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RESUMO 

Este artigo vem apresentar os resultados de um estudo de caso realizado em um hospital 

filantrópico da região de médio porte que implantou o método de custos na instituição. Foi 

realizada uma entrevista com um dos coordenadores da empresa para compreender os 

processos e aplicações aos dados levantados. Ressaltou-se com este trabalho a importância do 

sistema gestão de custos como um instrumento de auxílio nas tomadas de decisões e a 

melhoria do processo de avaliação da gestão pública. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo estuda-se a importância da implantação de um sistema de custos em 

empresa X na área da saúde. 

Diante deste contexto questiona-se: Como a implantação de um sistema de custo em 

entidade de assistência à saúde pode auxiliar na tomada de decisão? 

Tem-se como objetivo geral analisar a importância da implantação do sistema de 

custeio em uma empresa da área da saúde.  

Para atingir o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

Pesquisar na bibliografia existente os conceitos relacionados à contabilidade de custos, 

estudar os principais métodos de custeio existente, analisar através de estudo de caso a 

importância do sistema de custos para a empresa de saúde X. 
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Nos últimos anos, muitas das organizações hospitalares brasileiras vêm promovendo 

de forma mais intensa, diversas mudanças gerenciais e operacionais visando principalmente 

ao oferecimento de serviços de saúde de qualidade à sociedade e à implementação das 

políticas de saúde definidas na Constituição Federal de 1.988. 

O controle de custos tem aumentado no sistema hospitalar. Com o dinamismo da 

economia, a Contabilidade de Custos possui e desempenha um papel gerencial muito 

importante na orientação ao gestor quanto à fixação de preço dos produtos e serviços. O 

gestor necessita de instrumentos de custos que o auxilie na escolha de alternativas 

otimizadoras, como forma de maximizar o resultado final das decisões organizacionais. 

O artigo utilizou a base de dados de uma instituição de saúde da nossa região que teve 

por objetivo avaliar o método de custeio adotado no hospitalar através da análise de custos 

sob a visão da Gestão estratégica. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Evolução da contabilidade 

O entendimento de conta e da contabilidade seja possivelmente tão antigo quanto à 

origem da raça humana. Certos historiadores, referem-se como os primeiros sinais objetivos 

da existência das contas à aproximadamente 2.000 anos a.c. Porém, antes disso, o homem 

primitivo ao listar o número de instrumentos de caça e pesca, ao contar seu rebanho e suas 

âncoras de bebidas, já estava realizando uma forma bruta de Contabilidade. Iudícibus (2015, 

p.16) 

Segundo Sá (2008, p.21) o homem primitivo usou de sua arte para registrar a riqueza 

que detinha, com pinturas inscritas nas paredes das grutas e também em pedaços de ossos, 

utilizando-se das ferramentas que tinha. 

Com o aumento de variedade de objetos evidenciados, veio a necessidade de melhora 

nas evidenciações e acaba surgindo assim à escrituração contábil por ser quantitativa e 

registrar a riqueza patrimonial do homem e sua família. Iniciando assim a fase de 

conhecimento às inscrições da riqueza, a qual transformar-se com o transpor dos anos com 

uma complexidade gradual. 

Yamoto, Mara e Domiraci Paccez (2011, p.01) apontam que a chegada da moeda, 

possibilitou a mensuração de riqueza, dentro da Era Mercantilista, a contabilidade dispunha 
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de seu principal objetivo mensurar a variação do patrimônio. Nesse mesmo momento, as 

utilidades financeiras para financiamento das grandes navegações e as utilidades de apuração 

de lucros e perdas com as devidas embarcações para dividir aos financiadores impulsionaram 

a evolução da Contabilidade. 

“A Contabilidade é a ciência social que tem por objetivo medir, para poder informar, 

os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio de quaisquer entidades. 

Constitui um instrumento para gestaõ e controle das entidades , além de representar 

um sustentáculo da democracia econômica, já que, por seu intermédio, a sociedade é 

informada sobre o resultado da aplicaçaõ dos recursos conferidos às 

entidades.”Cardoso, Szuster, Szuster, Szuster (2013, p.15) 

Com a vinda Revolução Industrial começam a aparecer outras necessidades que levam 

a Contabilidade a sua nova fase bem mais específica e profunda. 

