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Resumo 
 

O objetivo do presente artigo é analisar a gestão de custos na produção de fios de algodão na 

Copasul-MS, sob a perspectiva dos colaboradores contábeis e gerentes. A pesquisa é 

descritiva e exploratória de caráter qualitativo, complementada por entrevistas com os 

colaboradores do departamento contábil e gestores da cooperativa agrícola. Os dados 

evidenciam que o departamento contábil fornece informações para orçar, planejar e controlar 

o custo da produção de fios. Na identificação dos elementos dos custos, a matéria prima é a 

maior responsável pelos custos da produção. A indústria utiliza o sistema de custeio misto e 

calculam o custo unitário da produção de fios pelo método de custeio por absorção, utilizando 

o custo médio para o controle de estoque. As adequações estão mais presentes que as 

inadequações, no que se refere ao entendimento dos conceitos/instrumentos de 

custos/custeamentos na produção dos fios de algodão e sugere-se a apuração do custo unitário 

dos fios por títulos. 

 

Palavras-chave: Custos Industriais. Cooperativas Agrícolas. Algodão.  
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1. Introdução 

  

A partir da década de 1970, o agronegócio passa a tomar um lugar de maior evidência 

no processo de desenvolvimento do Brasil, produtividade de culturas rotativas como soja e 

milho têm destacado o País no cenário internacional, enquanto culturas como algodão têm 

diminuído a produção. Para a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2012), a 

baixa da produção de algodão no país está associada a diversos fatores, mas principalmente ao 

clima, com secas, geadas e chuvas em excesso. Esses fatores atingiram as principais regiões 

produtoras do Centro-Sul, inclusive Mato Grosso do Sul, provocando a falta da matéria prima 

local e regional, para as indústrias instaladas aumentando os gastos com o transporte da 

matéria prima proveniente de outros estados. 

De acordo com a pesquisa realizada no biênio 2011/2012 da Associação Brasileira dos 

Produtores de Algodão – ABRAPA, o Brasil no início da década de 1980, era um dos grandes 

produtores e exportadores mundiais de fibra de algodão, e a cultura agrícola tinha 

regulamentação do Estado, com política de crédito subsidiado, preços mínimos de 

comercialização e compras, garantindo a formação de estoques e reservas para competir com 

o mercado externo (ABRAPA, 2012). 

 Na busca da adequação dos custos, os produtores e as cooperativas de cotonicultores 

vêm inovando nos sistemas logísticos, de distribuição, da mecanização do plantio e da 

colheita. Na unidade industrial, a automação no controle de processos visa obter a 

uniformidade do produto e o aumento da produtividade na capacidade instalada, 

principalmente na produção de fios de algodão com melhor qualidade (Confederação 

Nacional da Agricultura - CNA, 2012). 

 Outros desafios para os grandes produtores são a busca da manutenção da 

competitividade, redução de custos de produção aliada à sustentabilidade da eficiência no 

campo. Para a CONAB (2012) na última década, os custos de produção do algodão no Brasil 

têm avançado mais rapidamente do que o crescimento da produtividade, na safra 2006/2007, o 

custo total por hectare era de R$ 4.050,61 e o custo/ha de algodão em caroço era de R$ 16,18, 

enquanto na safra 2010/2011 esse custo total elevou-se para R$ 4.931,32 e o custo/ha de 

algodão em caroço para R$ 19,63 (CONAB, 2011). 

Segundo Hansen e Mowen (2003) o ambiente econômico atual criou a necessidade de 

uma reestruturação da gestão de custos, provocadas principalmente por pressões competitivas 

mundiais, crescimento de serviço e os avanços nas tecnologias de informação e de 
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manufatura.   

 O estudo da composição dos custos de produção de algodão destaca os defensivos e 

fertilizantes/corretivos como (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão - ABRAPA, 

2012). Neste aspecto identifica-se a importância da gestão da propriedade e observa-se que o 

acúmulo dos gastos torna os custos elevados devido a fatores como preços da matéria prima, 

mão de obra direta e logística. 

 Uma das grandes utilidades dos sistemas de custos é a sistematização criada para 

apurá-los em cada unidade fabricada (MARTINS, 2010). Ainda de acordo com o autor, a 

contabilidade de custos tem duas outras funções relevantes: o auxílio ao controle, com a 

missão de fornecer dados, orçamentos acompanhados e comparando valores anteriormente 

definidos; e o apoio ao processo decisório, permitindo, quando for o caso, que medidas como 

a introdução ou corte de produtos, a administração de preços de venda, a opção de compras ou 

produção, dentre outras, possam ser tomadas. 

O controle dos custos, se constitui um critério competitivo fundamental para 

determinar a eficiência operacional, bem como para o alcance das vantagens competitivas 

sustentáveis (SANTANA, 2003).  Para Assis et. al. (2017) os fatores de produção, no sistema 

de produção, de caráter interno ou externo, devem receber atenção gerencial na busca por 

redução dos custos de produção e aumento da rentabilidade. 

A redução das margens de lucro pelo acirramento da concorrência em praticamente 

todos os segmentos da indústria, adicionando-se a isso o crescente aumento dos gastos 

administrativos nos processos operacionais, implicam a necessidade de avaliar com maior 

atenção o processo de formação de custos e precificação dos produtos, na busca da melhor 

performance dos gestores nos segmentos de mercado onde a empresa atua, garantindo, assim, 

sua sustentabilidade financeira ao longo dos anos (KHUDE, 2017).  

 No presente estudo foram abordadas as adequações e as inadequações em termos de 

conceitos/instrumentos de custos/custeamentos encontradas na gestão de custos da produção 

de fios do algodão na indústria da Copasul - Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense. 

Tomando como base o exposto, o presente estudo analisa a gestão de custos na 

produção de fios de algodão na Copasul, sob a perspectiva dos gerentes e colaboradores 

contábeis. Para isso, procura-se, especificamente, evidenciar os elementos que compõem o 

custo do produto, analisar os sistemas e o método de custeio utilizado, a forma como os 

funcionários e gerentes o entendem, percebem e procedem e avaliar as adequações e/ou 

inadequações na gestão de custos na produção de fios de algodão. 
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2. Revisão Teórica 

2.1. Contabilidade de custos e os custos industriais 

 

A contabilidade de custos, antes da Revolução Industrial, praticamente não existia, 

uma vez que as operações se resumiam basicamente em comercialização de mercadorias. 

Naquela ocasião os estoques eram registrados e avaliados pelo seu custo real de aquisição 

(MARTINS, 2010).  

