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resumo Este relatório foca-se na importância da repartição dos custos na organização
da empresa SOPLASNOR. É feita uma análise do cenário económico do
sector de produção de tubagens em PVC, PE e PP, onde se enquadra a
empresa. Comprova-se que neste segmento de mercado impera a constante
flutuação e ascensão do preço das matérias-primas, contrapondo-se com a
descida dos preços de mercado dos artigos produzidos e conjugado com a
extrema agressividade da concorrência do sector. É de salientar também a
enorme influência de outros sectores e factores, que condicionam os
resultados das empresas deste mercado.  
A análise efectuada baseia-se em dados estatísticos recolhidos junto de
organismos oficiais e bibliografia de referência sobre o tema, sendo as
conclusões complementadas com a informação de relatórios dispensados pela
empresa e pela própria experiência enquanto estagiário.  
Foi possível concluir que, devido a estes factores exógenos, terá de haver um
controlo restrito nos factores endógenos, principalmente nos custos globais da
empresa. É também realçado o importante papel dos custos de produção na
obtenção de resultados positivos. 



keywords costs, direct cost, indirect cost,  responsibility center, cost center, analysis of
costs, activities, ABC model. 

abstract This project focuses on the importance of sharing costs in the SOPLASNOR
Portuguese company. It is made an economic scenario analysis of the
production sector of PVC, PE and PP, where the company fits. It is
demonstrated that prevails the constant fluctuation and rise on the price of the
raw materials, contrasting with the decline in market prices of articles produced
and combined with extreme aggressiveness of competition in this sector. The
influence of other sectors and factors can change the company results in this
market, which is relevant in this study. 
This analysis is based on statistical data collected from official organizations
and reference bibliography on the subject, and the conclusions were
complemented with information from company reports and my experience as a
trainee.  
The main conclusion is that due to these exogenous factors, there must be a
strict control on endogenous factors, mainly in overhead costs of the company.
It was also highlighted the important role of the production costs in order to
obtain positive results for the company. 
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1. Introdução 
 

Na actual era de globalização, em que a concorrência comprime ao máximo os 

preços dos artigos comercializados pelas organizações, fazendo assim diminuir o 

desempenho dos seus resultados, mostra-se necessária uma reorganização de 

estratégias adoptadas para manter ou aumentar os níveis de competitividade e 

desempenho desejados. Entre as demais estratégias a seguir podem-se distinguir a 

inovação de produtos e o controlo estrito de custos. 

Foi com base nesta última estratégia que este relatório foi elaborado, e com todo 

o suporte do trabalho realizado durante o período de estágio executado na empresa 

SOPLASNOR - Sociedade de Plásticos do Norte, SA de 06 de Novembro de 2007 a 05 

de Maio de 2008, como complemento curricular ao 2º Ciclo de Bolonha em Economia, 

com a área de especialização em Finanças. 

A visão e execução prática da teoria interiorizada durante o percurso académico, 

revela-se o objectivo global e fundamental da realização de estágios, facultando um 

primeiro contacto e futura integração no mercado de trabalho, alargando 

consequentemente o horizonte de pensamento e acção perante a realidade.  

Neste caso concreto, para além dos objectivos gerais supracitados, incorpora-se 

como objectivo específico a aquisição de conhecimentos mais sólidos dentro das áreas 

contabilística e financeira duma empresa, detalhadamente no controlo de custos dos 

artigos produzidos, bem como apoio à gestão de tesouraria. 

O trabalho desenvolvido incidiu fortemente no tratamento de informação financeira 

decorrente da actividade diária da empresa a fim de se tomarem e ajustarem as melhores 

decisões à sua realidade, tendo em vista a execução das melhores políticas que 

conduzam ao sucesso.  

O tema escolhido para neste relatório é a importância da “optimização do custeio 

dos produtos afecto aos centros de custo”, que visa essencialmente um apuramento e 

respectiva imputação mais exacta dos custos dos artigos produzidos pela empresa, 

sendo para isso necessário desenvolver um trabalho mais específico e detalhado no 

tratamento de todos os dados relevantes para a empresa, afim de estes serem imputados 

exactamente aos seus artigos.  

A estrutura deste relatório compõe uma breve apresentação da empresa, bem 

como a descrição do estágio aí realizado. De seguida é efectuada uma análise 

microeconómica ao sector onde se insere a empresa, e uma análise macroeconómica 

para um melhor enquadramento de factores condicionantes da actividade da empresa. 
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Por fim é efectuada uma análise dos custos da empresa com base no modelo de Custeio 

Baseado em Actividades (mais conhecido por modelo ABC), procurando assim explicar a 

importância de classificação das actividades em centros de custo. Esta tarefa mostra-se 

relevante para se conseguir uma melhor imputação dos custos indirectos de produção e 

não produção aos artigos produzidos, podendo-se assim retirar conclusões relativamente 

às rentabilidades dos artigos produzidos. 
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2. A empresa e o estágio 

2.1. A empresa SOPLASNOR 

2.1.1. Apresentação da empresa 

 

Tabela 1 - Apresentação da Empresa SOPLASNOR 
Identificação SOPLASNOR – Sociedade de Plásticos do Norte, S.A 

Sede Lavra, Leça da Palmeira 

Morada 
Rua das Poças, Lavra – Apartado 3102 

4451-801 Leça da Palmeira 

Identificação fiscal 500 273 820 

CAE (Rev.2.1 / Rev.3) 25210 / 2220 – Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico 

Contactos 

Tel: +351 229 997 640 Fax: +351 229 997 642 

Página Web: www.soplasnor.pt 

E-mail: soplasnor@soplasnor.pt; 

