico); 

• Características da área; 

• Fatores que provocam redução no custo de produção; 

• Análise ambiental, dentre outros aspectos. 

A esse respeito, Gomes e Paiva (2004, p. 13) destacam: 

 
“Se o objetivo é a produção de mudas ornamentais e para 
arborização urbana, o viveiro deve ser localizado próximo de alguma 
via para reduzir o custo de produção e, quando possível, perto do 
centro consumidor ou às margens de rodovia bem movimentada”. 

 

De fato, o viveiro florestal deve localizar-se nas proximidades de seus fornecedores e 

público-alvo para reduzir o custo logístico, o qual usualmente é representativo em relação ao 

custo total. Representam fatores críticos de sucesso, a serem considerados na análise, além da 

localidade: solo, topografia, clima, proteção, limpeza e área do viveiro. 

A análise química do solo não é essencial à escolha do espaço destinado ao viveiro, 

visto que o local constitui apenas um suporte para as mudas, que são geralmente produzidas 

em embalagens ou tubetes. (GOMES e PAIVA, 2004) 

Admitindo-se que o solo seja inadequado, pode-se adotar o procedimento de fertilização 

química. O solo, entretanto, deverá apresentar algumas características: textura areno-argilosa, 
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drenagem facilitada, profundidade e descompactação. 

 
“Deve-se dar preferência a solos de textura solta, com boa drenagem, 
evitando-se o acúmulo de água, o que pode acarretar o excesso de umidade 
e, por conseqüência, o aparecimento de pragas ou doenças no viveiro. 
(GÓES, 2006)”. 
 

O solo pedregoso é desaconselhável. Essas condições, naturalmente, restringem as 

opções do empreendedor, que muitas vezes, precisa recorrer a elementos de infraestrutura 

adicionais e até mesmo buscar localização alternativa para o viveiro. 

Inclusive, para mitigar o risco de ocorrência de doenças, preferem-se terrenos ainda não 

cultivados. 

A topografia deve ser plana ou quase plana. Esse cuidado justifica-se pela necessidade 

de evitar erosão e o acúmulo de água. Medidas podem ser empreendidas para evitar o excesso 

de água, a exemplo, a construção de canaletas ao redor do viveiro e o plantio de gramíneas, 

cabendo ao empreendedor o estabelecimento da relação custo x benefício.  

A exposição diz respeito à luminosidade e condições climáticas do viveiro. O viveiro 

deve estar localizado em ambientes arejados. 

Acerca das demandas exigidas na constituição do negócio, (SILVA et al, 2011) 

relaciona aspectos essenciais: 

• O viveiro deve ser instalado em área limpa, sendo necessário o combate 
preliminar às formigas e pragas; 

• O local deve ser cercado,  para evitar o acesso de animais;  
• A área deve ter uma parte a ‘sol pleno’ para que se dê o processo de rustificação 

de algumas espécies e aplicação de técnicas que necessitem de insolação direta 
(que significa tornar a muda resistente a altas temperaturas). Todavia, deve-se 
ressaltar que existem espécies que necessitam de sombra parcial ou total, o que 
pode ser solucionado com o uso de sombrite;  

• A infraestrutura do local deve incluir quebra-vento, que consiste em uma cerca 
com arvores de maior porte, para reduzir o impacto dos ventos direto sobre as 
mudas. Ventos fortes podem causar o tombamento das mudas, resultando em 
prejuízo financeiro; 

•  O solo encontrado no viveiro normalmente serve apenas como suporte; no caso 
da sua utilização para plantio, deve-se ter buscar uma textura areno-argilosa. Caso 
o empreendedor opte por utilizar o solo do viveiro, recomenda-se uma análise 
química. Neste caso, o custo do projeto tende a aumentar por conta da demanda 
por análises; 

•  O tipo de embalagem que será utilizada, dependerá do tipo de muda, orçamento 
disponível e sua utilização; 

•  A obtenção das  sementes deve ser coordenada  por profissional habilitado, pois, 
este deverá apresentar a competência necessária para decidir se estas serão 
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compradas ou coletadas a partir de árvores matrizes. Esta escolha repercute no 
custo da produção; 

• No caso do viveiro permanente o planejamento estrutural deve prever construções 
como escritório, refeitório, alojamento, almoxarifado, depósito para produtos 
químicos, depósito para maquinário, dentre outros. 