Horngren, Foster e Datar (2004, p. 26) definem custo como “um recurso sacrificado ou 

renunciado para conseguir um objetivo específico”. Enquanto Martins (2010, p. 25) define 

custos como “gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e 

serviços. Para os autores, custos é a soma de todos os gastos na transformação de bens e ou 

serviços em outros bens e/ou serviços. 

 Segundo Maher (2001), a contabilidade de custos é um ramo da contabilidade com a 

função de medir, registrar e expor as informações sobre custos. Padoveze (2010, p. 418) 

aborda a questão, assegurando que “é necessário um cálculo em cima dos custos, tendo em 

vista que, através dele, podemos pelo menos ter um parâmetro inicial ou padrão de referência 

para análises comparativas”. 

 Para Horngren e Foster (1987), a contabilidade de custos é responsável pela 

identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e a comunicação 

das informações de assessoria aos administradores, no objetivo de atingir os objetivos 

organizacionais da empresa.  O sistema de gestão de custos precisa agregar objetivos com a 

finalidade de atender às necessidades gerenciais (SHANK;  GOVINDARAJAM, 1997). 

 O custo industrial refere-se ao custo associado à fabricação do produto, sendo que este 

abrange três elementos principais: materiais diretos (MP), a mão de obra direta (MOD) e os 

custos gerais de fabricação (CGF). Os custos são definidos como recursos consumidos num 

determinado espaço de tempo. Com base no conceito da terminologia contábil, as 

organizações apresentam gastos que se dividem em custos e despesas; quanto ao objeto a 

serem custeados, estes decompõem-se em diretos e indiretos; quanto ao volume de produção, 

em fixos e variáveis. O processo de verificar se os custos são fixos ou variáveis, depende da 

identificação do objeto de custeio em questão, geralmente os elementos de custos podem ser 

fixos em relação a alguns objetos, porém variáveis em relação aos outros.  
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2.2. Sistemas, métodos e formas de custeio 

 

 Para Padoveze (2003), o método de custeio indica quais custos devem fazer parte da 

apuração do custo dos produtos; a forma de custeio está ligada a dimensão da unidade de 

mensuração oferecendo a opção de indicar o método de custeio. O sistema de acumulação 

indica os caminhos para a coleta, processamento e saída das informações para o sistema 

contábil, sendo este ligado ao tipo de produto e ao processo de fabricação adotado.  

Identificar os custos tornou-se indispensável para determinar o preço, e assim 

diagnosticar se o produto é rentável ou não. Com base neste enfoque, a contabilidade de 

custos vem se modernizando, ao criar sistemas de informações com elementos ou 

componentes que permitam um melhor processo de gestão. O sistema de acumulação de 

custos a ser escolhido pela empresa depende de seu ciclo operacional e do seu processo 

produtivo.   

 No sistema de custeio encontra-se a produção por encomenda/ordem, onde os produtos 

são diferenciados e fabricados de acordo com as especificações dos clientes. Já na produção 

por encomenda/por ordem, os custos são acumulados em contas específicas para cada 

encomenda ou ordem. A movimentação desta conta se encerra quando a ordem estiver 

terminada. Sendo assim, com este método é possível identificar a evolução do custo do 

produto ao longo de todo o processo de produção.  

 Ao contrário, o sistema de custeio por processo, geralmente é adotado para as 

empresas de produção contínua tais como, a indústria química, a indústria farmacêutica, que 

produzem em grandes quantidades produtos idênticos e de forma continuada, mantendo-se um 

estoque permanente. Para Oliveira e Perez Jr (2007, p. 136), “o sistema de custeamento por 

produção contínua destina-se a acumular os custos nas empresas em que a fabricação de 

produtos ou a prestação de serviços caracterizam-se por produtos padronizados, produção 

contínua ou intermitente e demanda constante e bastante previsível”.   

 Enquanto no sistema de custeio misto (híbrido) incorpora-se aspectos de custeio por 

ordem e por processo. De acordo com Padoveze (2003), existem empresas que têm produtos 

que possuem algumas características comuns e específicas, ocorrendo isso em função do 

processo produtivo. Um exemplo é a fabricação em série de automóveis, que é contínua até a 

montagem, entretanto satisfazem pedidos específicos das concessionárias. 

Para Garrison, Noreen e Brewer (2007, p.72), “custeio de produtos é o processo de 
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atribuição de custos aos produtos e serviços fornecidos por uma empresa”. Observa-se que, 

consideram o método como um processo prático para atribuir custos aos objetos de custeio, 

todavia vinculam-se a uma metodologia contábil.  

 Existem diversas formas de mensurar os custos. Dentre os métodos de custeio 

existentes, destacam-se: custeio por absorção, custeio variável, estes, considerados custeios 

tradicionais, são abordados neste estudo, por serem os mais utilizados. Horngren et al., (2009) 

protegem a essência das duas técnicas de custeio, diferenciando-se, relativamente aos critérios 

utilizados, na imputação dos custos fixos aos produtos, apresentando um ponto em comum no 

procedimento de alocação do custo variável. 

Para Bacic (2011) o problema do custeio por absorção concentra-se na técnica de 

distribuição secundária e no tratamento de atividades indiretas aos centros de custos. 

Clemente e Souza (2007) corroboram com o autor quando observam que o maior problema 

deste método ocorre na determinação dos critérios de imputação dos custos indiretos. 

Segundo os autores, outro problema desta técnica procede dos custos fixos no curto prazo se 

conservarem inalterados e do fato do valor unitário do produto variar conforme o nível de 

produção, uma vez que quanto maior o número das unidades produzidas menor será o custo 

fixo unitário do produto. 

 Para Padoveze (2010), o método do custeio variável fundamenta-se na separação dos 

custos em fixos e variáveis, permitindo aos gestores, uma análise dos gastos da empresa em 

relação aos volumes produzidos ou vendidos, e assim, determinando os fundamentos para 

decisões de aumento ou diminuição de volumes de produção dentro de determinadas situações 

do cotidiano. Em referência ao custeio variável, observa-se que é mais utilizado para o uso 

gerencial, não podendo ser utilizado como método formal de apuração de custos por ferir os 

princípios da contabilidade, além disso, não é aceito pela autoridade fiscal. Este tipo de 

custeio tem como fundamento a tomada de decisão, identificando a margem de contribuição 

que é a diferença entre o preço de venda e os custos e despesas variáveis de cada produto 

(RIBEIRO, 2009). 

