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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa estudou o comportamento unitário de produção de uma empresa de extração 

mineral a céu aberto, comparando o método de custeio por absorção e o método de custeio 

através da utilização da UEP (Unidade de Esforço de Produção) para verificar se esse método 

apresentava uma geração de dados e informações gerenciais mais detalhadas para a 

administração. Para tanto, foi utilizado o roteiro do modelo de Projeto de solução de 

problemas empresariais (Business Problem Solving) de Aken (2012) e Vandenbosch (2003). 

Foram utilizados os dados dos gastos incorridos de custeio para cálculo do método da UEP – 

Unidade de Esforço de Produção. Os resultados, quanto à apuração do custo unitário de 

produção por tonelada, apontaram para uma similaridade de valor monetário, entretanto 

verificou-se que entre os métodos analisados, o método de custeio da UEP apresentou 

informações gerenciais de custo mais detalhadas no tocante ao processo produtivo e com 

maior qualidade para análise, possibilitando um conhecimento mais analítico da capacidade 

fabril e da eventual ociosidade. A simplicidade de utilização e a facilidade de adoção desse 

método de custeio através da UEP tornam-se um atrativo para as empresas.  

 

Palavras-chave: sistema de custo, mineração, lavra, UEP, absorção, posto-operativo, 

processo produtivo.   
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ABSTRACT 

 

This research studied the behavior of production of a mineral extraction company, comparing 

the absorption costing method and the method of funding through the use of the UEP-stress 

production Unit to verify that this method showed a generation of more detailed data and 

information management to the administration. To this end, we used the model script 

troubleshooting Business Project (Business Problem Solving) of AKEN; Berends (2012) and 

VANDENBOSCH (2003). We used the data of the expenses incurred to calculate the costing 

method of the UEP-production Effort unit. 

The results, as the calculation of the unit cost of production per tonne, pointed to a similarity 

of monetary value, however it was found that among the methods analyzed, the costing 

method of the UEP-production Effort Unit presented more detailed cost management 

information with regard to the production process and with higher quality for analysis, 

allowing a enabling a more analytical knowledge of manufacturing capacity and the possible 

idleness. Its simplicity of use and ease of adoption of this method becomes attractive.  

 

 

Keywords: cost system, mining, extraction, UEP, absorption, operating-station, production 

process. 
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1 Introdução  

 

1.1 Contextualização  

 

   O conceito de Mineração, segundo Silvestre (2007), é um termo utilizado para a 

extração e beneficiamento de minerais que se encontram em estado natural sólidos, líquidos e 

gasosos. Numa visão mais abrangente, inclui a exploração de minas subterrâneas e a céu 

aberto (objeto desse estudo), pedreiras e poços, e todos os processos complementares para 

beneficiar e preparar minérios e outros minerais brutos para que sejam comercializados. 

   A indústria da mineração representa um setor de suprimentos de bens primordial 

para o desenvolvimento da sociedade atual, principalmente por se tratar de produtos 

essenciais para o processo produtivo. (MIRANDA, 2011) 

   A indústria de mineração é fornecedora de commodities (fornece matéria-prima 

para outros segmentos minerais) tornando-se prestadora de serviços aos demais segmentos 

industriais (BIASSIO;  MONEGO, 2005). 

  De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM (2011), com base no 

patrimônio mineral o Brasil produz cerca de setenta substancias. Em termos de participação 

no mercado mundial em 2012, ressalta-se a posição do nióbio (92%), minério de ferro (15%, 

segundo maior produtor mundial), tantalita (15%), manganês (19%), alumínio e amianto 

(11%), grafita (19%), magnesita (9%), caulim (8%) e, ainda rochas ornamentais .  

 O perfil do setor mineral brasileiro é composto por 70% de pequenas minas, 25% de 

minas medias e 5% de minas grandes. (IBRAM, 2011) 

A mineração é o processo de desmonte, extração e remoção dos minerais que 

constituem a rocha (calcário, argila e material estéril). As matérias-primas de origem mineral, 

normalmente são extraídas das minas pelos processos normais de exploração de reservas 

minerais, ou seja, dependendo da origem e formação geológica da rocha, no qual existe 

tecnologia específica e apropriada para sua exploração.  

O calcário, por exemplo, pode apresentar-se com dureza elevada exigindo emprego 

de explosivos para sua extração, ou mecânicos para sua remoção. Outra peculiaridade é que as 

minas podem ocorrer a céu aberto ou no subsolo a dezenas de metros de profundidade. As 

minas a céu aberto, dependendo do teor de impurezas existentes no mineral em questão, 

exigem durante o desmonte uma pré-seleção e separação das impurezas do mineral, 

concorrendo desta forma para uma operação de maior custo por tonelada equivalente de 

minérios extraído. (SCHAFER,2012)  
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Nesse contexto, a indústria extrativa mineral apresentou um desempenho de 

crescimento significativo nas últimas décadas, onde ocorreu o melhor aproveitamento dos 

recursos minerais pela otimização da recuperação dos recursos minerais através das atividades 

de lavra e beneficiamento mineral.  

A indústria de mineração, apresentada na Figura 01, necessita utilizar de forma 

eficiente os recursos disponíveis, composto por recursos minerais, capital humano, maquinas 

e tecnologia, para poder buscar novas oportunidades aliadas à redução de custos operacionais 

e do aumento da produtividade para resultar em benefícios econômicos. (SCHAFER,2012)   

Esse cenário persegue a indústria extrativa mineral devido ao esgotamento natural 

dos seus recursos minerais, denominado tempo de vida útil da lavra, e o aumento dos custos 

operacionais ao longo desse processo de extração. 

A extração mineral a céu aberto é caracterizada por ser uma atividade de alto custo 

de investimento, na qual o processo de tomada de decisão possui uma elevada complexidade 

devido às características estocásticas do sistema (PINTO, 1999).  

 

 

Figura 01 – Indústria de Mineração 

(Fonte: www.minerios.com.br) 

 

É relevante a análise gerencial dos custos absorvidos por uma empresa de mineração 

a céu aberto, tendo em vista as características especificas desse tipo de empreendimento, tais 

como: a localização quase sempre próxima do deposito mineral, e na maioria das vezes longe 

dos centros urbanos; o uso intensivo de capital e longo prazo de maturação; limitação na 

disponibilidade do bem mineral, face ao caráter não renovável das reservas minerais. 

(SCHAFFER,2012)  

Os investimentos e a avaliação de custos desse segmento se caracterizam pela 

limitação da vida útil econômica da jazida, forçando o encerramento das operações.  
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A implementação dessas melhorias dos processos produtivos e gerenciais requer a 

elaboração de uma estratégia de produção que inclui o conhecimento de todos os custos 

incorridos no processo produtivo. Os custos de produção em mineração devem tambem ser 

listados separadamente por fase dos serviços: extração, transporte interno, beneficiamento do 

minerio, estocagem, manuseio e carregamento. (KOPPE,2007) 

Convem ainda separar os custos de operação daqueles de manutenção, constituindo 

estes ultimos parcela significativa, ao contrario do que ocorrem nas indústrias de 

transformação, em que tais custos são secundarios. 

Segundo Carvalho (2002) o avanço tecnológico com elevado grau de automação faz 

com que novos elementos sejam incorporados aos custos, contribuindo para o aumento da 

participação dos custos indiretos na composição do custo dos produtos/serviços. Essa nova 

situação trouxe à tona a insegurança da validade dos métodos tradicionais de apuração dos 

custos, comprometendo a análise da real lucratividade do cada produto/serviço. Portanto, um 

sistema de custos que permita a identificação e quantificação dos desperdícios de uma 

empresa é útil para auxiliar o processo de análise e melhoria da eficiência interna dos 

processos produtivos, tornando-se uma ferramenta de apoio gerencial. 

Na Figura 02 é apresentado um modelo do processo produtivo de uma empresa de 

mineração. 

 

(Fonte: www.scielo.br – Revista Escola de Minas – Ouro Preto – MG) 

 

 

http://www.scielo.br/


19 
 

 

1.2 Objetivo da pesquisa  

 

O estudo pretende analisar o comportamento unitário de produção comparando os 

métodos de custeio por absorção e a UEP - Unidade de Esforço de Produção para cálculo do 

custo unitário/tonelada produzida numa empresa de mineração a céu aberto, situada na região 

Norte do Brasil. A escolha dessa comparação deve-se a característica da indústria extrativa de 

mineração, onde não há matéria-prima no processo de produção, pois o material extraído da 

lavra é o produto acabado para venda. 

                

      

1.3 Questão da pesquisa  

 O método de custeio através da UEP - Unidade de Esforço de Produção se apresenta 

como um método para análise gerencial com maior robustez de informações para avaliar o 

comportamento do custo unitário da tonelada produzida numa empresa de mineração a céu 

aberto? 

 

 

1.4 Justificativa  

   A principal motivação para esse estudo está em  identificar e apresentar novas 

experiências dos atuais métodos de custeio e de produção de uma empresa de mineração a céu 

aberto, uma vez que o método de custeio através da UEP – Unidade de Esforço de Produção, 

não é um método amplamente utilizado pelas empresas, e como trabalha somente com os 

custos de transformação, dando um tratamento em separado para a matéria-prima, esse 

método se encaixa perfeitamente no processo de extração mineral, onde o material extraído é 

o produto final de venda.  
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2. Referencial teórico 

 

Neste presente capítulo, visa-se apresentar o ambiente de estudo, principalmente 

àqueles relacionados ao tema de mineração, lavra e custeio, e dar a fundamentação teórica 

quanto ao conceito de custeio por absorção e UEP – Unidade de Esforço de Produção. 

 

2.1 O Ambiente de Estudo 

   

As mudanças provocadas pelo atual modelo econômico global estão exigindo das 

empresas de mineração uma adequação das suas estratégias de produção, fazendo com que 

elas sejam instigadas a promover um melhor controle gerencial de sua estrutura, pois a 

competição econômica mundial, devido a esse modelo global, faz com que o domínio 

tecnológico dos métodos de lavra e de beneficiamento não seja suficiente para assegurar a 

sobrevivência das empresas de mineração. (BIASSIO; MONEGO, 2005). 