(Fonte – Elaboração própria) 

 

Figura 1 - Vista aérea da empresa SOPLASNOR 

 
(Fonte - www.maps.live.com) 

2.1.2. Breve historial 

 

A SOPLASNOR foi fundada em 15 de Novembro de 1971, com instalações fabris 

em Leça do Balio. Em 1992 inaugurou as novas instalações na morada actual, para onde 
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foi transferida toda a sua actividade. A SOPLASNOR tem desenvolvido essencialmente o 

seu negócio na área da extrusão de polímeros (etileno1 e cloreto de vinilo2) (IUPAC, 

2008), mais concretamente na fabricação de tubagens termoplásticas de poli cloreto de 

vinilo (PVC) e de polietileno (PE) para abastecimento de águas sob pressão, 

saneamento, esgoto doméstico, ventilação e protecção de cabos eléctricos e de 

telecomunicações, acessórios de PVC, PE e polipropileno (PP) e perfis de sinalização em 

PVC. 

Em 1997 a SOPLASNOR, até então sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada, foi transformada em sociedade anónima e o seu capital integralmente adquirido 

pela CIRES – Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, SA, maior fornecedor da sua 

principal matéria-prima, resina de PVC, em Portugal. Deste modo potenciaram-se 

sinergias tecnológicas e comerciais que permitiram atingir níveis superiores de 

produtividade, de qualidade dos fabricos e de penetração nos mercados. 

Em 25 de Maio de 2000 deu-se a certificação da organização pela NP EN ISO 

9002:1995, e em 25 de Maio de 2003 ocorreu a transição para a NP EN ISO 9001:2000. 

Em 2006 a SOPLASNOR foi adquirida pela OLIVEIRA & IRMÃO, SA, passando a 

integrar um grupo luso-italiano (FONDITAL GROUP, SPA), que detém outras unidades 

industriais distribuídas por vários países, entre eles Itália, Polónia, Roménia e Rússia. 

A empresa encontra-se organizada da seguinte forma funcional: 
 

Figura 2 - Organograma da Empresa SOPLASNOR 

 
(Fonte – Manual de apresentação da SOPLASNOR) 

                                                           
1  Quando moléculas grandes da constituição do petróleo (geralmente alcanos), são quebradas através de 
um processo simples de aquecimento utilizando catalisadores (pode ser sílica, alumina Al2O3), forma-se uma 
fracção gasosa que contém na sua composição etileno. Esse processo é um dos mais simples que ocorrem 
com a transformação do petróleo. 
2  Originária da conjugação de cerca 57% de cloro (derivado do cloreto de sódio – sal) e 43% de etileno 
(derivado do petróleo). 
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Podemos identificar pelo organograma da SOPLASNOR, a forma pela qual se 

encontram organizados os seus principais departamentos que coordenam toda a 

actividade da empresa. O departamento Administrativo / Financeiro, que coordena os 

sectores da contabilidade, da tesouraria e crédito, das compras e dos recursos humanos. 

O departamento Comercial, que coordena o sector das vendas (nacionais e 

internacionais) e o sector da expedição. O departamento industrial, coordena o sector da 

qualidade e da produção. O sector da produção, que coordena o sector de preparação, 

de extrusão e logística/armazém. No topo desta hierarquia, a Administração é quem 

controla todos os departamentos. 

O estágio foi realizado dentro do departamento Administrativo / Financeiro, 

especificamente no sector de contabilidade e no de tesouraria e crédito. 

 

2.1.3. Produtos resultantes da sua actividade e suas aplicações 
 

A SOPLASNOR desenvolve no seu processo produtivo, artigos de tubagem e 

acessórios em PVC, PE e PP, dos quais possui algumas patentes registadas, com as 

seguintes descrições e para as respectivas aplicações: 

• Sistemas de tubagem sob pressão para distribuição de Água e Saneamento 

- NORPRESSE - PVC 

- HIDRONOR - PVC 

- NORALTA - PE 

• Sistemas de tubagem para Saneamento e Esgoto doméstico 
- NORSAN - PVC 

- NORDIN - PVC 

- NORUNI – PVC e PE 

• Tubagem para furos artesianos 
- NORFUROS – PVC 

• Tubagens para protecção de cabos eléctricos, telecomunicações e fibras 
ópticas 

 - NORCABE – PEAD (Monotubo, Tritubo) 

- JANOFLEX – PVC e PE 

- JANODUR – PVC e PE 
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Para manter os elevados níveis de competitividade exigidos para permanecer no 

mercado, a SOPLASNOR tem perspectivas de implementar no mercado novos artigos, 

não só numa tentativa de diversificar e ramificar a sua oferta perante os seus clientes, 

como também abranger outras necessidades do mercado pouco exploradas pela sua 

concorrência. 

• Desenvolvimento e introdução no mercado de novos produtos 

- Caixas de visita - PE 

- Tanques sépticos – PE e PVC  

- Novos perfis – PVC 

 

2.1.4. Análise da Empresa 
 

No final de cada ano, a empresa elabora um relatório para poder avaliar o seu 

desempenho perante a concorrência. Este é feito com base nos dados estatísticos 

publicados no site do INE, Banco de Portugal e APIP3 (do qual é associada) sobre as 

quantidades vendidas (em toneladas) ao mercado nacional de obras públicas e ao 

mercado de construção. 

Em 2007 foi possível apurar e demonstrar no gráfico 1, que a SOPLASNOR 

possuía a nível nacional cerca de 19% da quota de mercado de obras públicas – 

saneamento e pressão em PVC; e cerca de 3 % da quota de mercado de construção em 

PVC. Assim pode-se classificar como 2º maior fornecedor nacional do mercado de obras 

públicas - Saneamento e pressão e o 8º maior fabricante nacional para o mercado de 

construção civil – esgoto doméstico. 