Dentre os vários custeios considerados modernos aborda-se neste estudo o Custeio 

Baseado em Atividades - ABC, onde Horngren et al., (2009) defendem o uso deste método, 

considerando-o, uma poderosa ferramenta para a gestão de custos. No método ABC, as 

atividades constituem-se as unidades básicas de custeio, ou seja, "elas podem ser agregadas 

para que os gestores possam identificar o custo total de execução de um processo de negócios. 

Nesse caso, cada atividade pode ser codificada, permitindo que os custos sejam acumulados e 
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informados por processo de negócios" (BOISVERT, 1999, p.93). 

A mesma caracterização do método ABC é feita por Hansen e Mowen (2003, pg. 771) 

quando afirmam que o custeio “atribuí custos para objetos ao primeiramente rastrear os custos 

para as atividades e depois rastrear os custos para objetos de custos”. 

 Na metodologia básica do custeio ABC se busca mensurar corretamente os custos 

indiretos de fabricação que passaram a ter grande representatividade na estrutura das 

empresas, identificando as atividades geradoras desses custos, para acumulação diferenciada 

aos diversos produtos da empresa.  

 

2.3. Gestão dos custos 

  

O gestor responsável pela tomada de decisão carece de dados e informações 

apropriadas para cumprir escopos distintos, consequentemente, o custo é necessário para 

atender a objetivos diferentes (STARK, 2007).  Quanto ao processo de produção, as questões 

relacionadas a custos visam contemplar a identificação, registro, acumulação e organização 

das atividades operacionais, bem como auxiliar administradores no processo de tomada de 

decisão. Maher (2001, p. 75) reforça que “os administradores precisam saber como os custos 

se comportam, para tomar decisões informadas a respeito dos produtos, para planejar e para 

avaliar desempenho”. 

 Para inserir a informação da contabilidade de custo no processo de gestão, é necessário 

que essa seja útil e desejável pelo gestor, pois os gestores que buscam vantagens competitivas 

dependem destas informações na tomada de decisão. Leone (2009, p. 48) afirma que “a 

contabilidade de custos tem por finalidade última, a prestação de informações de custos para 

auxiliar os gerentes a administrarem as parcelas da atividade empresarial que estão ao seu 

cargo”.  

 Segundo Cruz (1991, p. 38) a gestão está “baseada em um conjunto de conceitos e 

princípios coerentes entre si, que visa garantir a consecução da missão da empresa”. A 

afirmação do autor deixa claro que o conceito de gestão está direcionado a um objetivo, o de 

garantir a consecução da missão da empresa. Nakagawa (1991, p. 39) institui como objetivo 

da gestão a eficácia ao estabelecer a sua definição: “gestão é a atividade de se conduzir uma 

empresa ao atingimento do resultado desejado (eficácia) por ela, apesar das dificuldades”. 

Nobrega (2004, p. 15) corrobora com a definição dos autores quando caracteriza gestão como: 

“um conjunto de conhecimentos codificados – cujo foco é a obtenção de resultados”.  
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No que se refere à gestão de custos, Bacic (2011, p. 141) esclarece a sua concepção: 

Entende-se como gestão ou administração de custos, a contabilização e/ou geração 

de informações sobre a situação atual, futura e passada dos elementos de custos, a 

construção de uma situação favorável no que se refere aos custos, dentro de uma 

perspectiva sistêmica baseada na melhoria e na geração de valor para o cliente, ao 

controle dos custos dentro desta perspectiva e ao desenvolvimento de uma 

compreensão dos fatores geradores de custos (a curto e longo prazo), sempre 

apoiando a manutenção e o aumento da competitividade da empresa. 

 

O autor atribui à gestão de custos o ato de contabilizar, faz referência à atitude 

(construção enquanto um ato, ação) em relação ao objeto (custos), mas não estabelece um 

padrão para o objeto custo (por exemplo, menor custo), delimita a criação de valor para o 

cliente, deixa evidente a importância do controle na gestão dos custos, considera que os 

fatores geradores de custos podem ser de curto e longo prazo, por fim, insere-se a 

compreensão de que a manutenção e o aumento da competitividade é um objetivo da gestão 

de custos.  

Bacic (2011) e Hilton et al, (2006), observam que gestão é mais que planejar, controlar 

ou mensurar o objeto (custo, pessoas, logísticas, entre outros), ou seja, argumentam que a 

gestão de custo proporciona uma visão mais completa, uma imagem integral do processo. 

Para os autores, um sistema de gestão de custos além de fornecer informações para tomada de 

decisão, antecipa também mecanismo para o planejamento, a implementação e o controle das 

decisões.  

 Clemente e Souza (2007, p. 14), corroboram quando afirmam que: “a moderna gestão 

de empresas visualiza os custos de forma mais ampliada, isto é, ao longo de toda a cadeia de 

valor da empresa” Consequentemente, é possível expor que o conceito de custo agrega o 

consumo de bens e serviços, gastos para se obter benefícios reais e futuros, em conformidade 

com as obrigações de gestão, ao longo de toda cadeia de valor da empresa. 

 

3. Cooperativas Agrícolas e o Cenário do Algodão 

  

Para Souza et al., (2003, p. 290), “o termo cooperar vem do latim cumoperari, que 

significa “trabalhar com” ou “fazer com”. Os autores concluem a ideia dizendo que a 

cooperação “é todo ato coletivo (que envolve mais de uma pessoa) e organizado com vistas à 

realização de um objetivo comum”. Assim sendo, os autores consideram a cooperação um 

atributo considerável das relações sociais e que deve ser estimulada e apreciada, dada a sua 

essência de coletividade. 
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 A cooperação sempre existiu nas sociedades humanas, desde as eras mais remotas, 

com o intuito de alcançar objetivos e propósitos que sem cooperação seriam muito difíceis de 

realizarem. Ao atuarem juntos se associavam e lutavam pela sobrevivência, enfrentam as 

crises econômicas, políticas e sociais, bem como as mudanças. Binotto (2005) colabora com 

essa afirmação quando descreve que:  

A cooperação sempre existiu nas sociedades humanas desde eras mais remotas, 

resultante da necessidade de sobrevivência e vista como necessidade, como meio de 

sobrevivência e, sobretudo, como agrupamento de pessoas que, na reciprocidade do 

trabalho, no conjunto de suas ideias e no esforço continuado de suas ações, 

realizavam seus propósitos e seus objetivos (BINOTTO, 2005, p.93). 