Esse binômio vigente de globalização e competição faz com que nem o preço e nem 

o lucro sejam determinados pelos agentes de produção, pois esses elementos tendem a serem 

definidos pelo mercado, principalmente na indústria de mineração que é regulada pelas 

commodities. Isso faz com que o seu resultado econômico-financeiro seja fortemente 

impactado pelo variável custo, que passa a influir fundamentalmente na saúde financeira e na 

sua sobrevivência (KLIPPEL, 2007). 

Segundo Koppe (2007), a atratividade dos preços das commodities e a expansão da 

economia de diversos países emergentes redundaram em forte aporte de investimentos na 

indústria de mineração. Novas tecnologias de avaliação de reservas e planejamento de lavra 

foram desenvolvidas a partir do advento da computação. Diversos softwares de planejamento 

de lavra, avaliação geoestatística de depósitos, algoritmos de otimização de cava, 

dimensionamento e alocação de frota facilitaram e melhoraram o desempenho dos processos 

na mineração mundial.  

Koppe (2007), afirma que na maioria das minas a céu aberto, não existe um 

planejamento adequado em relação ao porte da operação e tamanho de equipamentos de 

perfuração, escavação, carregamento e transporte. Poucas minas conseguem harmonizar essa 

relação redundando em desperdício, diminuição de produtividade e aumento de custos. Um 

erro no dimensionamento dos equipamentos pode levar a empresa a super ou subestimar os 

equipamentos, o que pode gerar diminuição de produtividade e aumento de custos. 
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Para Miranda Junior (2012), a lavra em superfície – a céu aberto – conforme Figura 

03, permite uma ampla flexibilidade em produção, a qual inclui a habilidade em lavrar 

seletivamente e, o potencial para 100% de extração de minério, dentro dos limites da cava 

(pit). Assim, menos mão-de-obra é exigida, pois a mecanização permite alta produção 

unitária. 

 

 

 

                  Figura 03 – Mina a céu aberto 

          (Fonte: www.inovacaotecnologica.com.br) 

 

Na Figura 04 é apresentado um exemplo de mina a céu aberto e a formação dos 

taludes. 

 

 

                 Figura 04 – Mina a céu aberto - taludes 

                         (Fonte: www.egali.com.br) 
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2.2 Planejamentos de lavra  

 

De acordo com Borges (2013), para operacionalizar o processo de extração dentro da 

mina, deve-se sempre pensar nas diversas fases pelas quais a mina irá passar ao longo da sua 

vida. O objetivo é determinar para cada uma destas fases a massa de bem mineral lavrável e a 

massa de rejeito e estéril associado que devem ser movimentados assim como os recursos 

necessários para levar a cabo as operações de extração. Cada uma destas fases recebe o nome 

de Plano de Lavra.  

Um plano de lavra é uma programação das atividades da mina, indicando os avanços 

a serem feitos ao longo do tempo, nas respectivas frentes de lavra, além de conter informações 

sobre a produção a ser implementada em cada uma dessas frentes. Os planos de lavra 

auxiliam as atividades de planejamento e controle da produção, pois permitem não somente 

prever as quantidades de minério e estéril lavradas, como também determinar a qualidade do 

ROM – Run of Mine e controlar as condições de segurança e de manutenção da vida útil da 

mina por meio de uma relação estéril-minério adequada (BORGES, 2013).  

Segundo Amaral (2008), a importância do planejamento de lavra, conforme 

apresentado na Figura 05, está relacionada a diversas etapas ao longo de todo o horizonte de 

operações de uma mina, compreendendo desde os primeiros estudos de viabilidade econômica 

até o encerramento das operações. De acordo com o horizonte de tempo e os objetivos aos 

quais estão relacionados, os planos de lavra podem ser classificados como de longo, médio e 

curto prazo. 

 

Figura 05 – Exemplo de Planejamento de Lavra 

              (Fonte: www.digminesight.com) 
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2.2.1 Plano de lavra da mina a céu aberto  

 

O plano de lavra da operação da mineração a céu aberto da empresa em questão é 

elaborado no setor de planejamento de lavra da empresa, onde uma equipe dedicada à lavra a 

céu aberto faz os planos de curto e longo prazo, onde curto prazo é o planejamento mensal e 

longo prazo o planejamento anual ou para cenários acima de um ano, devido à vida útil da 

mina (BORGES, 2013).  

Um plano de lavra é uma programação das atividades da mina, indicando os avanços 

a serem feitos ao longo do tempo, nas respectivas frentes de lavra, além de conter informações 

sobre a produção a ser implementada em cada uma dessas frentes. Os planos de lavra 

auxiliam as atividades de planejamento e controle da produção, pois permitem não somente 

prever as quantidades de minério e estéril lavradas, como também determinar a qualidade do 

ROM e controlar as condições de segurança e de manutenção da vida útil da mina por meio de 

uma relação estéril-minério adequada (BORGES, 2013). 

O planejamento de lavra para operacionalizar o processo de extração dentro da mina, 

deve-se sempre pensar nas diversas fases pelas quais a mina irá passar ao longo da sua vida. O 

objetivo é determinar para cada uma destas fases a massa de bem mineral lavrável e a massa 

de rejeito e estéril associados que devem ser movimentados assim como os recursos 

necessários para levar a cabo as operações de extração. Cada uma destas fases recebe o nome 

de Plano de Lavra (QUEVEDO et al, 2009). 

No planejamento mensal apresenta-se o detalhamento das massas a serem 

movimentadas, de estéril e minério, em cada frente de trabalho e os seus respectivos teores. A 

programação mensal assinala também importantes observações relativas à produção do 

período correspondente, discriminando por cava, todas as ações que deverão ser tomadas para 

o cumprimento das metas do correspondente período, como infraestrutura, operações, ações 

de topografia, entre outras.  

Já no planejamento anual são consideradas as massas de minério e estéril a serem 

movimentadas a cada mês em cada cava considerando seus respectivos teores.  

A lavra a céu aberto no Brasil é desenvolvida, tendo como tendência de operação, o 

método de lavra por bancadas ou pelo método de lavra por tiras ou fatias. De acordo com 

Koppe (2007), o método de lavra é aplicável em corpos mineralizados de diversas 

morfologias e de grandes dimensões, onde também pode ser realizado um amplo 

decapeamento e remoção de grande quantidade de solo/estéril, sendo estes materiais 

transportados e depositados para o lado externo da área de mina (bota-fora) estabelecendo, 
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assim, equipamentos de transportes para minérios e equipamentos condutores de estéril, 

gerando significativo investimento de capital.  

     Segundo Miranda (2012), há diversos métodos de lavra a céu aberto, cuja 

classificação refere-se ás técnicas usualmente empregadas no Brasil: 

 

 Lavra em bancadas (open pit ou open cut) 

o Em encosta 

o Em cava  

 Lavra em rocha ornamental 

 Lavra por tiras ou em fatias 

 Lavra de aluvião  

 Lavra de dissolução 

     Esse método de lavra a céu aberto em bancadas, conforme Figura 06, traz uma 

preocupação com o equilíbrio dos taludes, elementos de alta importância que compõem as 

bancadas, que influencia na segurança dos serviços, na delimitação superficial da cava, na 

economicidade das operações e na profundidade economicamente atingível. Nesse processo o 

ângulo dos taludes pode variar de acordo com as oscilações geomecanicas do maciço rochoso 

e a altura destes pode variar de 10 a 35 m. A lavra por bancadas, conforme apresentada na 

Figura 06, pode ser classificada em dois tipos: lavra por bancada em flanco, nas encostas de 

montanhas, ou lavra por bancada em curva, em terrenos planos (corpos tabulares).  

 

 

Figura 06 – Modelo de Lavra em Bancadas 

(Fonte: www.tecnomineracao.com.br) 
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    O método de lavra por tiras, apresentada na Figura 07, é aplicado apenas para 

depósitos tabulares e horizontalizados, ou seja, este método é bem restrito quanto às 

variedades de tipos de jazidas minerais. Onde as camadas estão próximas à superfície, sendo 

que o volume de capeamento, em algumas minas, é removido e depositado diretamente nas 

áreas já lavradas com o emprego de um mesmo equipamento, influenciando no baixo custo 

unitário. 

    De acordo com Koppe (2007), quanto ao teor do mineral extraído, o método de 

lavra por tiras pode explotar grande quantidade de material com baixo teor, acarretando uma 

elevada recuperação da jazida (cerca de 90%); já o método de lavra por bancadas é limitado 

pela relação estéril/minério da jazida. Com relação aos impactos ambientais, ambos os 

métodos de lavra são amplamente utilizados no mundo todo 

 

 

Figura 07 – Modelo de Lavra em Tiras 

(Fonte: www.mineracao.com.br) 

 

As operações de lavra em minas a céu aberto compreendem basicamente quatro 

atividades: perfuração, desmonte, carregamento e transporte, que representam entre 30% e 

40% dos custos totais (AMARAL e PINTO, 2010). Dentre elas, as duas últimas são as mais 

críticas, pois dependendo do grau de agregação do material da mina, o desmonte pode ser 

realizado pelos próprios equipamentos de carga, dispensando a perfuração e o uso de 

explosivos. O transporte é realizado principalmente por caminhões, que podem ser alocados 

aos equipamentos de carga de forma estática ou dinâmica, sendo comum também o transporte 

por correias transportadoras. 
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Segundo Amaral (2008), o planejamento e o controle das atividades de carregamento 

são realizados por meio de um plano de lavra, que consiste na programação dos avanços a 

serem realizados na mina ao longo do tempo. 

Além de informações referentes à alocação e a produção horária a serem 

implementados por cada equipamento de carga, os planos de lavra possibilitam previsões 

precisas das quantidades lavradas de minério e de estéril (o estéril é o material cavado, gerado 

pela atividade de extração ou lavra no decapeamento da mina, não tendo valor econômico e 

ficando geralmente dispostos em pilha) e na determinação da qualidade do ROM (run-of-

mine). 

Outros critérios também devem ser atendidos, como o controle de custos de 

operação, a garantia das condições de segurança e a manutenção da vida útil da mina. 