 

  
                                                           
3  Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos - A APIP foi constituída em 1975, sucedendo ao então 
Grémio Nacional dos Industriais de Composição e Transformação de Matérias Plásticas que datava de Maio 
de 1957. 
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Como exemplo, na tabela seguinte são apresentadas algumas obras de 

referência nacional e internacional onde foram incorporados artigos produzidos pela 

SOPLASNOR: 
Tabela 2 - Obras de Referência da SOPLASNOR - 2005 a 2008 

Ano Obra Artigo Aplicado: 
2005 Abastecimento de água ao 

sector norte de Arcos de 
Valdevez 

Tubagem de PVC de pressão de DN63 a DN160 
em PN10 e PN16 

2006 A25/IP5 Lote4 Boa Aldeia Viseu Tubagem corrugado PE 110 e Tritubo 40 
2007 Fornecimento de tubos em PVC 

para Luanda - Angola 
Tubagem de PVC de pressão de DN25 a DN110 
em PN10 e PN16 

2008 Infra-estruturas de Valongo – 
Concessão 

Tubagem de PVC de saneamento de DN125 a 
DN400 em PN6 e PVC de pressão de DN63 a 
DN400 em PN10 

(Fonte – Elaboração Própria) 

 

O PVC tem vindo a ser alvo de uma crescente concorrência por parte de outros 

materiais continuando contudo, a manter uma posição de liderança nos variados 

segmentos de aplicação onde se insere. 

 

• Principais Fornecedores 

Em 2007 teve como principais fornecedores de matérias-primas as seguintes 

empresas, hierarquizadas de acordo com a percentagem de representação do valor total 

fornecido. 

Tabela 3 - Principais fornecedores da SOPLASNOR em 2007 

PRINCIPAIS FORNECEDORES  % 
COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTÉTICAS, CIRES, S.A. PT 60% 
REPSOL QUÍMICA, SA PT 8% 
MIBEPA-IMPORT.COMERC E EXPORT, LDA PT 5% 
ARTO CHEMICALS FRANCE FR 4% 
SIRPLASTE-S.I.RECUPERADOS PLÀSTICOS SA PT 3% 
ASÚA PRODUCTS, S.A. ES 2% 
JUBEDI, S.L. ES 1% 
BASELL SALLES & MARK. COMPANY B.V. NL 1% 
MINERA DEL SANTO ÁNGEL, S.L. ES 1% 
OUTROS  15% 

(Fonte – Software de Gestão IFS – Dados da Empresa (Elaboração própria)) 
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Esta empresa detém como seus principais fornecedores das matérias-primas, 

maioritariamente empresas nacionais, pois os custos de transporte e logística destas são 

muito elevados. Esporadicamente, a empresa faz importações de matérias-primas com 

origem no continente americano e no médio oriente, mas nem sempre se mostram muito 

rentável por factores como a taxas de câmbio, transportes, alfandega e todos os custos 

burocráticos e logísticos associados a este processo, bem como a necessidade diária de 

grandes quantidades de matéria-prima. Este último impõe a necessidade de fornecedores 

de “curta distância”. 

 

• Principais Clientes 

Em relação aos seus principais clientes, verifica-se uma tendência crescente de 

comercializar com o mercado espanhol. A diminuição das compras dos clientes nacionais 

em relação aos internacionais, revela-se pela baixa procura existente destes artigos pelos 

sectores que os procuram em Portugal, devido aos factores da crise instalada, bem como 

falta de investimentos públicos e privados nos sectores de construção e obras-públicas, 

contrapondo-se ao mercado espanhol que vai tendo capacidade para absorver esta 

produção. 

Em 2007 teve como principais clientes de artigos acabados as seguintes 

empresas, hierarquizadas de acordo com a percentagem de representação do valor total 

comprado. 

 
Tabela 4 - Principais clientes da SOPLASNOR em 2007 

Principais Clientes  % 
SANIPLAST, S.L. ES 18%
TEC INTERNATIONAL, SARL ES 10%
DISTRIBUCIONES VYTUSAN, SL ES 7% 
MULTITUBOS, LDA COMÉRCIO TUBOS ACESSÓRIOS SAN. PT 5% 
MATERIALES FRANS BONHOMME, S.L. ES 3% 
SUMINISTROS HIDRAULICOS GRANADA, S.L ES 3% 
NORLABOR - ENGENHARIA E CONST., S.A. PT 2% 
TUBOAMBIENTE -PROD.CONST.INDUST, LDA PT 1% 
EDIFER - CONSTRUÇÕES PIRES COELHO & FERNANDES, SA PT 1% 
OUTROS  50%

(Fonte – Software de Gestão IFS – Dados da Empresa (Elaboração própria)) 
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Um dos principais factores que condiciona o alargamento para um mercado além 

ibérico, prende-se com razões de transporte. Os artigos produzidos, fundamentalmente 

os de PVC – Saneamento (mais representativos da SOPLNASNOR), são muito 

volumosos, o que dificulta um transporte de longa distância que seja rentável 

comercializa-lo para além de Espanha, bem como por questões concorrenciais. 

Esta distribuição apresentada na tabela 4, mostra bem que a SOPLASNOR possui 

uma alargada carteira de clientes fazendo assim divulgar as suas marcas de artigo final 

em todo o mercado que o procura, tentando implementar a sua qualidade a todos os 

níveis. Mostra-se necessária esta diversificação da carteira de clientes pois existe uma 

concorrência muito elevada, mostrando-se por vezes até agressiva. 

