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RESUMO 
 
A pesquisa apresentada tem como objetivo explicar e diferenciar os custos diretos e 
indiretos dentro das empresas no processo produtivo. Sendo utilizadas as pesquisas 
exploratória e descritiva, assim como fundamentação teórica de autores 
especialistas no tema abordado. Buscamos apresentar a importância de se implantar 
a contabilidade de custo, já que ela tem a função de identificar e minimizar os custos 
dentro do fluxo produtivo. Portanto, tais assuntos tratados acima possibilitaram este 
primeiro projeto cujo tema é a contabilidade de custo. 
 
Palavras-chave: Contabilidade de Custo, Custos Diretos e Custos Indiretos.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente tema de pesquisa é sobre contabilidade de custo, que é a área 

da contabilidade que fornece dados detalhados sobre custo usando o controle e 

decisão. O controle fornece dados para formar previsões e comparar o que foi 

planejado com o realizado. Já a decisão fornece dados para valores de curto e longo 

prazo, medidas de corte, preço e opções de compras. 

Dentro da contabilidade de custo encontramos os custos diretos e indiretos. 

Os custos diretos estão relacionados diretamente a produção do produto, e os 

custos indiretos são todos os custos que não estão ligados diretamente ao produto, 

mas ao processo produtivo. 

Diante das novas exigências por parte dos administradores a contabilidades 

de custo está utilizando cada vez mais, além dos dados internos, externos e 

monetários, os dados quantitativos não monetários. Tais dados produzem 
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informações gerencias de alta relevância sendo mais útil e aceito pelos diversos 

técnicos que compõe os quadros de decisões, controle e planejamento das 

empresas. 

Esta área da contabilidade oferece um controle maior sobre seus custos 

estabelece padrões, orçamentos e previsões e ainda permitindo uma comparação 

entre dados atuais e anteriores, e planeja o futuro. Hoje nas grandes e pequenas 

empresas, é utilizado um sistema de controle, como por exemplo, o fluxo de 

estoque, capaz de identificar os gastos e evitar desperdícios, diminuindo os custos 

de produção.  

Dentro dos custos de produção temos dois grandes grupos, diretos e 

indiretos, qual a diferença entre eles? Custos diretos são os custos diretamente 

ligados ao produto, como a matéria-prima, e custos indiretos são os custos que não 

são associados diretamente ao produto, como por exemplo, o aluguel da empresa. 

O objetivo geral da pesquisa é identificar e diferenciar os custos diretos e 

indiretos da produção, para ter um controle maior sobre os gastos.  

Tendo ainda como objetivos específicos conceituar o que é a contabilidade 

de custos, diferenciando custo direto de indireto; demonstrar seus princípios de 

implantação de contabilidade de custo; descrever o que são os custos diretos e 

indiretos e suas funções dentro da entidade.  

Depois de feitos os estudos e analise do projeto, poderemos verificar a 

importância da contabilidade de custo dentro das empresas, compreendendo a 

diferença entre os custos diretos e indiretos. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A contabilidade de custo vem sendo cada vez mais utilizada nas empresas 

de grande e pequeno porte, sendo mais útil e aceito pelos diversos técnicos que 

compõe os quadros de decisões, controle e planejamento das empresas. Segundo 

Van Derbeck e Nagy (2001), a função da contabilidade de custo é fornecer dados 

detalhados sobre os custos, sabendo que eles, os custos, são controlados pela 

gestão nas operações atuais e planejados para o futuro. 



ARTIGO 

 
 

 

A contabilidade de custo teve início na revolução industrial, momento em 

que as organizações passaram a comprar matéria-prima para transformar em novos 

produtos, demandando em controle e atribuições de custos para o processo. Martins 

(2003) afirma que a Contabilidade de Custos surgiu a partir da Contabilidade 

Financeira, pela necessidade de avaliar o estoque. 

 Atualmente está presente em empresas de todos os tamanhos, porém 

ampliou seu campo de avaliação fornecendo informações detalhadas acerca dos 

custos de produção, como explicam VanDerbeck e Nagy (2001, p.14, grifo dos                       

autores): 

 

A natureza do processo de manufatura exige que os sistemas de 
informações contábeis dos fabricantes sejam projetados para acumular 
dados detalhados sobre custos relacionados com o processo de produção. 
Assim, hoje em dia é comum para as empresas de manufatura de todos os 
tamanhos terem sistemas de contabilidade de custos que mostram os 
custos incorridos, e onde e como estas despesas foram usadas.  

 

Segundo Martins (2003), o controle de custo de uma obra registra-se em 

folha aberta para cada obra, escriturando-se a mão-de-obra utilizada, as matérias 

gastos e a despesas gerais efetuadas. 