A alocação dos caminhões que fazem o transporte do material desde as frentes de 

lavra até as pilhas de estéril ou de homogeneização de minério ocorre principalmente de duas 

formas. 

Na alocação dinâmica são utilizados softwares específicos de despacho que, a cada 

viagem do caminhão, determinam os melhores pontos da mina para reabastecimento e 

descarga, de forma a minimizar o tempo de espera em fila. 

Devido aos custos de aquisição, esses sistemas são utilizados principalmente em 

minas de grande porte. Para as minas de pequeno porte, a alocação estática de caminhões é 

uma opção mais simples e barata, pois os caminhões fazem rotas fixas entre um único 

equipamento de carga e os locais de descarga de material. Porém, para se evitar perdas de 

produtividade à designação dos caminhões aos equipamentos de carga precisa garantir a 

compatibilidade entre as capacidades operacionais das pás e das caçambas (COSTA, 2005).  

Nesse contexto, apresenta-se uma heurística construtiva híbrida para o problema de 

planejamento de operações de lavra em minas a céu aberto com alocação de equipamentos de 

carga e de transporte. 

Tem-se por objetivo apoiar decisões típicas de mineradoras que não utilizam 

sistemas de despacho de caminhões, uma vez que as rotas dos mesmos são definidas pelo 

plano de lavra. 

 A competitividade gerada pelo mercado global exige dos gestores informações 

precisas e rápidas, para que estes possam maximizar seus resultados e garantir a existência de 

suas empresas.  

Para Bornia (2009), a análise de um sistema de custos deve ser apreciada sob dois 

aspectos: princípios de custeio (determinam quais informações o sistema de custos deve gerar 
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e está intimamente relacionado com o objetivo do sistema) e métodos de custeio (determinam 

como as informações serão obtidas e relacionam-se com os procedimentos do sistema).  

Entretanto, para Correa e Gianesi (1997), os sistemas de planejamento e controle de 

produção provem informações que suportam o gerenciamento eficaz do fluxo de materiais, da 

utilização de mão-de-obra e dos equipamentos, assim como a coordenação dos serviços 

internos com os serviços de fornecedores e distribuidores e a comunicação com os clientes, no 

que se refere às suas necessidades operacionais. 

 

2.3 Estimação dos custos operacionais  

 

De acordo com Revuelta e Jimeno (1997) apud Sousa Júnior (2012), na etapa de 

avaliação econômica de um projeto de investimento de mineração, são necessários dados de 

ordem geológica e de engenharia, de tal forma que os principais fatores determinantes do 

sucesso de um projeto de mineração sejam levantados. De acordo com os mesmos autores 

podem-se identificar as seguintes etapas básicas para a estimação de custos:  

1. descoberta da jazida e identificação de seu potencial através da exploração;  

2. estimação da ordem de magnitude dos custos para o estudo de viabilidade 

preliminar;  

3. programa de pesquisa detalhado, incluindo estudos de amostras obtidas e definição 

do processo de tratamento;  

4. estimação preliminar dos custos para o estudo de viabilidade;  

5. desenvolvimento de todos os cálculos necessários para o projeto de engenharia da 

explotação e planta de tratamento, incluindo a seleção preliminar de equipamentos;  

6. estimação definitiva dos custos para o estudo de viabilidade;  

7. desenho detalhado da explotação e da planta, incluindo especificações, diagramas 

de fluxo, entre outros;  

8. estimação detalhada dos custos para o estudo de viabilidade;  

9. construção da planta e desenvolvimento da explotação;  

10. início (startup) e comissionamento;  

11. produção.  

 

 De acordo com Sousa Júnior (2012), ele destaca alguns dos principais métodos 

usados para estimação de custos operacionais de extração mineral que são o método da mesa 

redonda, o método do índice de faturamento, o método do custo unitário ou investimento. 
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2.3.1 Método da mesa redonda  

De acordo com Revuelta e Jimeno (1997) apud Sousa Júnior (2012), o método da 

mesa redonda consiste no estabelecimento subjetivo de um valor aproximado para um 

determinado projeto, baseado na comparação direta com outros projetos já realizados e na 

experiência dos seus participantes. Em geral é formado por especialistas das várias áreas 

envolvidas no projeto que, a partir de uma ou mais reuniões, estabelecem um custo total para 

o projeto.  

Ainda segundo Sousa Júnior (2012) este método pode ser eficiente para pequenos 

projetos (pouco volume de capital inicial exigido). Pode ser considerado também como a base 

para a realização de projetos que exijam maior volume de capital despendido, necessitando 

posteriormente de projeto detalhado para determinação dos custos reais. O resultado desse 

método pode ser considerado o ponto de partida da maioria das negociações futuras. 

 

2.3.2 Método do índice de faturamento  

Segundo Revuelta e Jimeno (1997) apud Sousa Júnior (2012), este método consiste 

na divisão do valor de venda da unidade específica do produto (ex.: R$150/t.) pelo índice de 

faturamento vezes a produção anual do projeto, encontrando-se assim o custo a ser 

despendido no projeto. O índice de faturamento (ou vendas), no setor de mineração, varia 

geralmente entre 0,3 e 0,35. 

C=VV/IF 

C: custo do projeto;  

VV: valor unitário de venda;  

IF: índice de faturamento;  

P: produção anual do projeto 

 

2.3.3 Método do custo unitário ou investimento  

Este método consiste em multiplicar a capacidade de produção da instalação pelo 

custo da tonelada de material produzido ou tratado. 

Como o foco desse trabalho é a análise do comportamento do custo unitário por 

tonelada, focaremos o Método do Custo unitário ou investimento, o qual consiste em 

multiplicar a capacidade de produção da instalação pelo custo da tonelada de material 

produzido ou tratado. 
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Onde: 

Ctotal: custo total de produção;  

Capprodução: capacidade de produção instalada;  

Cunitário: custo unitário de produção. 

Para obtenção de menores custos unitários é necessário um maior volume de 

produção para diluição dos custos fixos incorridos e maior economia de escala. Porém para 

um determinado volume de produção, à medida que esse volume aumenta, faz-se necessário o 

aumento da capacidade instalada e consequente aumento dos custos fixos.  

O aumento da capacidade instalada deve ser analisado junto ao comportamento dos 

custos unitários para dimensionamento do volume de produção viável economicamente para a 

empresa de forma a maximizar seus resultados.  

Devido à grande variedade de componentes e as particularidades dos custos de cada 

tipo de empreendimento mineiro, os estimadores de custos devem ser relacionados às 

respectivas demandas de cada empreendimento. Nem todos os itens descritos anteriormente 

podem aparecer nos centros de custo ou possuir importância relativamente baixa no momento 

de se elaborar um projeto de grandes proporções, mas cabe ressaltar que quanto maior o nível 

de detalhamento de um projeto, menor será o erro associado aos dados nele contidos 

(REVUELTA e JIMENO, 1997).  

Uma das etapas de maior peso na composição dos custos operacionais de toda a mina 

é a etapa de manuseio, que corresponde ao carregamento e transporte, a qual deve ser 

analisada criteriosamente, pois um erro na seleção de equipamentos de carga e transporte 

pode aumentar os custos e até mesmo inviabilizar a operação. 

 

2.4 Métodos de custeio  

Martins (2007) menciona a preocupação primeira dos contadores, auditores e fiscais 

em obter a mensuração monetária dos estoques e do resultado através da Contabilidade de 

Custos, e não de fazer dela um instrumento de administração. 

Devido ao crescimento das empresas, com o consequente aumento da distância entre 

o administrador e ativos e pessoas administradas, passou a Contabilidade de Custos a ser 

encarada como uma eficiente forma de auxilio no desempenho dessa nova missão, a gerencial. 

     Martins (2007) apresenta as terminologias utilizadas em custos industriais como 

Gastos, Custos e Despesas que são três palavras sinônimas que podem ter a seguinte 

nomenclatura, como seguem: 
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a) Gasto – compra de um produto ou serviço, que gera sacrifício financeiro para a 

entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de 

ativos (normalmente dinheiro). 

b) Desembolso – pagamento resultante de aquisição do bem ou serviço. 

c) Investimento – gasto ativado em função de sua vida útil ou benefícios 

atribuíveis a futuros períodos. 

d) Custo – gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de bens ou 

serviços. 

e) Despesa – bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção 

de receitas. 

    Martins (2007), apresenta uma classificação de custos que leva em consideração a 

relação entre o valor total de um custo e o volume de atividade numa unidade de tempo, 

dividindo basicamente os Custos em Fixos e Variáveis. 

  É de grande importância notar que a classificação em Fixos e Variáveis leva em 

consideração a unidade de tempo, o valor total de custos com um item nessa unidade de 

tempo e o volume de atividade. 

  A divisão em Fixos e Variáveis também tem outra característica importante, 

considerando a relação entre período e volume de atividade, não se está comparando um 

período com o outro. Este fato é de extrema importância na pratica para não se confundir 

Custo Fixo com custo recorrente (repetitivo). 

Martins (2007), menciona que o valor global de consumo de materiais diretos 

depende diretamente do volume de produção. Quanto maior a quantidade fabricada, maior o 

consumo. Dentro, portanto, de uma unidade de tempo (mês, por exemplo), o valor do custo 

com tais materiais varia de acordo com o volume de produção, logo, materiais diretos são 

Custos Variáveis. 

 Por outro lado, o aluguel da fábrica em certo mês e de determinado valor, 

independentemente de aumentos ou diminuições naquele mês do volume elaborado de 

produtos, por isso o aluguel é Custo Fixo.   

 De acordo com Padoveze (2012) método de custeio é o fundamento da 

Contabilidade de Custos ligado à decisão de como deve ser mensurado o custo dos produtos. 

Portanto, o método de custeio é um modelo de decisão, mensuração e informação. 

 Para Carareto (2006), o estudo do custo de produção pode ser feito sob dois 

enfoques: o econômico e o contábil. Onde o primeiro diz respeito aos custos para tomada de 
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decisões e o segundo para apuração de resultados. Muitos são os métodos existentes, no 

entanto, os mais utilizados são: por absorção, variável, baseado em atividades (ABC).  