O planejamento da infraestrutura dependerá do porte da empresa assim como, dos 

recursos disponíveis para investimento e custeio do negócio. 

As informações relacionadas influenciam o comportamento dos custos de produção, 

gastos logísticos e aqueles relacionados a manutenção da infraestrutura o viveiro. 

A administração desse tipo de negócio ganha maior complexidade quando se trabalha 

com espécies de muda que reclamam tratamentos diferenciados (no tocante à forma de 

plantio, temperatura do local de produção, iluminação, volume de água, forma de 

armazenagem, modo de transporte, época e tempo de germinação, dentre outros aspectos). 

A gestão de viveiros apresenta peculiaridades, requerendo conhecimento sobre o 

negócio, condição essencial à administração de custos.  

 
4. Métodos de custeio 
 

São dois os métodos de custeio mais empregados na prática empresarial: custeio por 

absorção e custeio variável. 

O primeiro é amplamente utilizado porque é coerente com os princípios contábeis e 

aderente às orientações fiscais. esse método constitui ramificação do RKW (rechskuratorium 

füir wirtschaftlichtkeit), sistema desenvolvido na Alemanha no século XX. 

Com base no RKW, a totalidade dos gastos incorridos no período, tratem-se de custos 

ou despesas, deveriam ser apropriados à produção, àqueles de natureza indireta seriam 

atribuídos aos produtos por meio da aplicação de rateio. 

Na época em que o RKW foi desenvolvido, as despesas não correspondiam a valores 

materiais (expressivos). Parte significativa dos gastos estava concentrada-se, de fato, na 

produção. 

Com a evolução dos serviços, cada vez mais as despesas ganharam expressão na 

estrutura de gastos das organizações. 

O custeio por absorção difere do RKW no tratamento atribuído às despesas. 

No curso dos anos, despesas ganharam relevo, especialmente aquelas relacionadas aos 

esforços de marketing e de logística. Assim, com base na configuração do novo contexto, 

tornava-se gerencialmente necessário separar as despesas dos custos para fins de análise.   
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Nesse método de custeio, as despesas são levadas diretamente a resultado.  

A sistemática do custeio por absorção obedece à seguinte sequência: 

• As despesas são descarregadas (apropriadas) diretamente no resultado do período; 

• Os custos são apropriados aos produtos, sejam eles fixos ou variáveis. 

Os custos são levados a resultado apenas quando os produtos são vendidos, dando 

margem ao confronto entre a receita gerada no período e o custo correspondente. 

Inicialmente, os gastos são segregados em custos e despesas. Os custos são 

categorizados em diretos e indiretos. Os custos diretos são alocados de forma objetiva aos 

respectivos produtos, no caso dos viveiros florestais, às mudas. Os custos indiretos são 

rateados (distribuídos) com base em critérios definidos preliminarmente. 

As despesas são descarregadas quando da apuração do resultado, em sua totalidade, no 

respectivo período de competência. 

“No custeio por absorção, todos os custos de produção são alocados 
aos bens ou serviços produzidos, o que compreende todos os custos 
variáveis, fixos, diretos ou indiretos. Os custos diretos, por meio da 
apropriação direta, enquanto os custos indiretos, por meio de sua 
atribuição com base em critérios de rateio. (OLIVEIRA e PEREZ 
JÚNIOR, p. 134, 2009)”. 