Dessa forma, os custos são apurados num princípio de que se deve ao fato 

de que inicialmente os bens eram produzidos basicamente por pessoas ou grupos 

de pessoas que não tinham uma constituição formal como empresa. As empresas 

somente comercializavam os produtos, ou seja, viviam do comercio e não da 

produção. 

A contabilidade em termos de contas contábeis, é que nas indústrias se 

utilizam as contas de estoque de matérias (matéria-prima, embalagem), os estoques 

de produtos em elaboração, os estoques de produtos acabados e os custos dos 

produtos vendidos. Segundo Martins (1973), os custos industriais são definidos 

como o custo do produto elaborado e entregue pela indústria ao deposito 

encarregado das vendas.  

Só podemos atribuir devidamente os custos a cada processo produtivo de 

origem, seja fabricação, revenda de mercadoria ou prestação de serviços, se 
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apurarmos os custos na produção e o resultado em um determinado período. 

Segundo Schier (2006, p.26): 

 

Custos diretos são os custos que podem ser identificados e quantificados no 
produto ou no serviço e valorizados com relativa facilidade. Os materiais 
diretos, por exemplo, são normalmente requisitados com a identificação 
previa de sua utilização, ou seja, ao emitir a requisição para o almoxarifado, 
o responsável pela produção já que não podem ser identificados de forma 
fácil, não podem ser apropriados de forma direta para as unidades 
especificas como, por exemplo, mão-de-obra indireta e matérias indiretas. 

 

A apuração dos custos dos materiais diretos e dos indiretos deve ser feita de 

forma diferente, pois enquanto os materiais diretos podem ser calculados em cada 

produto ou lote do produto, os materiais indiretos devem ser objeto de rateio.  

Segundo Schier (2006), os custos de mão-de-obra direta variam de acordo 

com a produção, enquanto a folha relativa ao pessoal da produção permanece fixa, 

ou seja, serão alocados como custos diretos de produção somente as horas gastas, 

proporcionalmente, para fabricação de determinado produto e não o total de horas 

mensais do funcionário. Os custos de mão-de-obra indiretos é a remuneração 

aplicada ao pessoal não empregado diretamente na produção, sendo despesas que 

não incidem diretamente na fabricação dos produtos, denotando a necessidade de 

rateio dessas despesas. 

Rateios de custos indiretos somente podem ser apropriados, por sua própria 

definição de forma indireta aos produtos, ou seja, mediante estimativas, critérios de 

rateio e previsão de comportamento dos custos. Todas essas formas de rateios são 

subjetivas, pois não garantem certeza absoluta (100% de acerto) na alocação de 

custo correspondente. 

Schier (2006) afirma ainda que os gastos gerais de fabricação são todos os 

custos ocorridos em uma indústria decorrente da produção. Custos gerais diretos 

são aqueles que incidem diretamente sobre os produtos fabricados ou podem ser 

apropriados diretamente no custo de um produto ou de um setor de produção. 

Custos gerais indiretos são os que incidem de forma indireta no produto ou sessão 

produtiva; são os custos de difícil apropriação ao produto. 
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As informações geradas pela Contabilidade de Custos, segundo 

VanDerbeck e Nagy (2001), fornecem base para determinar os custos de um 

produto assim como o preço de venda, além de ajudar a gerência no controle e 

planejamento. Sendo que: 

 

Planejamento é o processo de estabelecer objetivos ou metas para a 
empresa e de determinar os meios pelos quais a empresa irá atingi-los. [...] 
controle é o processo de monitorar as operações da companhia e 
determinar se os objetivos identificados no processo de planejamento estão 
sendo realizados. (VANDERBECK; NAGY, 2001, p.16, grifo dos autores). 

 

Portanto o planejamento estabelece metas e decide a forma de realiza-las 

enquanto o controle observa as operações da empresa e a realização das metas 

elaboradas no planejamento. 

Os custos diretos de produção podem ser definidos como os “[...] 

diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo 

[...]” (MARTINS, 2003, p. 32). Portanto os custos diretos podem ser medidos sobre o 

custo do produto.  

Já os custos indiretos, como define Martins (2003), são custos que não 

oferecem uma medida para o produto, ele aponta ainda que: 

 

[...] o rol dos Custos Indiretos inclui Custos Indiretos propriamente ditos e 
Custos Diretos (por natureza), mas que são tratados como Indiretos em 
função de sua irrelevância ou da dificuldade de sua medição, ou até do 
interesse da empresa em ser mais ou menos rigorosa em suas informações. 
Pode-se inclusive dizer também que, entre os Indiretos, existem os menos 

indiretos (quase Diretos) (MARTINS, 2003, p.32). 