Para Bornia (2002), os principais métodos de custeio são: o custo padrão; o método 

do centro de custo; o custeio baseado em atividades (ABC); o método da unidade de esforço 

de produção e o método dos rateios simples. 

É importante não confundir método de custeio com forma de custeio e sistema de 

acumulação de custos. O método de custeio indica quais custos devem fazer parte da apuração 

do custo dos produtos; o sistema de custeio, ou forma de custeio, está ligado à dimensão da 

unidade de mensuração e indica as opções de mensuração depois de adotado o método de 

custeio.                   

Em suma o método de custeio é a apuração de valores de custos dos bens, 

mercadorias ou serviços das entidades públicas e privadas. Tais métodos visam determinar a 

metodologia de atribuição de custos aos produtos.  

Para um melhor entendimento dos métodos de custeios, apresentamos as suas 

definições.  

Custeio significa apropriação de custos, onde temos como métodos mais usuais o 

Custeio por Absorção, Custeio Variável, ABC (Activity Basic Cost.), RKW entre outros. 

 

2.4.1 Custeio por Absorção, segundo Martins (2007) é o método derivado da 

aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, consiste na apropriação de todos 

os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao 

esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. 

Neste método, computamos, além dos custos diretos de produção (matérias primas, 

materiais secundários, mão de obra etc.), os custos indiretos de operação. 

 

Explica Wernke (2001, p. 19): 

 O Custeio por Absorção designa o conjunto de procedimentos realizados para 

atribuir todos os custos fabris, querem fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos 

fabricados em um período. Com isso, os produtos “absorvem” todos os gastos classificáveis 

como custos – matérias-primas, salários e encargos sociais, depreciação das máquinas, aluguel 

do prédio industrial etc. -, independente de sua natureza, se custo fixo ou não, se custos diretos 

ou não.  

 

Ainda sobre o Custeio por Absorção, Martins (2007) define como o método derivado 

da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, que consiste na apropriação 
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de todos os custos de produção aos bens elaborados, somente os de produção, em que todos os 

gastos utilizados neste processo de fabricação são distribuídos para todos os produtos.  

De forma objetiva este método consiste na alocação de todos os custos de produção 

aos bens ou serviços produzidos, sendo os custos diretos por meio da apropriação direta 

enquanto os indiretos por meio de critérios de rateios (CARARETO, 2006).  

 

2.4.2 Custeio Variável, segundo Martins (2007) é o método onde só são alocados 

aos produtos os custos variáveis, ficando os custos fixos separados e considerados como 

despesa do período, indo diretamente para o Resultado; para os estoques só vão, como 

consequência, custos variáveis. 

Do ponto de vista decisorial, Martins (2007) afirma que o Custeio Variável tem 

condições de propiciar muito mais rapidamente informações vitais à empresa; também o 

resultado medido dentro do seu critério parece ser mais informativo a administração, por 

abandonar os custos fixos e trata-los contabilmente como fossem despesas, já que são quase 

sempre repetitivos e independentes dos diversos produtos e unidades. 

Entretanto, o Custeio Variável fere os Princípios Contábeis, principalmente e Regime 

de Competência e a Confrontação. 

 

2.4.3 Custeio RKW, de acordo com Martins (2007), o método RKW surgiu com o 

fundamento da ideia do uso de custos para fixar preços, e nasceu, no início do século XX, 

uma forma de alocação de custos e despesas, conhecida no meio brasileiro por RKW 

(abreviação de Reichskuratorium fur Wirtschaftlichtlceit). Trata-se de uma técnica 

disseminada originalmente na Alemanha (por um órgão que seria semelhante ao nosso antigo 

CIP- Conselho Interministerial de Preços), que consiste no rateio não só dos custos de 

produção como também de todas as despesas da empresa, inclusive financeiras, a todos os 

produtos. 

2.4.4 Custeio Baseado em Atividades –ABC, conhecido como ABC (Activity-

Based Costing), é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as 

distorções provocadas pelo critério arbitrário de rateio dos custos indiretos, identificando um 

elemento importante no custeio baseado em atividades que é o chamando direcionador de 

custos – cost driver.(IUDICIBUS, 1998) 
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2.4.5 Custeio UEP – Unidade de Esforço de Produção 

Segundo Allora (1998), o sistema das Unidades de Esforço de Produção mede os 

esforços de todas as atividades produtivas da fábrica. O sistema mede fundamentalmente: o 

esforço de produção de cada operação elementar do trabalho, o que leva ao estabelecimento 

das constantes das operações em UEP/h; o esforço de produção desenvolvido no curso de uma 

operação de trabalho, o que corresponde à formulação do equivalente parcial em UEP, do 

produto para UEP da fábrica e a sua capacidade horaria em UEP. 

De acordo com Allora (1988), na indústria não há informações, nem estatísticas e 

nem mesmo decisões a tomar que não devam ser baseadas diretamente na noção de produção. 

A produção, noção material e variada, pois é constituída pela enumeração das quantidades dos 

diversos artigos fabricados, é o resultado de outra noção, não material, mas abstrata: a 

atividade produtiva da fábrica, ou para adotarmos um termo que nos parece mais claro, o 

Esforço de Produção desenvolvido pela fábrica.  

Segundo Bassio e Monego (2005), a UEP (Unidade de Esforço de Produção) é um 

método de custeio que poucas empresas utilizam, pois este método é mais recomendado e 

utilizado nas empresas que possuem um grande mix de produtos e que a produção não é 

constante, ou seja, com bastante oscilação, e em empresa que atuam em um mercado de altos 

e baixos picos de vendas, como ,por exemplo, às fábricas de brinquedos, fábricas de sorvetes.  

De acordo com Biasio e Monego (2005), o sistema de custeio por UEP calcula 

somente os custos de transformação, desta forma o custo da matéria-prima é calculado 

conforme a quantidade utilizada em cada produto. Essa abordagem conceitual da UEP, dando 

um tratamento separado para a matéria-prima, é que motivou essa pesquisa, pois a indústria 

de mineração não se utiliza de matéria-prima, uma vez que o produto final é o material 

extraído. 

O sistema de custeio por UEP proporciona aos gestores um melhor controle de 

produção e uma melhor eficácia no processo produtivo, possibilitando as empresas atingirem 

o nível máximo de produção. O sistema da UEP é uma ferramenta de gerenciamento e 

planejamento de produção para a maximização da produção e redução do custo do produto, 

proporcionando a visualização do impacto que causa no preço de venda, utilizando a 

capacidade ociosa de produção.  

Com isso pode-se medir a quantidade de produção, sua deficiência, ou seja, o gargalo 

de produção, identificando-o no processo de fabricação. Desta forma se torna importante o 

sistema de custeio para as organizações, tornando-se um assunto importante a ser 

aprofundado. (BIASSIO e MONEGO, 2005) 
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 De acordo com Barrella (2002), o método da unidade de esforço de produção 

(UEP) tem suas origens na França, na época da Segunda Guerra Mundial. Um engenheiro 

francês, George Perrin, criou um método de cálculo e alocação de custos e controle de gestão, 

denominado GP, e, logo após a segunda guerra, abriu uma empresa de consultoria para 

implantar seu sistema. Após a morte de Perrin, a metodologia caiu no esquecimento na 

França. Um discípulo de Perrin, Franz Allora, modificou o método GP, criando o que ele 

denominou método das UP’s ou método das UEP’s, e veio para o Brasil no início dos anos 

60. 

Segundo Barrella (2002), o método da UEP baseia-se na unificação da produção, 

objetivando evitar o rateio das despesas gerais para os diversos produtos, tendo como 

proposta transformar uma empresa mutiprodutora real em uma empresa monoprodutora 

fictícia, obtendo todas as facilidades de mensuração de produto de uma empresa 

monoprodutora. O único produto da empresa fictícia deverá representar o conjunto produzido 

pela multiprodutora real equivalente. Esse produto consumirá todos os esforços de produção 

consumidos pela fábrica real. A unificação da produção está ancorada no conceito de esforço 

de produção proposto por Perrin. 

Essa proposta encaixa-se perfeitamente no processo produtivo de mineração numa 

lavra a céu aberto, em razão de termos um único produto produzido (extraído) que é o 

minério.  

O esforço de produção definido por Antunes (1998) é o somatório dos trabalhos 

necessários para a fabricação de certa mercadoria. A característica da homogeneidade permite 

afirmar que, independente dos artigos fabricados e seus processos de fabricação, sua produção 

necessita de esforços de produção da mesma natureza, embora de diferentes intensidades.  

Segundo Perrin (1954) apud Barrella (2002), a unidade para medir o potencial de 

trabalho de cada posto operativo é o “custo técnico” que tem sua origem na área produtiva. O 

método da UEP utiliza, como gerador de custos, o posto operativo e os produtos absorvem 

esses custos na proporção exata de sua permanência num determinado posto operativo. 

O conceito de Unificação da Produção, segundo Allora (1988), pode ser realizado 

por meio de diferentes unidades de medida da produção. A origem e cálculo das unidades 

diferem entre si, mas o que é sumamente importante é que sua utilização é praticamente 

similar em todos os casos. 

De acordo com Allora e Allora (1995), há outras formas de unidade de medida de 

produção que foram evoluindo ao longo do tempo, tais como: 
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A Hora-Padrão ou “Standard-Hour” – esta unidade pode ser aplicada em 

fabricações totalmente manuais, onde maquinas e equipamentos representam um valor bem 

pequeno a respeito de mão-de-obra. 

A técnica de determinação da unidade, por sua vez, é rápida e simples: a fábrica 

emite para cada fabricação uma ordem de Produção (OP) que vai definir de antemão quantas 

horas, ou minutos, o produto vai necessitar em cada passo do seu processo de produção. 

O “Chrone” – esta medida é usada, basicamente, em algumas usinas siderúrgicas, 

onde os produtos são relativamente poucos e de grande peso e volume. Uma usina é dividida 

em grandes setores, como: coqueria, fornos, lingoteria, etc. Dessa forma, predetermina-se o 

tempo em horas para uma determinada corrida e seu peso, obtendo a relação:” Chrone/T” para 

cada corrida. 