 

O resultado do período é composto, então, pela receita auferida, despesas totais e pela 

parcela do custo de produção relacionada às unidades comercializadas, Custo dos Produtos 

Vendidos (CPV). . (HORNGREN, 1997) 

O custeio por absorção 

 

“(...) é o critério utilizado para fins de evidenciação legal do 
resultado, isto é, utilizado para fins societários (pagar dividendos) e 
fiscais (pagar imposto de renda e contribuição social). (CARDOSO et 

al, p.89, 2007)”. 
 

Os autores complementam: 
 

“É adotado para tais fins, pois, elimina grande parte da 
discricionariedade do gestor na composição da informação de custo, 
aumentando o controle de agentes externos à firma sobre o impacto 
da informação de custo nos resultados contábeis. (CARDOSO et al, 
p.89, 2007)”. 

 

A implementação do custeio por absorção reclama a consecução das seguintes etapas: 
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•  Controle e registro dos insumos consumidos para produção das mudas (gastos 

com mão-de-obra direta, semente, adubo, água, herbicida, fungicida, recipientes 

para armazenamento das mudas, dentre outros). O registro deve se dá numa conta 

transitória do ativo circulante denominada de   ‘MUDAS EM FORMAÇÃO’. Os 

gastos indiretos, a exemplo daqueles relacionados ao consumo de água, energia 

elétrica deverão ser rateados; 

• Quando as mudas atingirem o ponto considerado adequado à comercialização, 

dentro dos padrões de qualidade necessários, os gastos acumulados nesta conta 

deverão ser transferidos à conta denominada de ‘MUDAS’. Essa conta tem caráter 

definitivo e corresponde ao ‘Estoque de produtos acabados’ (analogia com a 

empresa industrial). O custo unitário do lote de mudas, base para precificação das 

mudas, será obtido pela relação entre saldo acumulado na conta ‘MUDAS’ e o 

número de mudas produzidas. 

•  A conta ‘MUDAS’ será baixada contabilmente quando sua comercialização 

ocorrer, geralmente considerando todo o lote.  A contrapartida do lançamento será 

a conta CUSTOS DE MUDAS PRODUZIDAS (equivalente à conta Custo dos 

Produtos Vendidos). 

Poderá ocorrer, e geralmente acontece, dependendo da área do viveiro e aquela 

destinada efetivamente ao plantio, que diferentes espécies de mudas sejam produzidas 

simultaneamente. Assim, torna-se recomendável que para cada especificação de muda, seja 

constituída uma conta específica.  

O método descrito é aplicado pelos empreendimentos rurais. (MARION, 2010; 

CREPALDI, 2011) 

Sua adoção dá lastro às operações, permitindo o controle eficaz dos custos e a 

identificação dos ganhos por cada lote.  

A aplicação do método de custeio por absorção enseja a visualização do desempenho 

das mudas por categoria, mesmo com as distorções provocadas pelo rateio dos custos 

indiretos. 

A apropriação dos custos indiretos às respectivas mudas somente poderá ser feita por 

via indireta, como o próprio nome sugere. 

O procedimento é feito por meio de estimativas, critérios e previsão de 

comportamento. 
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“O rateio de custos representa a atribuição de um custo indireto a um objeto 
do custo, segundo uma certa base. Um objeto do custo, por sua vez, 
representa qualquer ‘fim’ ao qual um custo é atribuído.(MAHER, p. 231, 
2001)”. 
 

A necessidade do rateio está associada à natureza dos custos indiretos. Os custos 

indiretos são custos genéricos, comuns às diferentes mudas. Sabe-se que esses custos estão 

associados a esforços compartilhados. Não dizem respeito, portanto, a essa ou aquela muda, 

mas sim, ao conjunto delas. São, em grande parte, custos relativos à manutenção da estrutura 

produtiva geral (operacional). 

Em razão da elevada dose de subjetividade (maioria das vezes), o desempenho dos 

produtos acaba sendo forçadamente mascarado. Essa é a principal crítica ao método de 

custeio por absorção, Mas, o método de permanece útil à prática de precificação de mudas. 