  

 Em meados do século XVIII com a chamada revolução industrial, os operários viram-

se fragilizados diante do cenário vigente, onde a mão de obra perdeu grande poder de troca, os 

baixos salários, a longa jornada de trabalho e as péssimas condições evidenciaram as 

dificuldades socioeconômicas da população e a necessidade de lideranças que criaram 

associações de caráter assistencial, com organização formal que, com a participação dos 

interessados, as dificuldades poderiam ser superadas, desde que houvesse o respeito dos 

valores humanos e praticadas as regras, normas e princípios (Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOP, 2007).  

No Brasil o cooperativismo inicia-se no final do século XIX, com o desenvolvimento 

no meio urbano e rural, especialmente na área agrícola, tendo uma forte influência das 

culturas alemãs e italianas. Os imigrantes trouxeram de seus países de origem a bagagem 

cultural, o trabalho associativo e a experiência de atividades familiares comunitárias, que os 

motivaram a organizar-se em cooperativas (Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, 

2012). Em 1969 foi criada a OCB, sociedade civil, sem fins lucrativos, com imparcialidade 

política, e reconhecida como representante oficial do setor no país. No ano de 1971, ocorreu a 

regulamentação do segmento, com a sanção da Lei 5.764, na qual são especificadas as regras 

para a criação de cooperativas (OCB, 2012). 

 De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) a 

produção mundial de algodão foi projetada em 116,32 milhões de fardos (para a safra 

2012/2013). Sendo que a produção norte-americana deve chegar a 17,29 milhões de fardos na 

safra 2012/2013. Com relação às exportações o USDA apontou uma diminuição nas 

exportações dos EUA, que devem alcançar 11,6 milhões de fardos na próxima safra, ante 11,8 

milhões anunciados anteriormente. O departamento também estima que a safra chinesa para 

2012/2013, vai girar em torno de 31,5 milhões de fardos, o Paquistão deve alcançar 10 
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milhões de fardos, e a Índia deve atingir 25,50 milhões de fardos. Enquanto que para o Brasil, 

a projeção é de 6,5 milhões de fardos. 

 Para a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA, 2012), a 

produção brasileira de algodão deve ser superior a 2,1 milhões de toneladas em pluma, com 

um incremento de área na casa dos 5%, passando de 1,3 milhão de hectares na safra 

2010/2011, para pouco mais de 1,5 na safra 2011/2012, e a expectativa é de uma safra 

recorde. 

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, a grande oferta na 

safra passada do algodão, motivou a queda dos preços, levando muitos produtores do Centro-

Oeste a reduzir a área cultivada na cultura do algodão, optando também pelo cultivo da 

oleaginosa. A área plantada na safra 2012/13 deve ficar em 626,9 mil hectares, aquém dos 

877,3 mil hectares plantados na temporada passada. 

Com relação ao estado de Mato Grosso do Sul, segundo o grupo Safras & Mercado 

(2013), o cultivo de algodão vem se desenvolvendo bem no norte de Mato Grosso do Sul, a 

área total do estado caiu de 62 mil hectares na temporada 2011/12 para 40 mil hectares da 

atual temporada, por conta dos preços mais atrativos da soja, que levou produtores a 

migrarem para esta cultura, em função da área menor, a produção em pluma tende a cair 

também, atingindo 61,4 mil toneladas, aquém das 84,6 mil toneladas obtidas na safra 2011/12.  

 Tendo em vista o desenvolvimento e apoio dos governos os produtores se organizaram 

em associações e cooperativas, as quais contam com o apoio da ABRAPA, criada em 1999. O 

produto desde então teve que se adequar as novas tecnologias, insumos, máquinas e 

equipamentos agrícolas, aprimoramento dos sistemas de produção e a gestão das propriedades 

agrícolas. A ABRAPA (2012) observa que na safra 2010/11, o Brasil ocupou o posto de 

quarto maior produtor e exportador mundial de pluma de algodão. 

   

4. Metodologia 

  

A classificação da pesquisa é exploratória e descritiva, bibliográfica e optou-se por um 

estudo de caso, onde foram coletados dados da cooperativa por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Os procedimentos foram desenvolvidos em três setores: departamento de 

contabilidade, com os gerentes e mais cinco colaboradores diretamente ligados ao 

departamento contábil, sendo eles responsáveis pelas funções de: controladoria, gestão 

tributária, escrita fiscal e das demonstrações contábeis, e com duas gerências: gerente da 
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divisão administrativo operacional e o gerente da divisão financeiro comercial, que no 

processo de tomada de decisão possam fazer ou não, a utilização das informações inseridas 

nos relatórios gerados pela contabilidade.  

Para a análise dos dados, enquanto processo de ordenação, estruturação e significação, 

a pesquisa foi desenvolvida principalmente pelo método qualitativo e para uma melhor 

caracterização dos entrevistados, investigou-se seu perfil. Foi mantido o anonimato dos 

colaboradores e gestores entrevistados, utilizando-se apenas de siglas para identificar a fala, 

quando necessário. No momento de transcrever as falas dos entrevistados, foram realizadas 

correções gramaticais e cortes nas repetições, mas mantidas o sentido da fala, apresentadas em 

itálico para distinguir do texto, seguidas pela sigla de identificação do entrevistado, conforme 

o seguinte padrão: Gerentes (G1, G2) e Colaboradores Contábeis (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5 

e CC6). As categorias de análises foram assim constituídas: 

 

Quadro 1: Relação das categorias de análises 

Etapas Desenvolvimento 
Contabilidade de custos  - Se os colaboradores faziam a separação dos gastos de acordo com a 

termologia contábil; 

- Como os colaboradores elaboravam os diagnósticos dos gastos;  

- Se existia a identificação dos elementos que compõem o custo do 

produto pelos colaboradores; 

- Ocorria a utilização de uma ferramenta na apuração dos custos; 

- Faziam a separação dos custos em: fixos, variáveis e ou/diretos e 

indiretos. 

Sistemas e métodos de custos - Como os colaboradores identificavam o sistema e o método de custeio 

utilizado pela indústria de fiação; 

- Como identificavam o critério de avaliação de estoque. 

Gestão de custos  - Se os gestores procuravam ter informações sobre os custos dos produtos 

fabricados, sua composição e forma de apropriação dos elementos de 

custo ao produto;  

- Ocorriam a utilização dos relatórios dos custos na formação dos preços; 

- Há utilização das informações da contabilidade de custos e fazem 

avaliação de desempenho no processo de tomada de decisão.  

Análise da gestão de custos -Como ocorriam o entendimento, a percepção e o procedimento dos 

colaboradores contábeis e gerentes. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2013). 