 

2.2. O Estágio 

2.2.1. Plano e calendarização do estágio 
 

O estágio foi realizado no departamento Administrativo/Financeiro da 

SOPLASNOR, desempenhando funções de contabilidade geral e analítica/custos, bem 

como na tesouraria sob a orientação geral do Dr. Luís Martins (director financeiro do 

grupo Oliveira & Irmão), e acompanhado mais de perto, pela Eng.ª Marisa Malhão 

(Administradora da empresa SOPLASNOR) e Dr.ª Paula Mendes (responsável pela 

contabilidade). 

A SOPLASNOR ao ser adquirida pelo Grupo Oliveira & Irmão, sentiu necessidade 

de implementar o mesmo software de gestão usado pelo grupo (IFS - Industrial and 

Financial Systems). Com esta implementação, a informação de alguns módulos do 

sistema não ficou tão clara como seria desejável e daí a necessidade de recrutar um 

estagiário para proceder às rectificações necessárias dessa informação, bem como criar 

novas rotinas de apoio à gestão que fossem necessárias, para aceder mais eficaz e 

rapidamente a toda a informação. 

De acordo com estas necessidades, foram planeadas as seguintes actividades a 

serem realizadas durante o período de estágio: 

1. Reconhecimento e actualização das fichas de imobilizado no software de 

gestão IFS - Actualização/correcção da informação que consta no sistema; 

2. Organização da informação fiscal e contabilística; 
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3. Criar suporte de informação para acompanhamento do estado de evolução dos 

diversos projectos de investimento em curso; 

4. Apurar o cálculo de custo dos artigos produzidos em IFS afectando-os aos 

respectivos Centros de Custo; 

5. Criação de Relatórios Financeiros para apoio à Gestão; 

6. Utilização do software de gestão (IFS) para análise e gestão da tesouraria. 

Foi estabelecido pela administração da SOPLASNOR que a calendarização 

destas actividades se dividia da seguinte forma: 

 
Tabela 5 - Calendarização das actividades do estágio 

1 Semana Reconhecimento da empresa bem como os procedimentos a utilizar; 

1 Semana Reconhecimento com o software de gestão IFS para desempenho das 
funções acima descritas; 

2 Semanas Elaboração do dossier fiscal e do dossier dos projectos de investimentos 
em curso; 

1 Mês e 2 Semanas Reconhecimento e actualização das fichas de imobilizado no sistema IFS 
- Actualização/correcção da informação que consta no sistema; 

2 Meses Apurar o cálculo de custo dos artigos em IFS afectando-os aos 
respectivos Centros de Custo 

3 Semanas Criação de Relatórios Financeiros para apoio à Gestão; 

3 Semanas Elaboração de mapas para um melhor e detalhado controlo de 
tesouraria; 

A elaboração do relatório será efectuada ao longo de todo o período de estágio bem 
como depois de terminado o estágio. 

(Fonte – Elaboração própria) 

 

2.2.2. Actividades desenvolvidas 
 

O estágio iniciou-se com o reconhecimento e identificação dos bens de 

imobilizado corpóreo e incorpóreo da empresa registados no sistema IFS, procedendo a 

diversas correcções de incoerência de informação devido à passagem da informação do 

antigo software de gestão AS400 para o IFS. As correcções foram ao nível dos Códigos 

Portaria (identificados de acordo com decreto regulamentar das finanças); bens não 

identificados, vendidos, obsoletos, e para abate; períodos de amortizações dos bens; 

melhoramento da informação de identificação bens para um melhor reconhecimento 

futuro; análise do valor do cadastro dos bens com o valor contabilístico; preparação de 
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documentos para abate e respectivo abate de alguns bens imobilizados incorpóreos 

totalmente amortizados já sem relevância para a empresa; correcção de algumas contas 

da contabilidade inerentes às fichas destes bens em relação à contabilidade. Houve 

também, necessidade de conferir pelos mapas das aquisições de 2006 e 2007, se os 

bens de imobilizado adquiridos nestas datas tinham dado entrada no sistema através do 

módulo de imobilizado. Esta análise foi feita com base na confrontação entre os saldos 

dos valores do cadastro do imobilizado com os valores registados na contabilidade. Foi 

ainda solicitado o controlo e criação da proposta de amortização mensal de todos os 

bens de imobilizado.  

No campo do imobilizado em curso (projectos em curso), foi necessária a 

elaboração de um dossier de controlo interno, para possibilitar a sua passagem para o 

imobilizado fixo. Quando existem grandes reparações, grandes aquisições, ou aquisições 

repartidas por muitos fornecedores e por um longo período de tempo, que vão pertencer 

a um bem imobilizado comum, é necessária a criação de um projecto. O objectivo é o 

bem só se tornar custo para a empresa (através das amortizações), quando o projecto 

está concluído e passou para imobilizado fixo. A actividade desenvolvida neste campo foi 

ao nível de rectificação (pelas facturas, pedidos de compra e lançamentos na 

contabilidade) e fecho de projectos em curso durante o ano 2006 e 2007 que passaram 

para o imobilizado fixo e a abertura de novos projectos para o ano 2008. 

Outra tarefa desenvolvida, prende-se com o controlo contabilístico da conta 

compras (22803 - "Facturas recepção conferência serviços") em que foi conferido o saldo 

do ano de 2007, e mensalmente de Janeiro a Abril de 2008, para se proceder à 

respectiva justificação. O saldo desta conta corresponde a pedidos de compras a 

fornecedores de outros bens e serviços, anulados com a respectiva entrada do material 

comprado. 