 

Preço final= custo total + margem desejada ou fator 

 

A distribuição dos custos indiretos envolve alguma subjetividade. O nível de 

arbitrariedade é variado. Apesar das dificuldades, os custos compartilhados devem ser 

apropriados aos seus objetos segundo algum critério. 

 

Por definição, custos comuns a dois ou mais objetos provavelmente 
serão rateados aos objetos de forma mais ou menos arbitrária. Essa 
arbitrariedade tem levado alguns críticos do rateio de custos a 
argumentar que ele pode levar à apresentação de informações 
enganadoras e, consequentemente, à tomada e decisões pobres. 
(MAHER, p. 232, 2001)”. 

 
 

São potenciais critérios utilizáveis para o rateio de custos indiretos em viveiros 

florestais: 

• Área de plantio (m2), nos casos de produção setorizada; 

• Horas-homem; 

• Produção; 

• Volume de gastos dos insumos produtivos diretos. 

Martins (p. 84, 2001) destaca: 
 

“Todas essas formas de distribuição contém, em menor ou maior grau, 
certo subjetivismo; portanto, a arbitrariedade sempre vai existir nessas 
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alocações, sendo que às vezes ela existirá em nível bastante aceitável, 
e em outras oportunidades só a aceitaremos por não haver alternativas 
melhores”. 

 

O critério adotado é também denominado de ‘base de rateio’. Medida relacionada com 

dois ou mais objetos do custo, utilizada para ratear custos indiretos ou custos comuns a esses 

objetos. (MAHER, p. 235, 2001). 

Em um plano contábil ideal, os custos deveriam ser rateados com base nos 

direcionadores de custos. Ocorre que nem sempre se localiza facilmente os direcionadores, 

outras vezes consegue-se identificá-los, mas sua medida é de difícil obtenção. 

O direcionador representa uma excelente base de rateio porque guarda relação objetiva 

com o item custeado.  

Ressalte-se que os critérios de rateio adequados a um viveiro podem ser inadequados 

em outras, razão pela qual deve-se considerar a tipicidade do viveiro antes de implementar o 

método de custeio. 

O método de custeio denominado de variável é aquele que considera no cálculo do 

custo de produção apenas os custos variáveis. 

Os custos variáveis, como se sabe, são aqueles que variam segundo o volume de 

produção (quantidade produzida). Quanto maior for a produção, maior será o custo variável 

total.  

Existe entre o volume de produção (quantidade produzida) e o custo variável total uma 

relação direta de proporcionalidade. 

Os custos fixos, por esse método, são tratados como se despesas fossem, ou seja, são 

levados diretamente a resultado do período. Apenas os custos variáveis integram os ‘estoques 

de mudas’. 

Ao considerar apenas os custos variáveis no custo de produção (custo do produto), o 

gestor consegue visualizar melhor o desempenho de cada produto, sem a contaminação dos 

custos fixos, aquela parcela associada a usos comuns, compartilhados de recursos produtivos. 

Da aplicação do método de custeio variável decorre o conceito de margem de 

contribuição. 

Quadro 1 – Memória de cálculo da margem de contribuição. 

Faturamento por categoria de mudas 

(-) Custos variáveis 

= Margem de contribuição proporcionada pela muda 
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Fonte: os autores. 
 

A margem de contribuição representa o ‘excesso’ de receita em relação aos custos 

variáveis. Esse ‘excesso’ deve ser suficiente para cobertura dos custos fixos e formação de 

lucro. Assim, quanto maior for a margem de contribuição, maior será a segurança 

proporcionada por aquele produto em razão do desempenho. 

 
Quadro 2 – Demonstração do resultado 

Faturamento por categoria de mudas 

(-) Custos variáveis 

= Margem de contribuição proporcionada pela muda 

(-) Custos fixos 

= Lucro do viveiro 
Fonte: os autores. 
 