 

Para VanDerbeck e Nagy (2001), os custos indiretos são todos os custos 

que não são identificados diretamente ao produto acabado, eles não podem ser 

localizados em um ponto específico na produção. Com o avanço da tecnologia e a 

automatização das fábricas, o percentual de custos indiretos vem aumentando 

drasticamente no custo total de fabricação. 

Ainda de acordo com VanDerbeck e Nagy (2001), a contabilidade de custos 

indiretos identifica padrões comportamento de custos, formula um orçamento para 
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custos indiretos, acumula os custos reais indiretos, aplica estimativas de custos 

indiretos e calcula e analisa a diferença entre o real e aplicado.  

Segundo Rodney Wernke (2004) os custos são os gastos efetuados no 

processo de fabricação de bens ou de prestação de serviço. No caso industrial, são 

os fatores utilizados na produção, como matérias-primas, salários e encargos sociais 

dos operários da fábrica, depreciação das maquinas, dos moveis e das ferramentas 

utilizadas no processo produtivo. 

Custos diretos são os gastos facilmente apropriáveis as unidades 

produzidas, ou seja, são aqueles que podem ser identificados como pertencentes a 

este ou aquele produto. Por sua natureza, características próprias e objetividade de 

identificação no produto são imputados por medições objetivas ou por controles 

individuais como a ficha técnica do produto, sem a necessidade de rateios. 

Correspondem aos gastos específicos do produto ou serviços, ou seja, não sendo 

produzida a unidade ou executado o serviço, esses gastos não ocorrem. Tais custos 

podem ser fisicamente identificados para um seguimento particular sob 

consideração. Assim, se o que está sob consideração é uma linha de produtos, 

então os materiais e a mão-de-obra envolvidos em sua manufatura seriam ambos 

custos diretos . 

Custos indiretos são os gastos que não podem ser alocados de forma direta 

ou objetiva aos produtos ou a outro seguimento ou atividade operacional, e caso 

sejam atribuídos aos produtos, serviços ou departamentos, serão mediante critérios 

de rateio. No caso industrial, são os custos que ocorrem dentro do processo de 

produção, mas para serem apropriados aos produtos requerem o uso de rateios (são 

artifícios usados para distribuir os custos que não se consegui determinar com 

objetividade e segurança a quais produtos se referem). São os gastos que a 

empresa tem para exercer suas atividades, mas que não tem relação direta com 

produto ou serviço especifico, pois relacionam-se com vários produtos ao mesmo 

tempo. 

 Neves e Viceconti (2003, p.17), definem que os custos diretos “São aqueles 

que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma 

medida objetiva de seu consumo nesta fabricação”.  
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Eles definem também custos indiretos como: 

  

[...] os custos que dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem 
apropriados aos diferentes produtos, portanto, são custos apropriados 
indiretamente aos produtos. O parâmetro utilizado para as estimativas é 
chamado de base ou critério de rateios. (NEVES, VICECONTI, 2003, p.17) 

 

Ou seja, custos diretos são possíveis de medir durante a fabricação tendo 

assim uma noção de gastos ao contrário dos custos indiretos, que não podem ser 

calculados individualmente sobre um produto. 

 Segundo George Sebastião Guerra Leone (2000), a classificação dos 

custos da empresa, dos produtos, das operações, enfim, do objeto que está sendo 

examinado e analisado, em diretos e indiretos destina-se a fornecer informações 

para determinação do montante mais realístico do custo desse objeto, bem como 

para o controle dos custos dos centros de modo geral de todos os seguimentos que 

tiveram seus custos identificados e acumulados. Em resumo, o que se quer dizer e 

que a diferenciação entre custos diretos e indiretos e necessária para o calculo mais 

realístico do custo de qualquer objeto, para verificação da rentabilidade e da 

eficiência das varias atividades da empresa. 

Os custos diretos ou variáveis são um método de custo que carrega os 

produtos somente com os custos que variam diretamente com o volume. Usam-se 

somente os custos primários, mais as despesas indiretas de produção variáveis, 

para avaliar os inventários e determinar o custo de vendas. Os custos variáveis ou 

diretos, tais como materiais diretos, mão-de-obra direta e despesa indireta de 

produção variável, são exemplos de custos atribuíveis ao produto. Os custos que 

constituem função do tempo e não da produção, são excluídos do custo do produto. 

Toda despesa indireta de produção fixa, tal como depreciação, seguro e impostos da 

fábrica e dos imóveis é custo que deve ser excluído. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para fazer este estudo usamos a pesquisas exploratória, descritiva e 

bibliográfica. A pesquisa exploratória utiliza dados reais para fazer uma análise 
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sobre um determinado problema, sendo utilizados dados através de entrevista feitas 

com pessoas que passaram ou que presenciaram o problema pesquisado. 