2.1.2 Contabilidade de custo: Origem e Conceito 

Para Martins (2009, p.19) até a Revolução Industrial (século XIII), praticamente só 

havia a Contabilidade Financeira (ou Geral), a qual atendia bem as demandas das empresas 

comerciais. O controle era por contagem física de estoque e sua valorização se dava pela 

diferença em estoque, sob as compras daquele período e comparava ao que ficou dentro do 

mesmo, apurando assim o valor que adquirido das mercadorias vendidas. 

Com o início das indústrias modifica a forma de contabilização de seu estoque, pois o 

mesmo agregou uma sucessão de valores pagos pelos elementos de produção empregados. 

Bornia (2010, p.11) complementa ao dizer que a contabilidade de custos emerge com 

o nascimento das empresas industriais com a finalidade de definir os custos dos produtos 

fabricados, logo vendidos, o que com passar do tempo observou-se não ser tão simples. O 

setor industrial após a Revolução Industrial se fortalece e com a complexidade de 

determinação de seus custos resulta no surgimento da Contabilidade de Custos voltada aos 

levantamentos. 

Com a modernidade na economia de hoje, cada dia mais se faz necessária as 

informações contábeis de forma mais completa. Devido à expansão de grandes indústrias pelo 

mundo todo, acaba resultando numa grande concorrência, o que pressiona as empresas atuais 

de enfatizar o controle de custos para a manutenção de seus produtos competitivos. ”A 
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Contabilidade de Custos fornece os dados detalhados sobre custos que a gestão precisa para 

controlar as operações atuais e planejar o futuro.” Nagy (2012, p.14) 

Crepaldi (2017, p.01) corrobora que a contabilidade de custos veio da contabilidade 

Geral, exatamente pelas necessidades de se dominarem os custos dos produtos para avaliar 

seus estoques e para apuração do resultado das indústrias e esse se tornou seu objetivo 

principal. 

Com o crescimento industrial, a contabilidade de custos transfigura-se cada vez mais 

considerável na área gerencial da empresa passando a ser aplicada no planejamento, no 

controle de custos, na tomada de decisões e no atendimento a exigências fiscais e legais.  

Para auxiliar a precisão das informações contábeis são usados alguns termos da 

contabilidade de custos. 

As terminologias utilizadas em custos podem muitas vezes causar dúvidas de vido à 

semelhança dos fatores . Seguem alguns conceitos comumente abordados na literatura da área , 

e que saõ importantes: 

Tabela 1- Terminologias em custos 

Terminologias em custo 

Gastos Todas as ocorrências de pagamento ou de 

recebimento de ativos, custos ou despesas. 

Investimentos Gasto ativado em funçaõ de sua vida útil ou 

de benefícios atribuíveis a futuro(s) 

período(s). 

Custos São recursos aplicados na transformação dos 

ativos e representados por gastos relativos à 

utilização de bem ou serviço na produção de 

outros bens e serviços. 

Despesas Bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtençaõ de receitas . 

Desembolso Aquilo que se dá em troca de um serviço /; 
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remuneração, estipêndio. Restituição da 

quantia que se deve; reembolso. 

Perdas Bem ou serviço consumidos de forma 

anormal e involuntária . 

Desperdício As atividades que naõ agregam valor e que 

resultam em gastos de tempo, dinheiro , 

recursos sem lucro , além de adicionar gastos 

desnecessários ao produto. 

Fonte: Adaptado de Fernando Batista Bandeira da Fontoura. -- São Paulo: Atlas, 2013 

Além das terminologias ainda temos as classificações de custos para complementar as 

informações contábeis dentro da contabilidade relacionada. 

2.1.3 Classificação de Custo 

Alguns tipos de custos bastante empregados saõ definidos segundo as n ecessidades a 

que devem atender. Esses custos podem ser classificados em direto, indireto, fixo e variável. 

Tabela 2 - Classificação de Custos 

Quanto ao produto 

Custo Direto São aqueles custos (ou despesas) que podem ser facilmente 

identificados com o objeto de custeio. 