Ainda dentro do controlo contabilístico foi necessário o cálculo mensal das 

comissões dos agentes sobre as suas vendas mensais para lançamento na contabilidade 

da especialização dos valores da comissão, por cliente e respectivamente a cada centro 

de custo dos produtos vendidos (MERC, PVC, TPC, PE, PECAB). Este procedimento foi 

também necessário no cálculo mensal dos transportes das mercadorias e produtos 

acabados, efectuados pela empresa, para os seus clientes, divisão do valor do transporte 

a cada cliente respectivamente a cada centro de custo dos produtos vendidos (MERC, 

PVC, TPC, PE, PECAB). Com este trabalho, é possível avaliar a rentabilidade das 

vendas por cliente e por categoria de produto vendido. 
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Com os elevados níveis de exportação da SOPLASNOR, nomeadamente para o 

mercado espanhol, e com fornecedores maioritariamente nacionais, é liquidado o IVA no 

preço dos bens adquiridos. Uma vez que este IVA como é considerado na declaração 

periódica como IVA a recuperar do Estado, foi necessária a preparação da informação 

para o processo do reembolso do IVA, efectuada trimestralmente. 

No final do ano de 2007 foi solicitado o acompanhamento na construção e 

elaboração dos procedimentos de fecho do ano tais como: o Balanço Anual, da 

Demonstração de Resultados por natureza e por funções, Demonstração dos fluxos de 

caixa e do documento anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados. 

Ao longo de todo o período do estágio, foi solicitada a elaboração mensal de 

alguns mapas financeiros para apoio à gestão: 

• Mapa de investimentos (imobilizado corpóreo e imobilizado em curso), 

realizados 2007 e 2008, repartidos pelos centros de custo existentes na empresa, com 

respectivas variações mensais em valor, para o controlo orçamental; 

• Mapa de custos mensais (MO, G.G.F. e outros custos), repartidos pelo 

respectivo centro de custo de produção, interligando a informação das quantidades 

produzidas, quantidades vendidas e valor de vendas e preço das matérias-primas, afim 

de calcular um custo médio de produção e respectiva margem. 

Foi solicitado um acompanhamento da área da tesouraria e crédito junto do seu 

responsável para poder ajudar a desenvolver relatórios que apoiassem e simplificassem 

o controlo de tesouraria. 

Por fim, depois de algum tempo de formação no módulo de custeio do software de 

gestão IFS, foi solicitado ao estagiário que procedesse, com base na informação 

recolhida do decorrer da actividade da empresa, à actualização da informação base 

necessária para o cálculo do custo dos artigos produzidos e o seu respectivo cálculo, 

antes de ser executada a sua ordem de fabrico. O método de custeio adoptado pela 

empresa para este processo é o custo médio ponderado. A aplicação deste método 

origina menos riscos em termos de valorização das saídas das matérias-primas e 

produtos em armazém, porém, apresenta o inconveniente de o custo actual de um dado 

produto, ao ser ponderado com um preço mais antigo, pode vir a ser substancialmente 

alterado, afastando-se desse modo do seu valor real. 

O tema apresentado para elaboração deste relatório de estágio, vai ter por base a 

aplicação do modelo de Custeio Baseado nas Actividades, importante na forma de 

classificar e repartir os custos directos e os custos indirectos das actividades ligadas à 
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produção e à não produção, com o objectivo de imputá-los ao custo do artigo final 

apurando assim a respectiva rentabilidade do artigo produzido representa para a 

empresa. 

Antes disso mostra-se importante uma breve análise do sector onde se insere a 

SOPLASNOR, bem como uma ligeira apresentação de um conjunto de factores que 

condicionam a sua actividade.  
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3. Análise económica 

 

A importância deste capítulo prende-se com a necessidade de determinar 

explicações em algumas variáveis económicas simples, que podem ser condicionantes 

para a actividade normal da empresa SOPLASNOR. Fundamentalmente, estas variáveis 

são pilares que determinam a sua conduta desde a compra das matérias-primas e 

estabelecimento de todos os custos de produção e não produção, até à venda do produto 

acabado.  

Inicialmente vai ser efectuada uma análise com base em indicadores mais 

específicos (microeconómicos), que mostrarão as diversas empresas que compõem 

sector de fabrico de tubagem em PVC e PE em Portugal, seguida duma análise da 

concorrência dentro deste sector. Depois serão usados indicadores mais abrangentes 

(macroeconómicos); que influenciam os preços das matérias-primas (inputs) utilizadas na 

produção do PVC, PE e PP, como os preços do petróleo; e que influenciam a procura dos 

artigos produzidos (outputs) como o mercado nacional do sector da construção e obras-

públicas. 

 

3.1. Análise do sector (micro) 

 

O Sistema Estatístico Nacional (SEN) usa a Classificação Portuguesa das 

Actividades Económicas (CAE), sendo este um sistema de classificação e agrupamento 

das actividades económicas (de acordo com aquilo que produzem e comercializam) em 

unidades estatísticas de bens e serviços. Assim, a cada actividade económica e 

empresarial é atribuído um código de classificação específico. Cada empresa, 

dependendo do seu objecto ou ramo de actividade, estará abrangida por um ou mais 

destes códigos (INE, 2007). 

De acordo com os organismos oficiais nacionais que regulam este sistema de 

classificação, a SOPLASNOR pertence ao código da CAE Rev.34 - Subsecção 22210 – 

subsecção esta que pertence à secção 2221 – Fabricação de chapas, folhas, tubos e 
                                                           
4 CAE-Rev.3, cuja estrutura foi publicada no Diário da República a coberto do Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 
de Novembro, estabelece o novo quadro das actividades económicas portuguesas, harmonizado com a 
Nomenclatura Estatística das Actividades Económicas na Comunidade Europeia (NACERev. 2), no âmbito do 
Regulamento da (CE) nº 1893/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006. 
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perfis de plástico que por sua vez pertence ao grupo 222 – Fabricação de Artigos de 

Matérias Plásticas conforme demonstrado na tabela 6. 