A Unitá-Base (Perrela) – o método Perrela é, no fundo, um método de 

equivalências parciais. Perrela seleciona um produto base e calcula minuciosamente o custo 

monetário da mão-de-obra direta de cada produto. 

Segundo Morozini (2006), Franz Allora, começou a estudar a implantação da 

Unidade de Produção nos controles gerenciais fabris, com a colaboração do engenheiro suíço 

Ludwig Alfrand, com isso começou o surgimento de uma nova unidade de medida da 

produção, que foi denominada simplesmente Unidade de Esforço de Produção - UEP. 

Iniciou-se então, a UEP – Unidade de Esforço de Produção, com suas novas 

possibilidades, abrangendo todos os principais controles de fabricações, saindo da restrita área 

dos custos. Podendo ter uma única unidade de medida capaz de medir toda a produção de uma 

fábrica por mais diversificada que seja com um único número. Com isso abriu uma ampla 

área de aplicações tais como: medir a capacidade de produção, sua rentabilidade, eficiência, a 

produtividade, etc.  

Segundo Wernke (2001), o método da UEP – Unidade de Esforço de Produção 

começou a ser apresentado a partir da década de 80, os pesquisadores da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) e os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) começaram a divulgar o método de UEP, desta forma, empresas dos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná começaram a utilizar este método de 

custeio. 

Foram verificados diversos estudos da aplicação pratica dessa metodologia em 

empresas de diferentes ramos de atividade, como exemplo citamos os trabalhos desenvolvidos 

por Morozini et al (2006) em empresa industrial, por Dlugosz et al (2013) em empresa de 

laticínios, e por Sakamoto (2003) em empresa frigorifica. 
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Martins e Barrela (2002) apresenta uma análise de atributos do processo de 

implantação do método UEP, o qual demonstra a facilidade de implantação, a baixa 

complexidade da aplicação, o baixo custo financeiro, e a qualidade das informações, 

conforme Quadro 1, a seguir: 

ATRIBUTO RESULTADO 

A – Complexidade  

Implantação  Alta 

Manutenção  Muito baixa 

B – Software  

Complexidade  Baixa 

Custo  Baixo 

C – Implantação   

Custo  Baixo 

Alterações no plano de contas Nenhuma 

D – Informações gerenciais para controle  

Analise dos custos indiretos Bom 

Quadro 1 – Análise do atributo da implantação da UEP 

 

A metodologia de UEP consiste em criar uma unidade de medida para os esforços 

empregados na fabricação dos produtos, possuindo uma referência única onde todos os itens 

possam ser comparados. Através da mensuração dos custos de produção por uma unidade 

padrão os gestores podem analisar todos os custos e tomar decisões sem que tenham um 

maior conhecimento da área de custos.   

Num ambiente de grande concorrência a escolha da metodologia de custos e sistema 

de informações gerenciais deve ser relevante, pois a eficácia na busca pelo lucro só é possível 

para quem possuir uma visão sistêmica do processo, e o gerenciamento de custos deve ser 

considerado de importância vital ao sucesso nos negócios de uma empresa (FAGUNDES, 

2009). 

Segundo Wernke (2001), o sistema de Unidade de Esforço de Produção - UEP é 

usado por grandes, médias e pequenas empresas em todo o Brasil, pois para as empresas são 

essenciais o gerenciamento e controles, os quais, na maioria das vezes, necessitam de 

inúmeras pessoas, tornando assim o sistema lento e inchado. O sistema de UEP permite a 

empresa fabricante obter seus custos com mais rapidez e precisão,  porém a UEP trabalha 

somente com os custos de transformação, sendo que o custo da matéria-prima deverá ser 

tratado separadamente em cada produto. 
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Para a maioria das empresas com fabricação de inúmeros produtos não se trata da 

questão de melhorar os controles industriais, mas de aprimorar sua eficácia, podendo ser mais 

flexível na tomada de decisão e de percepção de qual o nível de produção a empresa deve 

trabalhar para uma redução de custos.  

O método de UEP – Unidade de Esforço de Produção permite esta visualização, e 

possibilita a empresa estabelecer um planejamento para utilizar toda a sua capacidade de 

produção. Esta unificação da medida de produção torna possível esse planejamento, pois sua 

base está fundamentada no esforço de produção. Isto significa uma máquina funcionando com 

o seu esforço total, ou seja, sua capacidade total de produção ocorre também com a mão-de-

obra. (BIASSIO e MONEGO, 2005).  

Os esforços de produção total de uma fábrica são o resultado da soma de todos os 

esforços de produção parciais desenvolvidos em cada posto operativo. Cada produto, por mais 

numeroso e diversificado que seja, poderá ser medido pela quantidade de esforço que foi 

necessário para fabricá-lo, uma vez que, este produto foi concebido pela sua passagem nos 

diversos locais de trabalho que realizam tal esforço.  

De acordo com Bornia (1998), dentre as várias tarefas da gerência de uma empresa, 

uma das principais é a detecção e eliminação das perdas ocorridas durante o processo, pois o 

mercado é muito dinâmico, exige a especialização e competência das atividades 

desenvolvidas pelas empresas.  

A metodologia de UEP – Unidade de Esforço de Produção consiste em criar uma 

unidade de medida para os esforços empregados na fabricação dos produtos, possuindo uma 

referência única onde todos os itens possam ser comparados.  

 

2.5 O MÉTODO DA UEP 

 

2.5.1 Procedimentos de implantação 

Segundo Bornia (2014), a implantação do método da UEP pode ser dividida em 

cinco procedimentos básicos: 

I. Divisão da fábrica em postos operativos,  

II. Determinação dos foto-índices,  

III. Escolha do produto base,  

IV. Cálculo dos potenciais produtivos,  

V. Determinação das equivalentes dos produtos. 
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I - Divisão da Fábrica em Postos Operativos 

Primeiramente, a fábrica é separada em postos operativos, é bom relembrar que o 

posto operativo é um conjunto de operações, podendo ser diferente de um posto de trabalho 

ou máquina. Preferencialmente, procura-se fazer o posto operativo coincidir com a máquina 

(ou posto de trabalho), a fim de facilitar a visualização e a determinação dos índices de custos. 

No entanto, tal coincidência não é obrigatória. Uma máquina pode comportar dois ou 

mais postos operativos, caso as operações efetuadas nos produtos sejam significativamente 

diferentes. Da mesma maneira, um posto operativo pode englobar duas ou mais máquinas, se 

as operações nos produtos forem praticamente homogêneas. 

Nesta primeira etapa, a estrutura produtiva é representada pelos postos operativos. 

Assim, o conjunto dos postos operativos identifica plenamente a fábrica. 

 

II - Determinação dos Foto – Índices (Cálculo dos Índices de Custos) 

O segundo passo é a determinação dos custos horários ($/h) dos postos operativos, 

denominados foto-índices. Estes índices de custos são calculados tecnicamente, de acordo 

com o efetivo dispêndio de insumos por parte dos postos operativos em funcionamento, com 

exceção de matérias-primas e despesas de estrutura, como já comentados anteriormente. 

 

 

III - Escolha do Produto Base 

As relações entre os potenciais produtivos teoricamente permanecem constantes no 

tempo, desde que não haja alteração na estrutura de produção da empresa. Mas, 

como são utilizadas relações entre custos (horários) para se estimarem aquelas relações, é 

natural que possam haver variações quando de modificações nos itens de custo. Tais variações 

são dependentes apenas da estrutura de custos da empresa e das modificações nos itens de 

custo. Não são afetadas, portanto, pelo produto base escolhido. 

O produto base serve para amortecer as variações individuais dos potenciais 

produtivos. Ele pode ser um produto realmente existente, uma combinação de produtos ou 

mesmo um produto fictício, devendo representar a estrutura produtiva da empresa. 

De posse dos tempos de passagem do produto base pelos postos operativos e dos 

foto-índices calcula-se o custo do produto base naquele instante, denominado foto-

custo base e medido em $. Este custo é que servirá de base de comparação para se 

determinarem as relações desejadas. 
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IV - Cálculo dos Potenciais Produtivos 

Os potenciais produtivos são encontrados dividindo-se os foto-índices pelo foto-

custo base. Por exemplo, se os índices de custos (foto-índices) de dois postos operativos 

forem 20.000,00 $/h e 30.000,00 $/h e o foto-custo base for $ 1.000,00, os respectivos 

potenciais produtivos serão 20 UEP/h e 30 UEP/h. 

Observe-se que a relação entre os dois potenciais é 3/2, e já estava determinada pela 

relação entre os índices de custos, não sendo alterada pelo custo do produto base. 

 

      V - Determinação dos Equivalentes dos Produtos 

Os produtos, ao passarem pelos postos operativos, absorvem os esforços de 

produção, de acordo com os tempos de passagem. Assim, se um posto operativo possui 

Bornia (1988) sugere o emprego dos tempos médios de passagem dos produtos pelos postos 

operativos como produto base capacidade de 50 UEP/h e um dado produto despende 0,1 h 

naquele posto, ele absorve 5 UEP na operação em questão. 

O somatório dos esforços absorvidos pelo produto em todos os postos operativos é o 

seu equivalente em UEP. Fazendo-se este procedimento para todos os produtos da empresa, 

têm-se todas as informações da etapa de implantação do método. 

 

2.5.2 A operacionalização do método UEP 

Segundo Bornia (2002), dentre as possíveis aplicações do método da UEP, destaca-

se: 

 

a) Mensuração da Produção 

A simplicidade dos processos de custeio e mensuração de desempenho do método é 

decorrente da possibilidade de determinação da produção da empresa, como se esta fosse 

monoprodutora. 

A produção da empresa, em UEP, é encontrada facilmente multiplicando-se as 

quantidades produzidas de cada produto pelos respectivos equivalentes. Por exemplo, se, num 

dado período, forem produzidos 1000 produtos P1, 1500 produtos P2 e 2000 P3, e caso seus 

equivalentes forem 1 UEP, 1,1 UEP e 1,3 UEP, a produção da empresa naquele período será 

5250 UEP (1000x1 + 1500x1,1 + 2000x1,3). 
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b) Cálculo dos Custos de Transformação 

O conceito de esforço de produção está ligado à transformação da matéria-prima em 

produto final. Portanto, o custo da matéria-prima não é trabalhado pelo método. O processo 

simplificado de determinação dos custos unitários é válido apenas para os custos de 

transformação. 