Para análise dos dados qualitativos foi utilizada a análise temática de texto ou imagem, 

(CRESWELL, 2010). 

 

5. Resultados e Discussão 

 

A Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense - (COPASUL) foi criada em 1978. Possui 

714 cooperados e 332 empregados. Iniciou suas atividades com a produção e comercialização 
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do algodão produzido pelos cooperados, e por vários anos, o algodão, foi o seu principal 

produto, embora tenha diversificado a produção para atender a diferentes mercados.  

 

5.1. Perfil dos entrevistados: gestores e colaboradores 

  

Foram entrevistados dois gestores, sendo um da divisão administrativo operacional e o 

outro da divisão financeiro comercial. Os gestores são do sexo masculino, casados, são 

profissionais relativamente jovens, possuem idades entre 31 e 50 anos. Exercem a função de 

gestores com competência e know-how para atuarem em tais funções, seja por formação 

acadêmica ou por experiência profissional, adquiridas pelo desempenho da atividade. Um 

deles tem mais de 20 anos de atuação na cooperativa e o outro com menos tempo de atuação 

na cooperativa. Os dois gestores, já ocuparam outros cargos de gestão na cooperativa. Com 

relação ao grau de escolaridade os gestores possuem ensino superior completo, e um deles 

possui duas graduações: Matemática e Administração, com especialização em Gestão em 

Cooperativa e MBA em Gestão do Agronegócio; o outro é graduado em Administração com 

MBA em Gestão do Agronegócio. Vale ressaltar que as especializações e MBA’s foram 

custeadas, em parte, pela cooperativa. 

Foram entrevistados seis colaboradores da área contábil, sendo que um exerce o cargo 

de gerente contábil, um supervisor contábil cuja função é contabilizar e fazer o fechamento de 

demonstrativos contábeis, dois assistentes contábeis, sendo um responsável pela escrita fiscal 

e o outro pela tributação e controle de estoque e dois auxiliares contábeis, um auxilia na 

escrita fiscal e outro na contabilização.  

 Quanto ao perfil dos entrevistados verificou-se que 83% são do sexo feminino e 17% 

masculino. Destes, 33% são solteiros, 33% são casados e 34% são separados e ou/ 

divorciados. O grupo de colaboradores possui idade entre 21 e 60 anos, sendo 33% com faixa 

etária entre 21 a 30 anos, 33% com faixa etária entre 31 a 40 anos, 17% com faixa etária entre 

41 a 50 anos e 17% acima de 51 anos. Observa-se que os dois com maior faixa etária são os 

responsáveis pelo departamento contábil.  

 Os dados sobre grau de escolaridade dos entrevistados mostram que, 83% possuem 

ensino superior completo, todos graduados em Ciências Contábeis, três estão cursando 

especialização, dois em Controladoria e um em Direito Tributário. Apenas 17% possuem o 

Ensino Médio de Técnico em Contabilidade, sendo 100% atuantes no departamento contábil 

formados na área contábil, valendo observar que a cooperativa também custeia parte das 
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especializações feitas pelos colaboradores. 

 

5.2. Análise da gestão de custos da fiação  

  

As entrevistas realizadas buscaram o entendimento, a percepção e o procedimento com: a 

contabilidade de custos; os elementos que compõem o custo do produto de fios de algodão; o 

sistema, métodos e a gestão de custeio utilizado pela indústria. 

 Houve a solicitação para que os entrevistados do departamento de contabilidade 

definissem o entendimento em relação à nomenclatura de custos. Alguns de maneira concisa 

disseram que custos são os gastos para deixar o produto pronto, que resultou em definições 

como demonstradas no Quadro 2.  

 

Quadro 2: O entendimento em relação à nomenclatura custos. 

Entre-

vistados 

Respostas 

CC1 Tudo aquilo [...], que vai diretamente ao produto, para ser produzido.  

CC2 Custo é tudo que vai para produzir o produto, o que usa e que vai ter de colocar ali para custear o 

valor total desse produto. 

 

CC3 

Depende dos fios, depende saber o que o eles usam, qual o processo para chegarem aos fios para 

saber qual o custo que eles têm, [...] hoje sei da manutenção, a despesa do funcionário, a 

eletricidade, entram como custo da produção para produzir o fio. 

 

CC4 

São os recursos utilizados para a fabricação de produtos ou utilizados para prestação de serviços. 

São dispêndios utilizados diretamente na produção de produtos e ou serviços. 

CC5 

 

 O custo para mim é [...] todo gasto que vai diretamente à produção que é a matéria prima a mão de 

obra, etc. 

 

 

CC6 

Seria a matéria prima, o pessoal, a mão de obra empregada, tudo aquilo que é empregado no 

produto para deixar ele pronto, [...] tudo que vai fazer composição do custo nós colocamos na 

produção. Depois é feita uma verificação e é feita transferência para o estoque para fazermos o 

controle da parte de custo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

As respostas confirmam a definição de Horngren, Foster e Datar (2004) e Martins 

(2010) que consideram custos a soma de todos os gastos na transformação de bens e/ou 

serviços em outros bens e/ou serviços.  

Observa-se que os colaboradores do departamento contábil têm o entendimento 

adequado da nomenclatura custo, porém percebe-se que alguns confundem custo com 
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despesa, mas, quando é perguntado se no processo produtivo dos fios é utilizada a separação 

dos gastos de acordo com a terminologia contábil, todos afirmaram que existe separação dos 

gastos em: investimentos, custos, despesas e perdas. A colaboradora (CC2) explica como 

separa os gastos: “separamos sim, na hora do lançamento já lançamos no sistema na conta 

certa, exemplo as aquisições dos maquinários é investimento do imobilizado, lança na conta 

de investimentos de imobilizado”. 

 Outra colaboradora também explica como ocorre a separação quando afirma: “sim, 

[...] no dia a dia tiramos as notas para escrita fiscal que são lançadas aqui, e vamos 

classificando o que foi usado no pátio, no administrativo, na produção, exemplo se vem nota 

de embalagem já se classifica na produção, então tem uma separação dos gastos” (CC4).  

Quando questionados se são elaborados relatórios de cada gasto para controle e 

acompanhamento, todos os colaboradores reforçaram que do sistema contábil retira-se 

relatórios dos gastos separadamente. Com o intuito de investigar a percepção dos 

colaboradores foi perguntado se conseguiam identificar aonde concentravam os gastos. 