 
Tabela 6 - CAE por Subdivisão da Secção C – Indústrias Transformadoras 

(Fonte – CAE - Rev.3, INE(2007)) 

 

Os artigos resultantes da produção da SOPLASNOR, que servem de base para 

esta classificação, são os tubos e perfis plásticos em PVC e PE. Como se pode verificar 

neste quadro n.º 4, a subclasse do CAE é atribuída de acordo com a actividade principal 

da empresa, logo podem estar englobadas empresas cujo artigo final (chapas, folhas, 

blocos, filmes ou películas, tubos e acessórios) por elas produzido poder ser aplicado em 

distintos sectores de actividade. Pode-se concluir que apesar de empresas pertencerem 

ao mesmo CAE, podem não ser concorrentes entre si, pois os artigos produzidos ao 

serem introduzidos no mercado podem ter objectivos distintos. 

Segundo a publicação da EUROPEAN PLASTIC NEWS (EPN, 2007) (dados na 

tabela 7), desde 2000 até 2006, o número de empresas deste sector de actividade em 

Portugal aumentou significativamente de 2000 a 2003, e tendo vindo a manter-se 

relativamente constante até 2006. Nesta publicação é dito por Chris Smith (director da 

revista EPN) que o total das vendas aumentou cerca de 2/3 neste período, o que 

demonstra que estas novas empresas vieram trazer mais inovação, produzir com mais 

tecnologia, e novos produtos para conseguirem colmatar falhas de mercado, pois só 

assim se garante este aumento 

O quadro n.º 5 demonstra ainda a repartição das vendas por tipos de mercado 

(Nacional, União Europeia e Países Terceiros), em que se nota uma diminuição das 

vendas no mercado nacional, de 66% para 54%, em que é compensado pelas vendas 

dentro do espaço europeu que passou de 30% para 42% e pelo ligeiro aumento de 4% 

para 6% as vendas para os países terceiros.  
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Segundo estes dados, a natureza jurídica das empresas deste sector divide-se em 

torno dos 50%, dominando sempre o número de Sociedades por Quotas5 em prol das 

Sociedades Anónimas6. É de relevar esta composição com cerca de 50% das empresas 

serem Sociedades Anónimas, pois a capacidade financeira necessária para a laboração 

nesta área tem de ser elevada. Posto isto, existe a vantagem de a obtenção de 

montantes de capital mais elevados ser mais fácil nas SA, seja pela via da emissão e 

venda de novas acções da empresa ou através de financiamento bancário. 

 

Dimensão das empresas do sector 

 

De acordo com as normas europeias entende-se por Pequena e Média Empresa 

(PME7), as empresas que têm menos de 250 trabalhadores, cujo volume de negócios 

anual não exceda 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual que não exceda 43 

milhões de Euros; 

Esta classificação deve ser sempre feita pelo Número de Trabalhadores 

(obrigatório); do Volume de Negócios ou, em alternativa a este, do valor do Balanço 

Total; e do Critério de Independência. 

 
Tabela 8 - Classificação de PME 

Categoria Nº de Trabalhadores Volume de Negócios Balanço Total 

Microempresa < 10  < = 2 Milhões de euros < = 2 Milhões de euros 

Pequena Empresa < 50 < = 10 Milhões de euros < = 10 Milhões de euros 

Média Empresa < 250 < = 50 Milhões de euros < = 43 Milhões de euros 

(Fonte - Ministério da Economia e Inovação - http://www.min-

economia.pt/innerPage.aspx?idCat=138&idMasterCat=58&idLang=1(2008)) 

 

Foram retirados os dados dos Quadros do Sector – Banco de Portugal para se 

proceder à classificação de dimensão das empresas deste sector.  

                                                           
5  A responsabilidade dos sócios ser limitada e solidária ao valor da quota do capital não integralmente 
realizado. 
6  São sociedades de responsabilidade limitada ao valor das acções que os sócios subscrevem para integrar 
o capital social. Os sócios, que aqui são designados por accionistas, estão isentos de responsabilidade 
pessoal, nunca respondendo perante credores da sociedade, que só se podem fazer pagar pelos bens 
sociais. 
7 Segundo a Recomendação da Comissão 2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003 (http://www.min-
economia.pt/innerPage.aspx?idCat=138&idMasterCat=58&idLang=1) 
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A SOPLASNOR no sector 

 

O Banco de Portugal envia todos os anos para a SOPLASNOR um relatório 

financeiro com os dados da sua actividade relativa ao desempenho do ano anterior, 

sendo este efectuado com base nos balanços finais de exercício, demonstrações 

financeiras e outros dados solicitados à empresa pelo SNE. Os dados da produção 

encontra-se numa base=100 no ano 2000 servindo de referência também para as vendas 

totais. 