O método de custeio variável apresenta múltiplos benefícios, a saber: 

• Enseja o cálculo do preço de venda, do número de unidades a serem produzidas e 

vendidas para que a empresa não incorra em prejuízo (ponto de equilíbrio) e da  

margem de contribuição para cada produto; 

• Torna mais simples a avaliação do potencial contributivo de cada produto para 

cobertura dos gastos fixos e formação do lucro; 

• Permite o acompanhamento individualizado do desempenho dos produtos; 

• Dá condições a um controle mais efetivo sobre os custos variáveis; 

• Facilita o uso de ferramentas gerenciais (medidas de avaliação de desempenho) 

que compreendem os custos fixos e variáveis; 

• Tende a melhorar a qualidade das informações constantes nos planos de vendas e 

planos de custos; 

• Torna a avaliação de viabilidade de ações mais fácil, objetiva; 

• Fundamenta decisões de curto prazo em geral. 

O custeio variável auxilia na elaboração do PLANO DE VENDAS e CUSTOS. 

Facilita o monitoramento da margem de contribuição. Ajuda significativamente na prática do 

planejamento financeiro, apoiando decisões importantes de curto prazo.  

Serve ainda de guia para precificação. Na verdade, cada método de custeio atende aos 

propósitos de precificação a seu modo.  As organizações que utilizam o método de custeio 

variável concordam, geralmente, que a classificação dos custos em fixos e variáveis favorece 
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o emprego de padrões, obtenção de medidas para análise e facilita o processo orçamentário e 

de controle. 

A aplicação do método, apesar das vantagens apresentadas, se esbarra em restrições. O 

quadro 3 promove uma analogia entre os métodos de custeio, por absorção e variável, 

aplicáveis aos viveiros florestais. 

 
 
 
Quadro 3 – Vantagens e restrições principais do método de custeio. 

Custeio por absorção 
Vantagens de aplicação 

Custeio variável 
Vantagens de aplicação 

Oferece o CUSTO TOTAL, referência importante 
para a formulação e avaliação do preço de venda 

das mudas 

Considera no cômputo do CUSTO DAS MUDAS 
apenas aqueles pelos quais estas são responsáveis, 
facilitando a avaliação do desempenho do produto. 

Não contraria os princípios contábeis, entregando 
APENAS os custos relacionados às receitas 

auferidas. 

Enseja a obtenção de medidas de análise 
importantes como MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO, PONTO DE EQUILÍBRIO, 
MARGEM DE SEGURANÇA, etc. 

O saldo do estoque traduz o CUSTO DAS 
MUDAS 

Fundamenta número expressivo de decisões. 

 O comportamento do lucro operacional acompanha 
o de comercialização das mudas. 

Custeio por absorção 
Restrições de aplicação 

Custeio variável 
Restrições de aplicação 

Para ser aplicado gerencialmente torna-se 
necessário (para fundamento a algumas decisões) 
inserir procedimentos adicionais de classificação 

(p. ex. dos custos em fixos e variáveis). 

Pode deixar de lado custos relevantes para 
determinadas análises. 

Seu foco é na avaliação de estoque. Contraria aos princípios contábeis. 
O comportamento dos lucros operacionais não 

acompanha o das vendas. 
 

O comportamento do lucro operacional NÃO 
necessariamente acompanha o das vendas em 

razão da presença dos custos fixos. 

 

Fonte: os autores. 
 

A aplicação dos métodos de custeio, por absorção e variável, provoca lucros finais 

distintos quando o nível de atividade flutua entre os períodos. Se, por exemplo, todo o saldo 

de estoque for escoado, o lucro final obtido pelos dois métodos será o mesmo. 

A sistemática de aplicação do método de custeio variável em viveiros obedece às 

seguintes etapas: 

• Registro dos insumos consumidos para produção das mudas (custos diretos) na 

conta mudas em formação; 

• Transferência dos gastos acumulados na conta mudas em formação para a conta 

mudas.  
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•  Baixa das parcelas conta mudas por ocasião da comercialização dos lotes, com 

contrapartida na conta Custos de mudas produzidas. 