Custo Indireto São aqueles custos que não são facilmente identificados com os 

objetos dos custeios. 

Quanto ao Volume 

Custo Fixo São custos que não variam com a variabilidade da atividade 

escolhida. Isto é, o valor total dos custos permanece praticamente 

igual mesmo que a base de volume selecionada como referencial 

varie. 

Custo Variável São os que variam de acordo com os volumes das atividades.  
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Fonte: Adaptado de Leone (2010, p.35) 

Com a evolução da contabilidade, sua origem, seu conceito juntamente com suas 

terminologias e classificações de custo, a contabilidade específica de custo busca dentro da 

complexidade de suas informações mais ferramentas para tornar seus resultados suficientes 

aos usuários e às tomadas de decisões, usando assim da implantação de sistema de custeios. 

2.1.4 Implantação de sistema de custeio 

Leone (2011, p.448) destaca que a implantação de todo sistema de custo é prática que 

pede algumas providencias básicas e ordena abordagem técnica e de relações humanas muito 

bem definidas. 

Segundo Ribeiro (2015, p.57) a existência dos vários sistemas de custeio são para as 

operações de custeamento dos produtos, os quais se dividem em dois grupos: alguns com 

finalidades específicas de alocação dos custos indiretos aos produtos, como o exemplo do 

sistema de custeio ABC; e outras com finalidades específicas de viabilizar o custo total de 

fabricação aos produtos, como exemplo do sistema de custeio por absorção. 

2.1.5 Custeio por absorção 

Para Dutra (2009, p.17) custeio por absorção é o mais empregado quando se entende 

de apuração de resultado e constitui a associação dos produtos e serviços aos custos ocorridos 

no processo de elaboração, sendo eles os gastos relacionados às atividades que executam os 

bens e serviços. O qual proporciona a apuração de resultados e o cálculo dos impostos e dos 

dividendos que serão subdivididos, uma vez que os custos de produção são incorporados no 

custo dos produtos para objetivo de valorização dos estoques. 

Garrison, Noreen, Brewer (2012, p.232) complementa que custeio por absorção inclui 

todos os custos de produção, como custo dos produtos, sendo eles variáveis ou fixos, onde o 

custo de uma unidade de produto dentro do custeio por absorção é considerado em materiais 

diretos, mão de obra e custos indiretos de produção em variáveis e em fixos. O custeio por 

absorção é também chamado de método do custo total, por considerar todos os custos de 

produção no produto.  
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Vantagens do método de custeio por absorção: 

“Pode melhorar a utilização dos recursos, absorvendo todos os custos de produção, 

permitindo a apuração do custo total de cada produto. 

Está de acordo com os princípios de contabilidade e a legislação tributária. 

Não requer a separação dos custos de manufatura nos componentes fixos e variáveis. 

Atende efetivamente à fixação de preços de venda mais reais. 

Só é considerado custo à parcela dos materiais utilizados na produção.” Crepaldi 

(2018, p.158) 

Desvantagens do método de custeio por absorção: 

“Os custos, por não se relacionarem com este ou aquele produto ou a esta ou aquela 

unidade, são quase sempre distribuídos à base de critérios de rateio, quase sempre 

com grande grau de arbitrariedade. 

O custo fixo por unidade depende ainda do volume de produção; e o que é pior: o 

custo de um produto pode variar em função da alteração de volume de outro 

produto. 

Os custos fixos existem independentemente da fabricação ou não desta ou daquela 

unidade, e acabam presentes no mesmo montante, mesmo que ocorram oscilações 

(dentro de certos limites). 

A desvantagem desse método está no aspecto gerencial, já que todos os custos 

deverão se incorporar aos produtos, inclusive os fixos. Deve-se utilizar algum 

critério de rateio para alocação desses custos. Assim, mesmo que o critério de rateio 

seja o mais ideal, haverá certo grau de arbitrariedade na alocação de custos.” 

Crepaldi (2018, p.158) 

2.1.6 Custeio Variável 

De acordo com Neves (2009, p.131) o custeio variável é um tipo de custeamento que 

restringe consideravelmente como custo de produção do período apenas os custos variáveis 

incorridos. Já os custos fixos existentes mesmo sem produção, são considerados como 

despesa e não custo de produção, tendo o encerramento direto contra os resultados do período. 

