SISTEMAS DE CUSTEAMENTOS

Custeio por absorção ou pleno é o método derivado da aplicação dos
Princípios de Contabilidade, adotado no Brasil pela legislação
comercial e pela legislação fiscal. Esse método foi derivado do
sistema desenvolvido na Alemanha no início do século vinte
conhecido por RKW.1 Em verdade no sistema de custeamento por
absorção não é um princípio contábil em si, mas uma metodologia
decorrente da aplicação desses princípios. Dessa forma, o método é
válido para a apresentação de demonstrações contábeis e para o
imposto de renda.
No sistema de custeamento direto ou variável, os custos indiretos ou
fixos não são debitados à produção de forma proporcional e sim pela
sua totalidade, criando um desvio de procedimento com os princípios
contábeis e o regulamento do imposto de renda.
Para fixação do enunciado, exemplifica-se o seguinte ensaio:
1

Reinchskuratorium für Wirschaftlichtkeit – por este método, todos os gastos do período,
eram apropriados à produção por meio de técnicas de rateio (departamentalização). Nesta
época as despesas administrativas, comerciais e financeiras, não eram relevantes, pois
todos os esforços eram concentrados na produção. Com o desenvolvimento da economia
norte americana, as despesas administrativas passaram a representar importante parcela
dos gastos empresariais e julgou-se necessário segregá-los dos custos e apropriá-las
diretamente ao resultado do exercício. Neste sentido o sistema ABC – Activity-Based
Costing, vem tentando minimizar os impactos das alocações inadequadas, através do
custeamento das atividades exigidas pelos produtos ou demais atividades operacionais.
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ADM

RAÇÕES BALANCEADAS

Produção no mês de janeiro Xo = 100 unidades do Produto “A”.
Vende 50 unidades, também em janeiro, por $ 100 a unidade.
Os custos periódicos do mês em referencia montam $ 3.000,
O custo variável é igual a $ 10 por unidade.

•

DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS
Contas

Absorção

Direto

Vendas consideradas = 50 unidades

5.000,00

5.000,00

Custo das vendas2

2.000,00

3.500,00

900,00

900,00

2.100,00

600,00

Impostos sobre Vendas – ICMS 18%
Lucro Bruto

2

Custos fixos + custos variáveis * 50% CMV = (3.000 + 1.000)* 50% = 2.000; 100%
dos custos fixos + 50% dos custos variáveis CMV = 3000 + 500 = 3.500
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