Apenas um colaborador define com segurança o elemento matéria prima como o de 

maior gastos no processo de produção dos fios. A dificuldade de identificar o custo de maior 

relevância pode estar relacionada ao fato do departamento contábil fazer a contabilidade de 

toda a cooperativa Copasul, e não apenas da indústria de fiação. As palavras da colaboradora 

CC2 deixa isso claro ao afirmar que faz o lançamento de todas as unidades da Copasul, logo, 

ela nunca parou para observar apenas os gastos com a indústria de fiação. 

 Com relação ao uso de um sistema informatizado para fazer apuração dos custos, 

todos os colaboradores do departamento contábil afirmaram desconhecer uma ferramenta 

específica, para esse fim apenas o programa contábil o que reforça a afirmação de Leone 

(2009) de que a finalidade da contabilidade de custos é a prestação de informações de custos 

para dar assistência no processo de gestão. Para Maher (2001), a contabilidade de custos é 

parte da contabilidade com a função de medir, registrar e expor as informações sobre custos.  

Em relação aos elementos utilizados para apuração dos custos, todos os entrevistados 

consideraram a matéria prima, fretes, encargos trabalhistas, mão de obra e a energia elétrica; 

67% a depreciação das máquinas; apenas 50% apontaram o material de manutenção e 67% 

ponderaram os combustíveis. Com relação às perdas, 33% dos entrevistados reconhecem que 

no processo de produção sobram resíduos, mas não mencionaram a reutilização. Nota-se que 

alguns colaboradores não consideraram alguns dos elementos como parte do custo da 

produção dos fios. Essa constatação pode estar relacionada com a falta de clareza no que se 
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refere à classificação desses gastos, pois no processo evidenciou-se que elementos como: 

gastos com embalagens, seguro da matéria prima e seguro dos equipamentos, não citados, 

fazem parte no custo de produção dos fios.  

   Quanto à separação dos custos, entre fixos e variáveis e/ou diretos e indiretos nas 

atividades da indústria, três colaboradoras desconheciam esse tipo de separação, apenas 

afirmaram que existem as contas certas para serem lançadas no sistema contábil. Outros três 

colaboradores afirmaram que no sistema contábil não tem essa separação, nem mesmo nos 

relatórios, balancetes, mas que os gestores sabem quais os custos são fixos, variáveis e estão 

ligados diretamente à produção ou não. Isso fica claro na seguinte resposta:  “Não sei se eles 

têm uma planilha de classificação do que é fixo e variável, mas como eles fazem orçados e 

realizados todo ano, acredito que esse orçado seja o fixo que todo ano ocorre [...], então eles 

(os gestores) sabem, dentro do orçado que tem as contas que sofrem acréscimo, variações ou 

não [...]” (CC4). 

 Constata-se que no processo de gestão, ao coletar e utilizar informações torna-se 

indispensável à classificação correta dos custos. De acordo com Leone (2009) dependendo do 

comportamento dos custos, os gestores têm respostas às mudanças no volume de produção.  

 Com relação ao tratamento dos custos indiretos na produção dos fios, todos os 

colaboradores responderam que não há custos indiretos, porque a indústria tem um único 

produto fios de algodão, onde todos os gastos da indústria são identificados aos fios, 

conforme é colocado pelo colaborador (CC5) “não tem rateio, produzimos apenas fios”. O 

colaborador observa que é feito os cálculos para identificar os gastos por unidades, “pegam 

todos os gastos com a produção dos fios e dividem pelo volume de produção (CC5)”. 

 Em relação ao sistema de custeio utilizado na empresa, dos seis colaboradores 

entrevistados 50% não souberam dizer qual sistema é utilizado pela indústria de fiação para 

apurar os custos e os outros 50% responderam que a alternativa utilizada pela indústria de 

fiação é o misto. Observa-se que a indústria de fiação da Copasul, utiliza o sistema de custeio 

misto, incorporando aspectos de custeio por ordem (encomenda) e por processo (contínuo). A 

indústria de fiação da Copasul produz fios com 100% de algodão para dois segmentos 

específicos: malharia e tecelagem, a partir de uma única matéria prima em comum, com 

variações na classificação desses fios. Para a malharia os fios são grossos e finos, e a indústria 

atende as malharias de acordo com a estação do ano. No verão produzem os fios grossos, 

classificados pelos títulos (Ne 8/1 a Ne 16/1), e no inverno os fios finos, classificados pelos 

títulos (Ne 16/1 a Ne 40/1), ideais para pijamas, lençóis, sedas, etc. 
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 De acordo com Padoveze (2003), existem empresas que produzem produtos com 

algumas características comuns e específicas, e isso ocorre em função do processo produtivo 

da indústria de fiação, visto que atendem clientes específicos, mas também tem uma produção 

contínua, independentemente da estação do ano. A Copasul produz todos os tipos de fios, uma 

estratégia utilizada para não deixar ociosa sua capacidade de produção de 650 toneladas por 

mês. 

  Em relação ao método de custeio utilizado pela indústria de fiação para apurar o custo 

de produção, dos seis colaboradores entrevistados, 50% não souberam identificar o método e 

50% afirmaram que o método de custeio utilizado é o custeio por absorção, verificou-se que a 

forma como calculam o custo unitário por quilo, é semelhante à utilizada pelo custeio por 

absorção. No referido método, somam-se todos os custos e divide-se pela quantidade 

produzida, assim identificam-se os custos para produzir uma unidade, ou seja, o custo 

unitário. Na definição do custeio por absorção apresentados pelos autores Hansen e Mowen 

(2003) e Garrison, Noreen e Brewer (2007) o método atribui todos os custos de produção: 

matéria prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação tanto os fixos quanto as 

variáveis, para cada unidade do produto.  

  

5.3. Análise da gestão de custos 

  

Ao ter como base os três objetivos indispensáveis ao sistema de informação da gestão 

dos custos apontados por Hansen e Mowen (2003, p. 56) de “fornecer informações para 

computar o custo de serviços, produtos e outros objetos de interesse da gestão; fornecer 

informações para o planejamento e controle; fornecer informações para tomada de decisão” 

investigou-se através das entrevistas, com base nas categorias de análise do estudo, como os 

gerentes utilizam as informações geradas pelo departamento contábil no processo de tomada 

de decisões e obtiveram as seguintes respostas 

Sobre a forma como os entrevistados evidenciavam os gastos com a produção dos fios, 

obtiveram-se as seguintes respostas:  

“Acompanho mensalmente o balancete nele é distribuído nas contas: pessoa  

técnica, comercial, financeira, depreciação. Acompanho estas contas mensalmente e 

acompanho o orçamento que é feito em novembro e dezembro. Trabalhamos com o 

custo baseado no orçamento e mensalmente a gente acompanha o que está 

acontecendo aquilo que foi orçado ou não e quais são as contas que estouraram os 

orçamentos (G1). 