Para isto, basta se dividirem os custos de transformação do período pela produção, 

obtendo-se o valor unitário da UEP naquele período, em $/UEP. Depois, basta multiplicar este 

valor pelos equivalentes, em UEP, dos produtos para se encontrarem os custos de 

transformação de cada um deles. 

Assim, sendo produzidas 5250 UEP num período e os custos de transformação 

remontando a $ 105.000,00, por exemplo, o custo unitário da UEP naquele período será 20,00 

$/UEP (105000/5250). Caso o produto P2 valha 1,1 UEP, seu custo de transformação será $ 

22,00 (20x1,1) naquele período. 

 

c) Medidas de Desempenho 

O conhecimento da produção da empresa possibilita, ainda, o acompanhamento da 

produção através de medidas físicas. O método da UEP emprega três índices para 

esta finalidade: eficiência, eficácia e produtividade horária. 

  A eficiência representa o nível de produção alcançado, em comparação com a 

produção que seria normalmente conseguida no período de expediente, aqui denominada 

capacidade normal. 

                             Eficiência =   Produção real 

                                                 Capacidade normal 

 

A eficácia está relacionada a excelência do trabalho, e é calculada relacionando-se a 

produção obtida com a produção que teoricamente se deveria obter no período realmente 

trabalhado, descontando-se as paradas inesperadas, chamada aqui de capacidade utilizada. 

                           

                             Eficácia =    Produção real 

                                              Capacidade utilizada 

A produtividade horária é a produção do período dividida pelo tempo de trabalho. 

                           

                             Produtividade =   Produção real 

                                                       Horas trabalhadas 
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Estes índices podem ser determinados para um posto operativo, um setor da empresa 

ou para toda a fábrica. Quando se trata de um único posto operativo, a determinação das 

capacidades é simples, porém, quando se trata de um setor ou da fábrica como um todo, as 

capacidades não são tão óbvias. 

O conhecimento da produção, enfim, permite que outras medidas análogas a estas 

sejam possíveis, propiciando um bom acompanhamento do desempenho da fábrica. 
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3.  Procedimentos Metodológicos 

         

A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa foi de realizar uma pesquisa 

descritiva quanto ao seu objetivo de analisar o comportamento unitário de produção 

comparando os métodos de custeio por absorção e a UEP – Unidade de Esforço de Produção. 

O método adotado nesta pesquisa é o Estudo de Caso que segundo Chizzotti (2010) é 

a pesquisa usada para coleta e registro de dados de um ou vários casos, para organizar um 

relatório ordenado e critico ou avaliar analiticamente a experiência com o objetivo de tomar 

decisões ou propor ação transformadora”. 

Yin (1989) afirma que o “o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidencia são 

utilizadas”.  

De acordo com Chizzotti (2010) trata-se de um método aplicado para avaliar ou 

descrever situações dinâmicas em que o elemento humano está presente. Busca aprender a 

totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a 

complexidade de um caso concreto, mediante um mergulho profundo e exaustivo em um 

objeto delimitado. 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma questão e desafio concreto enfrentado 

pelas empresas na gestão de seus negócios, com vistas ao seu crescimento, desenvolvimento e 

a sua sustentação no decorrer do tempo. (MARCONDES et al,2015)  

Conforme descreve Yin (2003) o Estudo de Caso tem grande foco na compreensão 

de processos decisórios, o que se mostra adequado para o objetivo do trabalho que era analisar 

o comportamento do custo unitário de produção da tonelada de minério comparando os 

métodos de custeio por absorção e a UEP – Unidade de Esforço de Produção.   

        O presente estudo apresenta também características da pesquisa intervencionista 

tendo seus conteúdos baseados em textos com foco na solução de problemas empresariais. 

A Pesquisa Intervencionista é uma resposta às potenciais críticas do distanciamento 

entre os resultados das pesquisas e os interesses dos práticos. (BALDVINSDOTTIR apud 

OYADOMARI et al,2012). Um de seus propósitos é gerar conhecimento prático que seja útil 

para as pessoas melhorarem as suas vidas no cotidiano (REASON,2008) e também no 

contexto organizacional (BAARDI,2010), e mais que isso, não somente novos 

conhecimentos, mas também, novas habilidades para gerar conhecimento. (OYADOMARI et 

al,2014) 
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Gronhang e Olson (1999) sugerem os seguintes procedimentos para se realizar uma 

pesquisa intervencionista: (1) selecionar e fazer uso de dados observáveis; (2) interpretar e 

julgar as observações, as quais requerem conceituação e teoria; (3) planejar e executar ações 

adequadas e; (4) planejar, coletar, analisar e interpretar os dados para examinar os resultados 

das ações. (OYADOMARI et al,2014) 

Os benefícios desse tipo de abordagem são: (1) a própria organização estudada pode 

se beneficiar do processo de intervenção; (2) há a criação de um ambiente de estudo 

(experimento) para o pesquisador; (3) com isso é possível gerar novos conhecimentos sobre 

práticas e teorias. (SUOMALLA, LYLYVRJANAINEN, 2010) 

Na pesquisa intervencionista um “framework” mais especifico para a contabilidade 

que tem sido bastante referenciado na literatura é o modelo de abordagem do  Constructive 

Research in Accounting (CRA) onde  Labro e Tuomello (2003) desenvolveram com base nos 

estudos de pesquisadores finlandeses, alguns passos focados : 

1. encontrar um problema na pratica que tenha potencial de pesquisa; 

2. examinar o potencial para uma cooperação de pesquisa de longo prazo com o 

objetivo da organização a ser estudada; 

3. obter um entendimento compreensivo e geral do problema; 

4. inovar e construir uma solução fundamentada teoricamente; 

5. implementar a solução e testar se ela funciona na pratica; 

6. examinar o escopo da aplicabilidade da solução; 

7. mostrar as conexões teóricas e a contribuição da pesquisa para a solução. 

 

A análise de cenários se fez pela comparação dos dois métodos : Custeio por 

absorção e  pela UEP. Foi avaliado as alternativas possíveis de serem implementadas de 

acordo com diferentes estratégias envolvidas na decorrência de sua aplicação. A elaboração 

destas estratégias é em sua essência um processo que envolve várias áreas, que devem ser 

avaliadas, são elas: tecnologia, humanas, sociais, econômicas, jurídicas, políticas e 

institucionais, que muitas vezes tratam de fatores tanto qualitativos (que dependem do 

julgamento do tomador de decisão) quanto quantitativos (que podem ser expressos em 

unidades de medida monetária, peso, volume, entre outros), segundo GOMES et al. (2009). 

   Segundo Gomes et al. (2009), na maioria dos casos, os processos de tomada de 

decisão têm como referencial os custos e ganhos monetários das alternativas avaliadas. Após 

o desenvolvimento, quantificação e comparação de custos para as alternativas de se assumir 

ou não as operações de movimentação de material na mina a céu aberto, cabe ao gestor, 
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agente tomador de decisão, a análise das alternativas, riscos envolvidos em cada uma delas, e 

consequentemente a escolha da melhor alternativa e melhor estratégia para a empresa. 

       

3.1 Delimitação do trabalho 

Esse trabalho foi desenvolvido numa empresa de extração mineral situada na região 

Norte do Brasil com lavra a céu aberto. Por motivos de sigilo, confidencialidade e estratégia, 

não pode ter seu nome divulgado, a qual passará a denominar “Empresa MNP”.  

Os valores e nomenclaturas apresentados referentes aos gastos de fabricação são 

fictícios, pelos motivos expostos anteriormente, mas guardam relação e proporcionalidade 

com os gastos reais e efetivos incorridos pela empresa. 

 

3.2 Definição Operacional do Trabalho 

    O trabalho foi desenvolvido tendo como referência a metodologia do “Projeto de 

solução de problemas empresariais” (MARCONDES et al, 2015), que consistiu das etapas 

definidas por essa metodologia. 

Como roteiro para a elaboração desse trabalho utilizou-se da metodologia do 

“Projeto de solução de problemas empresariais” (MARCONDES et al, 2015), conforme 

Figura 08, que é baseada em dois textos específicos com foco na solução de problemas 

empresariais (Business Problem Solving): (a) metodologia adotada nos cursos de pós-

graduação de administração na Universidade de Eindhoven da Holanda (AKEN; BERENDS; 

BIJ,2012); e (2) metodologia utilizada em consultoria de planejamento de soluções 

organizacionais. (VANDENBOSCH,2003) 
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Figura 08 - Modelo de processo do projeto de solução de problemas empresariais 

(Fonte: Guia para Elaboração de Trabalhos Práticos e Aplicados em Administração e Contabilidade – 

CCSA – Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

 

Adotando-se a metodologia do “Projeto de solução de problemas empresariais”, 

foram desenvolvidas as seguintes etapas, como segue: 

 

Etapa 1 – Entendimento do problema ou oportunidade de melhoria  

Essa etapa envolveu o mapeamento dos processos produtivos e suas respectivas 

atividades de uma unidade de extração mineral. Abordou o atual método de custeio utilizado 

pela empresa, de modo a descrever e analisar as informações geradas por esse método.  Para a 

descrição e analise, foram envolvidas técnicas de coleta de dados e análise de relatórios e de 

documentos junto às áreas de produção e controladoria. 

A empresa utiliza o método de custeio por Absorção, calculado através de planilhas 

eletrônicas, a despeito de possuir um sistema eletrônico de dados – ERP, o qual possui o 

módulo de custos, mas o mesmo não era utilizado pela Contabilidade. 