 
Tabela 10 - Dados da Actividade da SOPLASNOR - 2000 a 2007 

Ano VAB Produção Vendas Mercado interno Mercado externo 

 € Base=100  % % 

2000 2.000.000,00 € 100 104,8 75% 25% 
2001 2.700.000,00 € 111,4 127,6 69% 31% 
2002 2.200.000,00 € 101,9 112,4 60% 40% 
2003 850.000,00 € 66,6 84,8 80% 20% 
2004 625.000,00 € 73,3 75,2 79% 21% 
2005 510.000,00 € 83,8 88,6 74% 26% 
2006 420.000,00 € 81,8 86,6 51% 49% 
2007 800.000,00 € 131,4 136,19 30% 70% 

(Fonte – Banco de Portugal - Quadros do Sector - SOPLASNOR (Elaboração Própria)) 

 
Tabela 11 - Número de trabalhadores da SOPLASNOR 

 2000 2001 2003 2003 2004 2005 2006 2007 
Nº de 
trabalhadores 70 73 76 81 79 65 59 55 

(Fonte – Banco de Portugal - Quadros do Sector - SOPLASNOR (Elaboração Própria)) 

 

A SOPLASNOR em 2000 empregava cerca de 70 pessoas e em 2007, cerca de 

55 pessoas. Esta realidade não se desajusta dos dados apresentados acima que 

padronizam o sector onde se insere. 

 Numa análise aos dados da tabela 10, denota-se primeiramente uma diminuição 

da capacidade de produção de 2000 a 2006. Em 2007 essa capacidade de produção 

aumentou para o dobro e explica-se pela mudança de administração e implementação de 

novas estratégias, e capitais para aumentar a capacidade produtiva instalada. Isto 

reflecte-se na rubrica das vendas nas mesmas proporções. 
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Em relação ao tipo de mercado para onde comercializa os seus artigos, desde o 

ano 2000 até 2005, a empresa comercializava cerca de 75% da sua produção ao 

mercado nacional e o restante para o mercado externo. Por factores que vão ser 

analisados seguidamente a nível macroeconómico (como a baixa procura pelos sectores 

nacionais de construção e obras públicas, baixo investimento público, crise no mercado 

da habitação, etc) a tendência em 2006 era de 50%-50% para o mercado nacional e 

mercado externo, sendo em 2007 a inversão total com a comercialização 

fundamentalmente para o mercado Espanhol, representando 70% de mercado externo e 

30 % mercado interno.  

 

3.2. Análise à conjuntura económica (macro) 
 

Como foi referido a composição das matérias-primas (inputs) utilizadas neste tipo 

de indústria (PVC e PE) incorporam grande percentagem de petróleo e seus derivados. 

O gráfico abaixo apresentado mostra a evolução do preço do brent9 por barril em 

euros, para o período de 2000 a 2008. Estes preços tiveram como ponto de partida os 

preços em dólares, usando para esta conversão a média mensal das taxas de câmbio 

(Eur./Dol.). Apresenta-se em comparação ao Brent, o indicador West Texas Intermediate 

(WTI)10 também com os preços em euros, com as mesmas condições de conversão 

descritas anteriormente. 

 
Gráfico 5 - Evolução do preço do brent em Euros - 2000 a 2008 

 
(Fonte – IEA - International Energy Agency – 2008 (elaborado por Giulio Bottazzi, 2008)) 

                                                           
9  Índice de preços do petróleo bruto usado como referência no mercado Europeu 
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Como se pode verificar, durante o período de 2000 a 2003, o preço do brent por 

barril teve um limite mínimo de cerca 21€ e um máximo de cerca 40€, chegando ao final 

do ano de 2003 com o preço mais ou menos flutuante nos 27€. De 2004 a 2006 verificou-

se a primeira maior subida deste preço desde 2000, passando de um mínimo de 24€ para 

um máximo de cerca 58€, chegando ao final de 2006 a diminuir para os 40€. É a partir 

daqui - 2007 a meados de 2008 - que temos assistido ao maior aumento de preço. Em 

2008 no primeiro semestre é onde se verifica o aumento mais acentuado, passando do 

mínimo de 62€ para os 85€. 

Segundo a IEA, todos os aumentos e diminuições de preços de 2000 a 2003, são 

explicados por especulações dos agentes nos mercados financeiros e acontecimentos 

pontuais como por exemplo o 11 de Setembro de 2001. A partir de 2004 até meados de 

2008 esta evolução crescente e acentuada é explicada pelos aos factores atrás 

mencionados, juntando-se a guerra no Iraque, com o crescimento exacerbado dos países 

asiáticos e maior controlo da oferta por parte dos países produtores e exportadores de 

petróleo (OPEP) dadas as previsão de escassez deste recurso. 

Para demonstrar a afectação da subida do preço do brent no preço das matérias-

primas, é apresentado de seguida o gráfico 6 que ilustra a evolução dos preços de PVC e 

PE desde 2000 a 2008 (1º trimestre). 

 

Gráfico 6 - Evolução dos preços de PVC e PE - Índice de base 100 em Janeiro de 2000 

 
(Fonte – European Plastic News – ICIS pricing(2008)) 

 

                                                                                                                                                                                
10 Índice de preços do petróleo bruto usado como referência no mercado Americano 
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Como se verifica, o sector de construção e obras públicas tem um ligeiro 

crescimento na produção de 2000 a 2002, seguindo-se de uma diminuição constante a 

partir de 2003 até 2008. Com esta análise pode-se concluir que existe uma diminuição do 

investimento público e consequentemente no investimento privado, pois este sector 

depende muito do Estado. 

Outra explicação para estes dados é sem dúvida o excesso de oferta de 

habitações que se tem verificado nos últimos anos e a dificuldade crescente de obtenção 

de crédito para obtenção de casa própria. 

Seguidamente é ilustrado no gráfico seguinte o estado de confiança em relação à 

conjuntura deste sector. Foi elaborado a partir de inquéritos com base em percentagem 

de respostas positivas e percentagem de respostas negativas. 

 
Gráfico 8 - Indicador de confiança do sector da construção em Portugal – 2000 a 2008 

 
(Fonte – INE - Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Construção e Obras Públicas (elaboração 

própria)) 

 

Este gráfico complementa e vem sustentar ainda mais a ilustração do gráfico 8. 