“Basicamente através do orçamento anual, mensalmente ele é fechado [...]. Através 

dos relatórios da contabilidade, fecha o balancete, fechado balancete extraiu as 

informações para compor o orçado e o realizado” (G2). 
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Torna-se clara nas respostas dos gestores a utilização dos relatórios fornecidos pela 

contabilidade para identificar os gastos na produção dos fios, e para planejamento e controle, 

porém não foi citada a utilização das informações de custos para tomada de decisão uma de 

suas principais funções. Para Bacic (2011) e Hilton et al, (2006), gestão é mais que planejar, 

controlar ou mensurar o objeto, ou seja, verificar se a gestão de custos proporciona uma visão 

mais completa, uma imagem integral dos processos produtivos da empresa.  

Quando perguntado aos gestores, de que forma identificavam os elementos que 

compõem os custos de produção dos fios. O entrevistado G1 afirma que utiliza dois sistemas 

para identificar os elementos de custos: o sistema contábil e o sistema gerencial, que extrai 

informações gerenciais de forma sintética com base no balancete contábil. Afirma também 

que dificilmente faz rastreamento das contas, só se ocorrer alguma dúvida de onde vem um 

gasto. “Utilizo o sistema em busca de informações de forma gerencial, acabo usando no dia a 

dia mais o gerencial do que o próprio balancete da contabilidade por oferecer as contas 

detalhadas e em junção” (G1). O mesmo é destacado pelo Gestor G2, ao afirmar que utiliza 

as contas do balancete contábil para identificar os elementos que compõem o custo da 

produção dos fios.  

Este posicionamento é reforçado nas questões relacionadas com o método de custeio 

utilizado, e se este permite identificar e controlar os gastos separadamente apresentadas no 

Quadro 03. 

 

Quadro 3: Identificação dos Gastos pelo Método de Custeio. 

Entre- 

vistados 

Respostas 

G1 Consegue. A matéria prima vai comprando mensalmente [...] seu custo não acompanho no 

“gerencial”, acompanho no ato da compra mesmo, vou vendo o que tinha de estoque no mês 

anterior qual o valor que temos no estoque com o que estou comprando e no dia a dia vou 

atualizando este preço da compra. No final do mês confiro com o da contabilidade e só verificar 

se aquilo que eu vinha fazendo diariamente fechou no final do mês. Compramos a matéria prima 

todo mês, tem um estoque de mais ou menos dois meses para a fiação [...]. Nestes dois meses, 

dependendo da estratégia nossa, a compra pode aumentar ou não. Na grande maioria do ano a 

gente trabalha com dois meses de estoque. 

G2 A forma com que é feito a contabilização das notas vai direto paras contas cabíveis, para as 

contas que é o destino correto [...]. Existe todo um trabalho, um cuidado para conferir e para 

acompanhar isso e dar um destino correto, todo um sistema de procedimento para que isto 

aconteça. 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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A análise dos dados sobre o cálculo do custo unitário do quilo de fio é semelhante ao 

custeio por absorção, pois os mesmos somam todos os custos de produção, e dividem pela 

quantidade produzida. Logo, pode-se afirmar que a indústria de fiação utiliza o método de 

custeio por absorção o que vai ao encontro da colocação já feita pelos colaboradores do 

departamento contábil, e que fica reforçado na definição dos autores Hansen e Mowen (2003) 

e Garrison, Noreen e Brewer (2007).  

 Os pesquisados consideram que ocorrem benefícios com a utilização dos relatórios 

gerados pela contabilidade de custos, e isso ficou reforçado quando afirmaram que os 

relatórios oferecem o controle dos custos, que são através deles que identificam, mensuram, 

analisam, preparam e fazem a interpretação dos gastos, conforme abordado por Horngren e 

Foster (1987) e Maher (2001). 

 Em relação às principais dificuldades com a utilização dos relatórios da contabilidade 

de custos, obtiveram-se as seguintes respostam dos gestores: Para o gestor G1 a dificuldade 

ocorre com a distribuição das contas no balancete, que são lançadas em contas sintéticas e 

analíticas de acordo com um plano de contas contábil. Para ele as contas analíticas atrapalham 

no entendimento, pois ele precisa mesmo é do resultado que está nas contas sintéticas, que é a 

soma de um conjunto de contas analíticas. Para facilitar, ele traz as contas para o seu gerencial 

de forma sintética e afirma “no gerencial eu consigo verificar realmente todo o gasto, tanto a 

despesa como o custo em uma única conta, [...]. E no meu gerenciamento muitas vezes não 

preciso desta distinção, preciso do gasto total” G1. 

 Para o gestor G2 a dificuldade é a de extrair indicadores do balancete, afirmando que 

automatizar o sistema contábil na geração de indicadores é um sonho de toda a cooperativa, 

de uma forma que faça com que os dados possam ir direto para o painel de controle, no qual 

extraem-se os indicadores principais de cada unidade, de cada negócio, tendo o acesso a 

rentabilidade por unidade e por produto. Na fala dos gestores identifica-se a existência da 

dificuldade em extrair dados de relatórios do sistema contábil.  Com isso, neste estudo foi 

afirmada que a finalidade da contabilidade de custo é a prestação de informações para auxiliar 

os gestores (LEONE, 2009). E segundo Maher (200l) os gestores precisam saber como os 

custos se comportam para planejarem e avaliarem o desempenho da produção.   

Ainda foi questionado que tipo de informação fornecida pela contabilidade de custos 

são utilizadas pelos gestores no processo da tomada de decisão. O gestor G1 afirma que 

utiliza os relatórios contábeis para acompanhar se o programando foi realizado, identificar se 
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o preço praticado na venda produziu retorno esperado, ou não, se a indústria está gerando 

lucro ou prejuízo. Mensalmente utilizam estas informações, e mediante análises, pode alterar 

algumas decisões podem ser tomadas como, por exemplo, optar por comprar ou não uma 

matéria prima antecipada, ou deixar para um outro momento, onde os preços de mercado 

sejam mais favoráveis. 