Em conseqüência, os custos dos produtos vendidos e os estoques finais de produtos em 

elaboração e os acabados só envolverão custos variáveis. 
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Segundo Bruni, Famá (2012, p.149) o custeio variável é de grande relevância na 

análise de decisões relativas a custos e preços. Nesse método só os gastos variáveis que são 

avaliados no processo que forma os custos dos produtos individuais. Os custos ou despesas 

indiretas são de forma geral contra os resultados. 

“Vantagens: Já no Custeio Variável, dentre outras vantagens, podemos citar que os 

custos dos produtos podem ser comparados em bases unitárias , independentemente 

do volume de produçaõ . Também por este método os custos fixos , por se 

apresentarem separados nos relatório s e demonstrações , podem ser mais bem 

controlados, facilitando o tempo e o trabalho com a apresentaçaõ de informações e 

fornecimento de instrumentos de decisaõ dentro da empresa.”Alves ( 2013, p.55) 

“Desvantagens: Contrariam a utilizaçaõ do Custeio Variável as argumentações de 

que, na prática, a separaçaõ de custos fixos e variáveis naõ é taõ clara como parece – 

vide como exemplo o caso da maõ de obra direta . Há também críticas em relação ao 

fato de que no Custeio Variável os custos fixos naõ saõ apropriados aos produtos , o 

que é totalmente contestável da nossa parte, pois, como já explicado antes, os custos 

fixos naõ saõ provocados pela produçaõ em si e naõ estaõ associados diretamente 

aos produtos e serviços, mas são apenas necessários para dar à empresa condições de 

produzir” Alves (2013, p.55). 

2.1.7 Custeio ABC 

Para Martins, Rocha (2015, p.140) o custeio por atividade tem características 

diferentes dos por absorção e variável. O ABC leva em consideração em suas análises de 

lucratividade por produto, custos fixos em relação ao volume do que foi produzido e não 

dando importância, nos produtos, qualquer custos de produção e também qualquer despesas. 

De acordo com Santos (2015, p.59) “o sistema de custeio por atividade é aquele que 

procura diminuir com a arbitrariedade dos rateios dos custos indiretos.” 

Nesse método de custeio por atividade, bem como todos os custos indiretos de 

fabricação tanto fixos e variáveis, entram na cotação do custo do produto.  

“Vantagens: é o sistema de custeio que pro cura direcionar o maior número possível 

de custos indiretos aos produtos ou serviços (independentemente de serem fixos ou 

variáveis);os custos e despesas que naõ forem direcionáveis aos produtos , mercado- 

rias ou serviços são direcionados para as unidades de negócio , ou entaõ constituem 

um encargo global da organizaçaõ ; é o sistema de custos que apura uma 

“contribuiçaõ operacional” dos produtos , mercadorias ou serviços ; é o sistema de 

custos voltado eminentemente à gestaõ dos custos e des pesas, visando, através da 



 

9 

 

 
 

mesma, um incremento de competitividade e valor dos produtos , mercadorias ou 

serviços.  

Desvantagens: é um sistema de custeio não aceito para fins  legais de avaliaçaõ de 

estoques no país, a menos que ele considere a integraçaõ e absorva todos os custos 

integralmente; é um sistema de custos eminentemente voltado ao gerenciamento 

interno de custos e despesas , sendo medianamente flexível (mais que o custeio 

integral e menos que o custeio marginal); é um sistema mais analítico que os dois 

anteriores, na medida em que detalha os custos por atividade , separando, dentro 

delas, aquelas que agregam valor e as que naõ agregam valor aos produtos , 

mercadorias ou serviços.” Santos (2015, p.59) 

 

3. METODOLOGIAS 

Para alcançar os objetivos deste trabalho a pesquisa caracteriza-se como descritiva, 

exploratória, bibliográfica, qualitativa, entrevista e estudo de caso. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Gil (2002, 

p.42). 

Segundo Gil (2010, p.27): As pesquisas exploratórias têm como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar 

os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado.  

A pesquisa bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já 

exploradas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, onde o pesquisador obtém 

fundamentos para seu trabalho através da interação com o assunto. 