Encontrando formas de solucionar esses problemas. 

 

Pesquisa Exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o 
problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve 
levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 
estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas 
Bibliográficas e Estudos de Caso. (SILVA, 2005, p. 21, grifo do autor) 

 

A pesquisa descritiva tem como característica descrever o certo assunto, 

encontrando possíveis problemas dentro do mesmo através de analises e 

levantamento sobre os dados coletados. 

 

Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 
Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 
observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento. 
(SILVA, 2005, p. 21, grifo do autor) 

 

Uma pesquisa bibliográfica e elaborada através de dados já existentes, 

publicados por diversos autores, forma de livro e arquivos disponível na internet.  

 

Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, 
constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com 
material disponibilizado na Internet. (SILVA, 2005, p. 21, grifo do autor) 

 

Nosso objeto de pesquisa, contabilidade de custo, pode ser usado em 

qualquer época ou lugar, tendo como função identificar os custo de produção e 

assim diminuir os gastos desnecessários. Sendo como base do planejamento e 

tomadas de decisões. Foi usada ainda a pesquisa qualitativa que foi definida por 

Silva (2005, p. 20, grifo do autor) da seguinte forma: 
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Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 
dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e 
seu significado são os focos principais de abordagem.  

  

Ou seja, a pesquisa qualitativa não é elaborada através de métodos de 

pesquisa ou através de um roteiro, sendo uma pesquisa livre sobre um determinado 

assunto, utilizando vários dados de diversos materiais e autores.  

Tais tipos de pesquisa nos proporcionaram compreender melhor o tema 

apresentado assim como associa-lo com o mundo real e buscar sua funcionalidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através da pesquisa conseguimos entender o que é a contabilidade de 

custos assim como compreendemos o que são custos diretos e indiretos e ainda a 

importância de separa-los.  

 A contabilidade de custos, segundo Martins (2003), teria surgido da 

necessidade de avaliar o estoque, e com o tempo foi se desenvolvendo, 

aumentando sua área de atuação e, de acordo com VanDerbeck e Nagy (2001), ela 

fornece a base sobre a qual os custos de um produto e seu preço de venda são 

determinados, e ainda ajuda a gerência no controle e planejamento, ou seja, a 

contabilidade de custos surgiu para controlar a entrada e saída de produtos do 

estoque e atualmente atua sobre toda a empresa, avaliando os custos e fornecendo 

base para definição de valores e ainda atuando no planejamento. 

Sobre os custos diretos, tanto Wernke (2004) como Martins (2003) afirmam 

que são facilmente apropriados aos produtos, Neves e Viceconti (2003) e Schier 

(2006) explicam que tal apropriação ocorre por ser possível medir o consumo 

durante a fabricação, ou seja, bens diretos são passíveis de medição e isso permite 

serem associados aos produtos. 
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Os custos indiretos podem ser definidos de acordo com VanDerbeck e Nagy 

(2001) e Wernke (2003) como os custos que não podem ser identificados 

diretamente ao produto acabado ou a um ponto específico da produção. Podem ser 

explicados ainda como aqueles que não oferecem uma forma de medição sobre o 

produto, como apontado por Martins (2003), que também nos mostra como dentro 

dos custos indiretos há subdivisões, são elas os custos indiretos propriamente ditos; 

custos diretos por natureza, mas que são classificados como indiretos devido à 

dificuldade em medi-los ou por possuir um valor muito baixo; menos indiretos, que 

são quase mensuráveis. 

Tal classificação dos custos permite um maior conhecimento do custo real 

de um produto, e também proporciona um melhor controle dos custos que foram 

identificados e assim verificar a rentabilidade. 

Através dos autores acima citados percebemos que, a contabilidade de 

custos vem crescendo e ganhando novas funções nos últimos anos e, com isso, 

também a sua importância aumentou, sendo que agora ela auxilia na tomada de 

decisões e no planejamento. Vimos também que os custos diretos são passiveis de 

medição durante o processo de fabricação e que isso torna fácil associa-los ao 

produto, enquanto nos custos indiretos tal medição é difícil e por isso não são de 

fácil associação ao produto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos autores pesquisados podemos perceber como a contabilidade 

de custos evoluiu com o tempo e recebeu mais atribuições e sua importância, 

deixando de servir à apenas o controle de estoque para atender todo o processo 

produtivo da empresa, assim como o controle e planejamento. 

Conseguimos ainda encontrar e diferenciar os custos diretos dos indiretos e 

definir cada um, sendo que os custos diretos são mensuráveis e facilmente 

apropriados ao produto enquanto indiretos são imensuráveis e não podem ser 

diretamente associados ao produto, percebemos a importância deles dentro dos 

custos sobre o produto e dos custos gerais. 
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