O G2 afirma que sua função é mais operacional, que nem sempre o processo de 

tomada de decisão ocorre por meio dos números contábeis. Este se envolve mais com a parte 

operacional e os indicadores, pois como no caso da indústria da fiação ele acompanha e 

controla a eficiência, a qualidade, a pontualidade, o cumprimento do orçado e realizado, a 

rentabilidade mês a mês, identifica o que precisa ser feito, caso alguma conta esteja 

ultrapassando o orçado, resumindo é muito mais questões operacionais. Adverte que na 

“prática funciona assim, a indústria tem uma capacidade de produção de 650 toneladas por 

mês, e é preciso maximizar essa produção, se o mercado está sinalizando consumo de fios 

mais grossos automaticamente a capacidade de produção aumenta porque vai produzir os 

fios grossos”.  

 O gestor G2 explica que a indústria trabalha na estação invertida, onde no verão é 

muito favorável atingir as 650 toneladas por estar produzindo roupas de inverno, já no inverno 

a produção são de roupas leves, logo os fios são finos, sendo assim se a produção for só de 

fios finos não se consegue atingir as 650 toneladas por pesar menos e o valor desse fio fino 

não supera a queda da produção, sendo assim o comercial tem que identificar clientes que 

consomem os fios grossos independente da estação do ano para cumprir a meta, o ponto de 

equilíbrio e um resultado positivo. Observa-se que a gestão da indústria de fiação consiste 

principalmente no planejamento, controle ou mensuração do objeto de custeio, 

proporcionando assim uma visão mais completa, uma imagem integral do processo conforme 

colocado por Bacic (2011) e Hilton et al, (2006).  

 O gestor complementa suas considerações demonstrando a importância que tem o 

setor contábil, evidenciando a necessidade de ter dados que possam auxiliar nas suas tomadas 

de decisões, com a seguinte afirmação: 

Os números contábeis, o controle de custos é fundamental para quem trabalha na 

área comercial [...], todo mês esperamos os resultados, é do mês anterior que 

repensamos o mês seguinte, as estratégias, [...] a flexibilidade de preço em um 

momento bom. Mas os números são as bases de tudo [...]. Conseguimos identificar a 

margem, não conseguimos reduzir os preços, trabalhamos com o preço de mercado 

[...], mas identificamos a nossa rentabilidade (G1). 

 Foi questionado se existe um subproduto no processo de produção e no caso de uma 

resposta afirmativa como era feito o tratamento contábil. As respostam obtidas nos permite 
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constatar que no processo de produção ocorre uma sobra identificada por eles como resíduos, 

onde afirmaram que parte é reaproveitada nas lavouras dos cooperados e outra parte é 

vendida. A parte vendida das fibras curtas poderia ser reaproveitada na produção de fios e por 

primarem pela qualidade da indústria de fios, a Copasul, não as utiliza, as vende e as 

contabiliza em outras receitas operacionais. 

 Quando se questionou sobre os principais relatórios gerados na contabilidade, bem 

como o procedimento sobre os mesmos, G1 afirmou que o relatório da contabilidade por ele 

utilizado é o balancete, onde o departamento contábil emite um resumo. Para G2, os 

principais relatórios gerados pela contabilidade de custos seriam: O Balancete e a 

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE, e a percepção são os resultados por unidades 

e por contas. Com isto, os gestores confirmar a utilização dos relatórios fornecidos pela 

contabilidade, o que reforça os objetivos citados por Hansen e Mowen (2003), porém são 

relatórios para fins externos; 

 

6. Considerações Finais 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar a gestão de custos na produção de fios de 

algodão na Copasul-MS, sob a perspectiva dos colaboradores contábeis e gerentes. 

Evidenciou-se que o departamento contábil fornece informações para orçar o custo da 

produção de fios, para o planejamento e controle, providencia também todas as informações 

para auxiliar o processo de tomada de decisão.  

Dentre os elementos que compõem o custo de produção dos fios, a matéria prima é a 

maior responsável pelos custos dos fios de algodão. Observou-se que alguns colaboradores 

não consideraram alguns dos elementos de custos como parte do custo da produção dos fios. 

Outro aspecto destacado, foi a falta de clareza no que se refere à classificação dos gastos, a 

definição da nomenclatura dos custos, a classificação dos gastos e a separação dos custos 

fixos e variáveis e/ou diretos e indiretos de acordo com a terminologia contábil.  

Em relação ao sistema e o método de custeio utilizado e a forma como os funcionários 

o percebem, dos respondentes 50% afirmam que a indústria utiliza o sistema de custeio misto, 

incorporando aspectos de custeio por ordem e por processo. Isso atende a clientes específicos, 

tem uma produção contínua, independente da estação do ano, onde produz todos os tipos de 

fios. Constatou-se que a forma como chegam ao custo unitário por produção de fios é 

semelhante ao custeio por absorção, utilizando o custo médio para controle de estoque. 
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 Por fim, quanto às adequações e/ou inadequações na gestão de custos na produção de 

fios de algodão, ficou evidente que utilizam os relatórios fornecidos pela contabilidade para 

identificar os gastos na produção dos fios e que identificam e controlam os gastos 

separadamente, sendo considerada uma forma adequada de gestão. 

 Quanto a evidenciação dos custos por produto, existe uma classificação diferenciada 

dos fios, porém não existe uma separação dos custos de cada tipo de fios, mas um custo 

médio pela quantidade produzida. Independentemente disso, a indústria tem atingido os 

resultados orçados. Diante disso, a pesquisa mostrou que as adequações estão mais presentes 

que as inadequações no que se refere ao entendimento dos conceitos/instrumentos de 

custos/custeamentos na produção e gestão dos fios de algodão. Independentemente de a 

indústria estar atingindo os resultados orçados, sugere-se uma apuração do custo unitário dos 

fios por títulos separadamente, possibilitando resultados distintos.  

Algumas limitações desse estudo estão pautadas nas opções teóricas dos conceitos 

com foco na teoria do custo contábil, sugere-se a análise da gestão dos custos apoiada na 

teoria econômica. Dessa forma, a análise dos custos pode ser feita para um horizonte temporal 

mais amplo e para outras áreas da cooperativa, podendo realizar interpretações mais amplas, 

tornando as análises mais relevantes e completas. 

 Como sugestões para novos estudos a análise da gestão de custos da cadeia produtiva 

do algodão; verificar a gestão de custos segundo a classificação para cada tipo de fios; 

ponderar o custo da logística desta indústria de fiação, já que a região não é a principal 

produtora da matéria prima; comparar o método de custeio tradicional (absorção) com o do 

método de custeio baseado em atividades (ABC); avaliar a gestão de custos das outras 

unidades da cooperativa Copasul (Unidades de Silos - Grãos; Unidade Agroindustrial de 

Mandioca – Fecularia). 
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