A entrevista é realizada por duas pessoas tendo a finalidade de obter conhecimento de 

um determinado assunto discutido. É feita uma coleta de dados com o entrevistado com o 

intuito de apurar informações para que possamos apresentar soluções para o problema 

apontado. 

“O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais. Consiste em um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetivos de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados.” Gil (2010, 

p.37) 
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4. QUESTIONÁRIO 

Questionario.doc

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para se firmar o estudo de caso desenvolvido foi realizado uma entrevista com o 

Coordenador de Faturamento da instituição hospitalar, com sete anos de trabalho na empresa, 

com graduação superior completo em Administração de Empresas e Pós-Graduação em 

Gestão de Pessoas, com um amplo conhecimento em Gestão de Custos. 

Esse artigo tem o propósito de compreender qual a relevância do Método de Custeio 

aplicado na instituição hospitalar e quais as suas conseqüências para as tomadas de decisões. 

Nas perguntas 01 e 02 foram questionadas qual é o Método de Custeio aplicado na 

instituição e há  quantos anos esse método é utilizado. O entrevistado respondeu que há 4 

anos foi implantado o Método de Custeio por Absorção, que permite estabelecer o custo 

unitário total dos produtos. Por considerar também os custos fixos, o custeio por absorção 

permite verificar o impacto da produtividade sobre o custo de um produto ou serviço: aquele 

que faz debitar ao custo dos produtos todos os custos da área de fabricação sejam esses custos 

definidos como custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. 

Uma característica do custeio por absorção é que ele está alinhado com os princípios 

da contabilidade. Por isso, ele é o único sistema de custeio aceito pela legislação 

brasileira para a produção de relatórios contábeis, como o Demonstrativo do Resultado do 

Exercício (DRE). 

Crepaldi (2018, p.151) afirma que o método de custeio por absorção é derivado da 

aplicação dos princípios de contabilidade, portanto, é o sistema legal aceito e exigido no 

Brasil pela legislação fiscal. Os produtos fabricados absorvem todos os custos incorridos no 

processo de fabricação. Esse método trabalha com sistema de rateios na apropriação dos 

custos de dois ou mais produtos. O resultado do custo sofre influência direta do volume 

produzido.  

Na pergunta 03 questionamos como era antes da implantação do sistema de custeio na 

entidade como eram calculados os custos. Eram baseadas nos relatórios emitidos por CDC 
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(Centro de Custos), tanto para as receitas, as despesas e compras. Sistema falho e pouco 

confiável. 

Na questão 04 analisa se as informações que alimentam o sistema de custeio utilizado 

pela entidade migram da Contabilidade Financeira. Foi afirmado que todo o sistema é 

integrado com a Contabilidade, Financeiro e Compras. A contabilidade de custos, com 

enfoque gerencial, se concentra no fornecimento de informações para o controle, apuração, 

predição e planejamento, e, normalmente, está atrelada à utilidade, à qualidade para decisão e 

ao custo-benefício das informações. 

É notável a veracidade da afirmação, pois conforme Bornia (2010, p.34) 

“As informações geradas pel o sistema de custos saõ utilizadas para apoiar o 

processo decisório da empresa . As mesmas informações que auxiliam o controle 

podem propiciar importante ajuda para o processo de planejamento da empresa . 

Além disso, decisões como terceirização de itens, retirada de produtos do mercado e 

compra de equipamentos , entre inúmeras outras , encontram grande apoio em 

informações de custos.” 

A pergunta 05 apura se existe um software para calcular custos e operacionalizar o 

método de custeio. Planisa, o entrevistado ainda informa como foi feito a opção do programa. 

A escolha foi baseada em experiências bem satisfatórias de membros da nossa administração 

que já conheciam o software. 

A Planisa chega aos 30 anos como a solução ideal para as organizações de saúde que 

buscam a excelência em gestão. Desde 1988, vem conquistando expressivo sucesso e se 

destacando como a referência em consultoria especializada para o segmento da saúde, 

decorrente de uma trajetória percorrida com integridade, responsabilidade e inovação. 

(http://planisa.com.br/site/sobre.16/06/2018 ás 15:30). 