O custeio por absorção apresenta três grandes problemas: 

Problema 1 – os custos fixos, presentes no custo total existem independentemente da 

quantidade produzida. Mantêm-se estáveis dentro de determinada faixa de volume 

de produção. Então, não guardam uma relação direta com o produto. São, muito 

mais, um encargo necessário para que a empresa possa produzir (operar). 

Problema 2 – os custos fixos não são específicos a nenhum produto. Todos os 

produtos são responsáveis por eles. Por isso são usualmente rateados, com graus 

variados de subjetividade. O rateio, como exaustivamente destacado, influencia a 

leitura do desempenho efetivo do produto. 

Problema 3 – o custo fixo unitário varia em função do volume, o que dificulta sua 

análise. Então, a presença dos custos fixos mascara o custo da produção, 

dificultando a visualização do desempenho. O desempenho pode ser algo 

manipulável. 

O custeio variável elimina todos esses problemas, expurgando os custos fixos do custo 
do produto. 
 

 

5. Resultados e Discussão 

 
Dos quatro viveiros pesquisados três deles não apresentam quaisquer modalidade de 

controle de custos. Os preços são fixados de modo impreciso, aplicando-se um percentual 

sobre os custos estimados. Nesses empreendimentos, a gestão operacional é alheia à gestão 

contábil-financeira. 

Nas entrevistas realizadas, entretanto, os respondentes davam sinais que reconheciam 

a importância do acompanhamento e controle de custos. 

A partir dessas demandas de gestão, analisou-se a aderência dos métodos de custeio 

tradicionais  a essas necessidades gerenciais. 

Os modelos descritos confluem para o atendimento das necessidades gerenciais de 

controle, planejamento, gestão de custos, além daquelas relacionadas a precificação. O 

controle individualizado por lote apresenta vantagens:  

• Enseja acompanhar a evolução dos custos; 

• Facilita a avaliação individualizada dos lotes ou pedidos de mudas; 
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• Permite a identificação dos ganhos por lote de mudas; 

• Propicia respostas rápidas, especialmente aquelas relativas às medidas de 

economia; 

• Possibilita o confronto entre custo e receita (faturamento por pedido); 

• Auxilia no dimensionamento econômico das transações; 

• Permite o dimensionamento da lucratividade e rentabilidade do negócio. 

O método de custeio por absorção apresenta-se mais adequado à realidade dos 

viveiros, visto que as distorções provocadas pelo rateio não impactam drasticamente na 

formação do resultado final.  

Os direcionadores prováveis de alocação guardam relação de causa e efeito sobre o 

comportamento dos custos.  

Quando o rateio toma por base na relação de causa-efeito entre o custo e a variável 

causadora, o fator de rateio será aquele que provoca o custo, ou seja, que a ele dá origem, 

apresentando, portanto, alto grau de correlação.  

Esses empreendimentos operam sob demanda (uma variação do Just in time), de modo 

que toda a produção é escoada em espaços de tempo pré-determinado, o que assegura controle 

individualizado por lote. 

 
6. Considerações finais 
 

Os viveiros florestais são empreendimentos que demandam acurado planejamento e 

controle de custos, para sua viabilidade econômica. A medida essencial de controle é o 

custeio, o qual permite valoração do custo por lote ou pedido de mudas, além de fundamentar 

economicamente a implementação de ajustes nos processos de produção. 

A prática de custeio permite que a evolução dos custos seja acompanhada, ensejando 

intervenções gerenciais conscientes e embasadas. Facilita a visualização do desempenho do 

negócio e seus produtos individualmente, respondendo a perguntas-chave: qual o produto de 

maior giro? Qual o mais rentável? Qual o mais oneroso? 

A gestão eficaz de custos constitui fator crítico de sucesso para esses 

empreendimentos posto que evita subavaliação de lotes e aperfeiçoa o controle de gastos. 
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