Etapa 2 – Diagnóstico e Análise 

A segunda etapa do trabalho consistiu no diagnóstico do problema ou oportunidade 

de solução, onde se optou pela aplicação no desenvolvimento da sistemática de custeio 

proposta (baseada na UEP – Unidade de Esforço de Produção) para avaliar o resultado obtido 



46 
 

 

na apuração do unitário da tonelada de minério. Para a aplicação dessa sistemática proposta 

foi desenvolvida uma amostra do processo produtivo apoiada num aplicativo computacional 

desenvolvido em planilhas eletrônicas. O trabalho focou na determinação do custo de unidade 

de medida para os esforços empregados na produção dos produtos. 

A empresa possuía um planejamento estratégico que passava pela mudança do 

sistema eletrônico de dados - ERP e alteração do método de custeio, onde surgiu a 

possibilidade de implantação do método da UEP-Unidade de Esforço de Produção, através de 

discussões e reuniões desenvolvidas junto à Administração da empresa. 

 

Etapa 3 – Proposta de solução 

A terceira etapa do trabalho consistiu na comparação dos dois métodos analisando os 

resultados apresentados na identificação do custo unitário de produção. 

No tocante ao método de custeio, foi apresentado o método de custeio da UEP-

Unidade de Esforço de Produção como uma alternativa, menos onerosa do ponto de vista 

financeiro e pela sua simplicidade de adoção. 

 

Etapa 4 – Plano de ação da mudança 

A quarta etapa do trabalho consistiu na análise e avaliação do resultado e 

identificação das diferenças entre os métodos de custeio para a empresa, no tocante a 

produção de informações gerenciais relevantes para a Administração, utilizando como 

referencial teórico a pesquisa intervencionista. 

Foram criados grupos de trabalho para desenvolvimento e implantação do método de 

custeio através da UEP-Unidade de Esforço de Produção e analise da mudança do sistema 

eletrônico de dados –ERP. 

 

Etapa 5 – Intervenção 

Foi concluída a etapa no tocante ao desenvolvimento do método de custeio através da 

UEP e a escolha do sistema eletrônico de dados – ERP, entretanto devido às alterações na 

economia global e local, ocorridas a partir do início do ano de 2015, com retração de vendas 

devido à redução da demanda global de minério e queda nos preços do minério no mercado 

internacional e nacional, ocasionou um congelamento dos seus investimentos e uma redução 

de quadro de pessoal, onde a empresa foi obrigada a abandonar temporariamente todos os 

seus planos de investimentos, incluindo as mudanças em TI –Tecnologia da Informação, 
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relacionada à alteração do seu sistema eletrônico de dados-ERP, e no tocante a mudança no 

seu método de custeio. 

Consequentemente, as demais etapas relativas à Intervenção, Análise e Relatório 

Final ficaram prejudicadas, entretanto pode-se avaliar o resultado da comparação entre os 

métodos de custeio por absorção e a UEP – Unidade de Esforço de Produção. 

         

              4. Estudo de caso com aplicação pratica  

Este estudo foi realizado na empresa” MNP” de extração mineral com o objetivo de 

apurar os custos de produção através do método de custeio, utilizando-se da UEP, para 

geração e fornecimento de informações relevantes para os gestores. 

4.1 Custeio por absorção 

A Empresa adota, atualmente, o método de custeio por absorção apropriando todos 

os seus custos fixos e variáveis na apuração do custo de produção por tonelada. 

Conforme Dlugosz et al (2013), o custeio por absorção distribui os custos fixos aos 

produtos por critérios de rateios, que apresentam certo grau de subjetividade. Já o método 

UEP, baseando-se no esforço de produção, que se torna uma unidade padrão dentro da 

empresa, faz a distribuição dos custos fixos através de um critério de rateio fundamentado na 

UEP consumida. 

Na tabela 01 estão apresentados os dados referentes aos custos de produção 

incorridos no ano base 2014 que servirão de base de cálculo para aplicação do método de 

custeio por absorção e através da UEP. Esses custos de produção foram relativos a uma 

produção de aproximadamente 150.000 toneladas de produto (equivalentes a uma alimentação 

de britagem de 250.000 toneladas de minério)  

Inicialmente, apresentamos o custo unitário de produção por tonelada calculado 

através do método de custeio por absorção, conforme descrito na Tabela 01, onde estão 

discriminados os custos aproximados incorridos na produção do ano base 2014 referente a 

150.000 toneladas de produto. 
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Tabela 01: Custos de Produção 

Custos de Produção 

Serviços de 3os.  R$      2.181.764,71  

Mão de Obra Direta  R$      1.811.764,71  

Combustíveis  R$         691.176,47  

Materiais  R$         558.823,53  

Manutenções   R$         202.647,06  

Energia  R$         193.529,41  

Gastos gerais  R$         176.176,47  

Total   R$      5.815.882,35  

Total da produção em toneladas                150.000 

Custo unitário de produção por absorção  R$                  38,77  

 

Como pudemos observar, o método de custeio por absorção apresentou um custo 

unitário de R$ 38,77 por tonelada, mas não apresenta informações mais detalhadas sobre o 

processo produtivo, que possibilite uma análise da ocorrência de possíveis distorções no seu 

ciclo operacional. 

 

  4.2 Custeio através da UEP 

A tabela 02 apresenta a sugestão da divisão do processo produtivo em Postos 

Operativos, levando em consideração a sequência de passagem do produto desde a sua 

extração até a conclusão da operação de lavra. 

A definição e identificação dos Postos Operativos foi determinada pelo tamanho, 

quantidade de equipamentos e disposição da planta onde ocorre a lavra (extração) a céu 

aberto. 

 

Tabela 02: Montagem do FIPO – Foto Índice dos Postos Operativos 

 

Postos Operativos (PO) Código 

Lavra (Extração) 1001 

Manutenção Talude 1002 

Britagem 1003 

Planta de espirais 1004 
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Para uma melhor compreensão e identificação dos postos operativos (PO), 

apresentamos na Figura 09 um modelo de Lavra e sua Extração, na Figura 10 um modelo de 

planta de britagem e na Figura 11 um modelo de planta de espirais. 

 

Figura 09 - Lavra – Extração  

(Fonte:www.anepac.org.br) 

 

     

Figura 10 - Modelo de planta de britagem  

(Fonte: www.minerios.com.br) 

 

 

Figura 11 - Modelo de planta de espirais 

(Fonte: www.bmes.com.br) 
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A tabela 03 representa a participação da mão de obra em R$ em cada posto 

operativo com base na remuneração paga a cada empregado no período de 12 meses e 

tendo como referência um total de 220 horas trabalhadas ao mês. 

 

Em razão da confidencialidade e sigilo das informações, a quantidade de 

funcionários por Posto Operativo não foi apresentada. 

 

Tabela 03: Mão de Obra Direta 

 

Posto Operativo Custo em R$ Custo R$/h 

1001  R$   1.400.494,12   R$    8,99  

1002  R$      119.576,47   R$    5,66  

1003  R$      132.258,82   R$    7,16  

1004  R$      159.435,29   R$    8,63  

Total   R$   1.811.764,71    

 

 

A tabela 04 representa os gastos incorridos com serviços de terceiros na extração da 

lavra. 

Tabela 04: Serviços de Terceiros 

 

Posto Operativo Custo em R$ Custo R$/h 

1001  R$   1.963.588,24   R$               12,61  

1002  R$        21.817,65   R$                 1,03  

1003  R$        43.635,29   R$                 2,36  

1004  R$      152.723,53   R$                 8,26  

Total   R$   2.181.764,71    

 

 

A tabela 05 representa os gastos com combustíveis consumidos pelos caminhões e 

veículos utilizados na produção, onde os valores foram obtidos através dos relatórios 

diários de viagens e trajetos percorridos. 
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Tabela 05: Combustíveis 

 

Posto Operativo Custo em R$ Custo R$/h 

1001  R$      552.941,18   R$             3,55  

1002  R$        69.117,65   R$             3,27  

1003  R$        34.558,82   R$             1,87  

1004  R$        34.558,82   R$             1,87  

Total   R$      691.176,47    

 

 

A tabela 06 representa os gastos incorridos com materiais e insumos, utilizados pelos 

postos operativos na produção, onde os valores foram identificados através das requisições de 

materiais e insumos e, agrupadas nos respectivos postos operativos. 

Tabela 06: Materiais de consumo 

Posto Operativo Custo em R$ Custo R$/h 

1001  R$    27.941,18   R$         0,18  

1002  R$    83.823,53   R$         3,97  

1003  R$  279.411,76   R$       15,12  

1004  R$  167.647,06   R$         9,07  

Total   R$  558.823,53   

 

Na tabela 07 os valores apresentados referem-se aos gastos incorridos para a 

manutenção e conservação das maquinas e equipamentos localizados nos postos 

operativos 1003 e 1004, os quais absorveram todo o custo da manutenção. 

 

Tabela 07 :Manutenções técnicas  

 

Posto Operativo Custo em R$ Custo R$/h 

1001  R$                   -     R$               -    

1002  R$                   -     R$               -    

1003  R$      60.794,12   R$            3,29  

1004  R$    141.852,94   R$            7,68  

Total   R$    202.647,06    
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Na tabela 08 os valores de consumo anual de KW de energia elétrica apresentados 

por posto operativo, estão de acordo como os dados fornecidos pela área de produção da 

empresa, levando-se em conta a localização das máquinas e equipamentos. 

Tabela 08 :Energia  

Posto Operativo Custo em R$ Custo R$/h 

1001  R$      9.676,47   R$        0,06  

1002  R$      9.676,47   R$        0,46  

1003  R$  106.441,18   R$        5,76  

1004  R$    67.735,29   R$        3,67  

Total   R$  193.529,41    

 

 

Na tabela 09 os valores apresentados representam os gastos gerais incorridos por 

posto operativo, os quais foram obtidos através das requisições de materiais e serviços. 

Tabela 09: Gastos gerais 

Posto Operativo Custo em R$ Custo R$/h 

1001  R$    26.426,47   R$          0,17  

1002  R$    17.617,65   R$          0,83  

1003  R$    61.661,76   R$          3,34  

1004  R$    70.470,59   R$          3,81  

Total   R$  176.176,47    

 

A tabela 10 representa o somatório de todos os itens necessários ao processo de 

produção, após a divisão da planta em postos operativos, para apurar o foto-índice de cada 

posto operativo que, representa os custos horários da produção.  