Já no ponto 06 foi argumentado se existem algum tipo de controle interno que auxilie 

a gestão, como planilhas e anotações. O próprio sistema gera os relatórios por períodos. É só 

gerenciá-los. 

Na questão 07 interrogou se a entidade apura os custos dos seus departamentos. O uso 

da departamentalização dos custos aplicados às organizações contábeis vem auxiliar os 

gestores a possuírem um melhor controle e gerenciamento, visto que, em sua grande maioria, 

http://planisa.com.br/site/sobre.16/06/2018%20�s%2015:30
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as mesmas são divididas em departamentos e/ou setores, como por exemplo: setor contábil, 

setor pessoal. 

A pergunta 08 e 09 aponta um fato bem relevante. Você acredita que estão sendo 

obtidos os resultados esperados com a aplicabilidade do sistema de custeio na entidade e se 

ela está satisfatória com as informações de custos geradas para o apoio a tomada de decisão. 

Foi respondido que os resultados virão a longo prazo. Somos uns dos 10 hospitais em Minas 

Gerais há possuir o setor de custos. Temos hoje efetivamente todo o valor dos nossos 

produtos e serviços. Verificamos que em nossas tabelas de serviços com as operadoras de 

convênios, os preços acordados hoje ainda estão distantes do valor de custo, abdicando de 

aplicar algum percentual de ganho. Reflexo de negociações sem parâmetros reais e fidedignos 

de valores. Hoje é inconcebível qualquer instituição na área de prestação de serviços não 

possuir seu setor de custos. Negociamos agora com a apresentação de dados reais e concretos, 

com planilhas detalhadas por setor, com os custos hotelaria, dos materiais e medicamentos, de 

cada exame entre outros. 

Para Santos (2012, p.48) o conhecimento do custo operacional e o seu reflexo em todo 

produto ou serviço saõ condições preponderantes de sobrevivência em qualquer negócio com 

ou sem fins lucrativos. 

Já na última questão pergunta qual a importância da implantação do sistema de custeio 

em uma entidade de assistência a saúde. Os hospitais são instituições de saúde que apresentam 

uma grande complexidade na avaliação de custos e receitas. O acelerado desenvolvimento 

tecnológico da medicina fez com que estas entidades sentissem a necessidade de melhor 

controlar seus gastos e alocar seus recursos. Nesse contexto, a contabilidade de custos 

apresenta uma função de destaque no âmbito operacional destas entidades, atuando como 

geradora de informações que dão suporte ao processo decisório dos usuários e auxiliam o 

controle gerencial. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio deste artigo pode-se observar que o método de custeio por Absorção, é o 

mais utilizado no Brasil, por ser aceito pela legislação e por isso tem sido o mais aplicado 

pelas instituições hospitalares do país por atender as normas contábeis. 

Com base no estudo de caso, constatou-se que a instituição filantrópica implantou o 

sistema de custeio por absorção há quatro anos, está entre os dez hospitais de Minas Gerais 
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que se utilizam do método, o qual otimizou muito seu serviço prestado, reduzindo os gastos 

em cada setor, por obter um controle do custo unitário bem detalhado e assim auxiliando as 

sua tomadas de decisões, com essa aplicação que também permite inúmeras informações aos 

gestores dos custos.  

Antes da implantação desse sistema, o controle era através de relatórios CDC (Centro 

de Custos) que constava receitas, despesas e compras, o qual foi considerado como falho e 

pouco confiável por conter informações tiradas do seu próprio sistema sem uma confrontação 

entre receitas, despesas e compras de cada setor. A grande preocupação é o desenvolvimento 

de um sistema de custos que possa permitir o controle dos gastos e a identificação de todo o 

processo de prestação dos serviços relacionados à saúde, com o intuito de reduzir os custos 

desnecessários. 

Portanto apuramos que a principal vantagem do método de custeio por absorção é 

atender ás normas e necessidades dos gestores fornecendo informações que auxiliam para 

tomada de decisões, com o controle devido consegue um planejamento necessário pra a 

satisfação nos serviços prestados a sociedade, tornando a implantação de um sistema de custo 

de suma importância as empresas sejam elas com ou sem fins lucrativos. 
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