Tabela 10: Foto Índice dos Postos Operativos 

 

Posto 

Operativo 

Serviços 

de 3º 

Mão de 

Obra 
Combustíveis 

Materiais 

de 

Consumo 

Manutenção Energia 
Gastos 

gerias 

Foto 

Índice 

por PO 

1001       12,61  

                      

8,99            3,55  0,18                   -    0,06 0,17 25,56 

1002         1,03  

                      

5,66            3,27  3,97                   -    0,46 0,83 15,23 

1003         2,36  

                      

7,16            1,87  15,12 3,29 5,76 3,34 38,89 

1004         8,26  

                      

8,63            1,87  9,07 7,68 3,67 3,81 42,99 

 

Total                122,67 
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Na tabela 11 determinou-se o tempo necessário para a passagem do produto em cada 

posto operativo e para esse cálculo foi considerado e cronometrado o tempo em minutos por 

posto operativo, determinando-se assim o tempo de permanência do produto em minutos com 

o seu % equivalente em horas em cada posto operativo. 

Tabela 11: Tempo de passagem ou permanência de cada tonelada 

 

Código do  Tempo de 

PO Permanência 

1001                0,33  

1002                0,33  

1003                0,05  

1004                0,05  

Na tabela 12 determinou-se o cálculo do Índice Base (FIB) que corresponde ao 

esforço de produção de 1 UEP e o seu valor em R$, multiplicando-se o custo-hora de cada 

posto operativo, pelo tempo de passagem ou permanência do produto. 

 

Tabela 12: Cálculo do Índice Base 

 

Posto Operativo Foto Índice (PO) 
Tempo de 

permanência 

Índice Base(FIB) 

1001                      25,56                       0,33                   8,39  

1002                      15,23                       0,33                   5,00  

1003                      38,89                       0,05                   1,94  

1004                      42,99                       0,05                   2,15  

Índice Base                              17,48 

 

 

Na tabela 13 calculou-se a capacidade produtiva de cada posto operativo em UEP/h, 

dividindo-se o valor da Foto Índice de cada posto operativo pelo Índice Base correspondente. 

 

Tabela 13 – Cálculo da capacidade produtiva em UEP/h por PO 

 

Posto Operativo Foto Índice (PO) Foto Índice Base 
UEP/h (capacidade 

produtiva) 

1001                      25,56                     17,48                   1,46  

1002                      15,23                     17,48                   0,87  

1003                      38,89                     17,48                   2,22  

1004                      42,99                     17,48                   2,46  

Total UEP/h                               7,02  
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Na tabela 14 calculou-se o consumo em UEP de cada produto por posto operativo, 

multiplicando-se a capacidade produtiva em UEP/h x tempo de permanência no PO. 

Tabela 14 – Calculo da capacidade produtiva em UEP por PO  

 

Posto Operativo 
Capacidade produtiva 

UEP/h 

Tempo de 

permanência 
UEP por PO 

1001                        1,46                       0,33               0,4799  

1002                        0,87                       0,33               0,2859  

1003                        2,22                       0,05               0,1112  

1004                        2,46                       0,05               0,1229  

Total UEP/h                            1,0000  

 

Na tabela 15 calculou-se a quantidade de UEP’s produzidas no ano de 2014, 

multiplicando-se a capacidade de UEP/PO pela produção efetiva total de 150.000 toneladas de 

produto. 

 

Tabela 15 – Calculo da quantidade de UEP’s produzidas (UEP por PO x 

produção) 

 

Posto Operativo UEP por PO Total UEP produzida 

1001              0,4799            71.982,63  

1002              0,2859            42.889,00  

1003              0,1112            16.685,95  

1004              0,1229            18.442,42  

Total            150.000,00 

 

 

Na tabela 16 calculou-se o custo unitário de produção por PO em R$(reais) e em 

percentual (%), demonstrando qual o posto operativo que apresentou maior impacto e que 

requer maior atenção e analise. 

O valor da UEP em R$ foi calculado pelo montante de gastos incorridos divididos 

pela quantidade de UEP’s produzidas (R$ 5.815.882,35 /150.000 UEP’s). 
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Tabela 16 – Cálculo do custo unitário de produção por PO 

Posto Operativo Quantidade UEP/h UEP em R$ 
Custo unitário 

em R$ 

Custo em % 

1001                    0,4799                     38,77                 18,6063  48,0% 

1002                    0,2859                     38,77                 11,0861 28,6% 

1003                    0,1112                     38,77                   4,3130 11,1% 

1004                    0,1229                     38,77                   4,7671 12,3% 

Total UEP/h     38,7725 100,00% 

 

Como pudemos observar através do cálculo do custo unitário de produção por PO, e 

apresentado no Gráfico 1, os postos operacionais com maior impacto são os postos 1001 – 

Lavra e 1002 – Manutenção do Talude, que guardam simetria aos processos produtivos desse 

segmento, mas remete a uma análise por parte da administração no tocante aos demais postos 

1003 e 1004, os quais representaram um valor agregado de 23,4% do custo de produção.  

 

 

Gráfico 1 – Custo unitário do posto operativo 

 

Na tabela 17 apresentou-se o cálculo da capacidade de produção da empresa por 

posto operativo, multiplicando-se a capacidade de produção e UEP/h, conforme tabela 13, 

pela quantidade de horas trabalhadas no período de 12 meses, considerando-se que a empresa 

trabalha 220horas/mês. 

Em razão da confidencialidade e sigilo das informações, a quantidade de 

funcionários por Posto Operativo não foi apresentada. 
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Tabela 17 – Calculo da capacidade de produção em UEP anual  

Posto Operativo 
Capacidade produtiva 

em UEP/H por PO 
Horas trabalhadas/ano UEP/h total 

1001                        1,46                 155.760             227.723  

1002                        0,87                   21.120               18.398  

1003                        2,22                   18.480               41.114  

1004                        2,46                   18.480               45.442  

Total                           213.840                       332.677  

Total da produção – 2014 em UEP                     150.000 

Ociosidade apurada em UEP                     182.677 

Produtividade apurada (produção real/capacidade de produção)                         45,1% 

 

Conforme demonstrado no Gráfico 2, foi apurada uma ociosidade de produção no 

total de 182.677 UEP’s, assim como se verificou uma taxa de produtividade de 45,1% em 

UEP. 

 

 

Gráfico 2 – Capacidade de produção em UEP e Horas 
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4.3 Comparação Absorção x UEP 

Tabela 18 – Comparativo do custo unitário de produção UEP x Absorção 

Método de custeio Custo unitário por tonelada 

UEP 38,7725 

Absorção 38,7700 

(*) o valor de uma UEP em R$ é de R$38,77 

 

Como se pode verificar o resultado obtido do custo unitário de produção por tonelada 

não apresenta diferença significativa, em valores monetários, entretanto se o objetivo da 

empresa for apenas cumprir com as suas obrigações fiscais, o custeio por absorção atende 

essas exigências, mas não possibilita a obtenção de informações gerenciais analíticas e com 

um maior grau de visibilidade do processo produtivo.  

Quanto ao método da UEP verificou-se que ele produz informações mais detalhadas 

e analíticas, principalmente relacionadas aos setores e processos produtivos da empresa, o que 

possibilita uma análise mais analítica dos setores (postos operativos) e de possíveis distorções 

que possam vir a ocorrer, assim como identifica de forma mais precisa os setores que 

impactam com maior intensidade o custo de produção. 

Um exemplo, dessa análise, encontra-se na Tabela 16, a qual demonstra os postos 

operativos (posto 1001 – 48% e posto 1002 – 28,6%) que receberam a maior carga de custos 

incorridos. Já a Tabela 17, demonstra a capacidade produtiva e a ociosidade de produção da 

empresa. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo se propôs a analisar a comparação do método de custeio UEP-Unidade 

de Esforço de Produção e o método de custeio por absorção, como forma de apresentar uma 

solução de melhoria da qualidade de informação para a administração da empresa, tendo 

como metodologia de trabalho o “Projeto de solução de problemas empresariais” 

(MARCONDES et al, 2015). 

O estudo inova ao focar no uso dessa metodologia, pois procura aproximar o 

referencial teórico das questões e desafios concretos enfrentados pelas empresas na gestão dos 

seus negócios. 

O objetivo a que este trabalho se propôs, foi atingido, onde se pode demonstrar que o 

método de custeio através da UEP apresenta vantagens na sua aplicação, em razão de 

apresentar de forma simples quem são os setores (postos) produtivos que impactam com 

maior ou menor intensidade no custo de produção; possibilita um conhecimento da 

capacidade fabril e da eventual ociosidade e o conhecimento dos processos de fabricação.  

Segundo Allora (1988), o cálculo e o estabelecimento da UEP numa fábrica é 

trabalho complexo e minucioso, porém, uma vez calculada e obtida a unidade, sua utilização é 

de extrema simplicidade. O que se torna um atrativo para a sua adoção pelas empresas. 

De acordo com Dlugosz et al (2013), se o objetivo principal da empresa for apenas 

satisfazer o fisco, a utilização do custeio por absorção cumpre esta função, mais nos dias 

atuais existe a preocupação da informação gerencial para que a empresa possa obter 

continuidade em frente à concorrência. Com o método UEP as organizações necessitam de 

informações sólidas sobre seus custos de produção, para ter o conhecimento de quais são os 

setores mais produtivos, qual departamento é mais caro de se manter, qual produto fornece 

maior retorno, entre outras informações relevantes. 

Os resultados mostram que o método de custeio através da UEP possibilita uma 

análise mais detalhada dos setores ou postos operativos da empresa, conforme tabela 16, onde 

ficaram demonstrados os postos operacionais de maior impacto, como também aqueles que 

merecem uma avaliação mais criteriosa, por parte da administração. 

Outra analise importante, é relativa à avaliação da sua capacidade produtiva, de sua 

eficiência e ociosidade, conforme tabela 17, onde se pode verificar o desempenho da 

produção de uma forma simples e pratica, oferecendo a possibilidade de planejamento rápido 

de resultado por simulações. 
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