Partindo do ano 2000 com um ligeiro aumento da confiança da conjuntura deste sector 

até 2001, mesmo continuando em terreno negativo. De seguida – 2002 a 2003 – verifica-

se uma descida acentuada deste indicador de confiança, mantendo-se ligeiramente 

constante até 2008. 

Este cenário, de alguma estagnação ou mesmo agravamento da situação 

económica vivida pelo sector da construção, poderá ser, em parte, explicado pela 

tendência de redução do investimento público, que se vem observando nos últimos anos, 

é ilustrado no gráfico 9. 

 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Indicador de confiança



27 
 

Gráfico 9 - Taxa de variação anual do investimento público - 2001 a 2006 

 
(Fonte – INE – Histórico da variação do investimento público nacional) 

 

A análise global a este gráfico, revela a tendência mostrada anteriormente, de 

diminuição do investimento público. O único período que contraria esta tendência é de 

2002 a 2004, em que se explica apenas pelas obras efectuadas nos estádios de futebol 

para o EURO2004.  

 

3.3. Conclusões da análise económica 

 

Perante os dados apresentados a nível micro os artigos produzidos e 

comercializados pela SOPLASNOR estão classificados segundo o CAE Rev.3 - 22210 

Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico. 

Este sector é caracterizado na sua maioria por empresas classificadas de PMEs e 

quanto à sua natureza jurídica distribuem-se uniformemente em Sociedades Anónimas e 

Sociedades por Quotas. 

A nível concorrencial não existem dados específicos publicados para se proceder 

a uma avaliação a nível de concentração horizontal, mas dada a distribuição pelo nível 

jurídico e pela classificação de dimensão da empresa, pode-se pressupor que o sector 

onde se insere a SOPLASNOR é concorrencialmente dinâmico e por vezes agressivo. 

Esta conclusão é feita também com base no contacto com actividade diária da empresa e 

pela experiência que a administração transmite aos seus colaboradores. 

Este sector apresenta-se com grande capacidade de exportação, pois face as 

dificuldades de absorção do mercado interno nos últimos anos tem havido uma aposta no 

mercado externo. A SOPLASNOR perante isto, também, aumentou a quota de 

exportação em 2007, principalmente com vendas para Espanha e França. 
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A nível macro pode-se verificar como principal factor do aumento do preço das 

matérias-primas (input) do sector o aumento do preço do petróleo, principalmente a partir 

de 2004. 

Quanto ao nível de output, as vendas em Portugal dos artigos produzidos por este 

sector, estão condicionadas pela crescente diminuição da procura nos últimos anos, 

explicados pelo baixo investimento público e consequente crise do mercado da 

construção e do mercado financeiro (racionamento do crédito). 

Estes factores fazem ainda mais demarcar a concorrência para implantação de 

novas estratégias de gestão, nomeadamente minimização de custos e procura de 

mercados alternativos. 
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4. Os custos nas empresas 

4.1. Definição de custo 
 

Segundo Henry (1993) um custo traduz o valor monetário de um conjunto de 

recursos que intervêm no processo produtivo, num período determinado e que são 

obtidos, registados e valorizados de acordo com critérios específicos. Para Toledo (1997) 

“fabricar um produto significa manipular, combinar, transformar, agregar e acondicionar 

matérias-primas, até chegar a produtos que obedeçam a determinadas especificações.”. 

Refere ainda que o custo é o valor adicionado, às matérias-primas, ou seja, o valor dos 

componentes adicionados durante o processo produtivo, dos diversos materiais auxiliares 

e de consumo, a mão-de-obra directa ou indirecta. Outra visão é explicada por Horngren 

et al (2000), em que custo significa um recurso sacrificado ou de que se abdica para 

atingir determinado fim.  

É no sentido destas definições acima apresentadas que Colin, (2000), explica que 

os custos compreendem um conjunto de inputs (como por ex. as matérias-primas, a mão-

de-obra, os recursos energéticos, o desgaste das máquinas, entre muitos outros), 

consumidos pela empresa durante o seu processo produtivo com o objectivo de criar um 

output final, colocando-o no mercado sob forma de bens ou serviços.  

Seguindo esta linha de pensamento, o sistema custos como se conhece 

actualmente, pode ser visto como sendo uma parte de um sistema global de informações, 

podendo mesmo ser descrito e direccionado para diversas formas. 

Para Shank & Govindarajan, (1993) um objecto de custo pode ser um produto ou 

serviço, uma secção ou departamento, uma actividade ou operações onde os recursos 

são consumidos. Mediante ainda esta óptica, os custos podem ser classificados de 

acordo com a sua forma de imputação aos objectos. Nesta classificação, de acordo com 

Madail & Sousa (2005), é feita a separação entre custos directos e custos indirectos: 

• Custos directos – aqueles que podem ser imediatamente relacionados 

(“traced”) a um objecto de custo na forma de recursos consumidos; são aqueles que não 

se verificariam caso não existisse o objecto de custo. 

• Custos indirectos – aqueles que são comuns a diversos objectos de custo 

e que não podem ser imputados a um só especificamente; estes são imputados 

indirectamente (“allocated”) através de uma base de imputação “allocation base” ou “cost 

driver”, citando os autores. 
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4.2. Controlo de gestão e optimização do sistema de custeio dos produtos 
 

A implementação dos sistemas de custeio está muito relacionada com o início da 

revolução industrial. Quando as indústrias se começaram a desenvolver houve uma 

necessidade de se criarem informações contáveis mais eficientes, pois os sistemas 

produtivos necessitavam que essas informações fossem o suporte de gestão.  

No princípio do século XX, as indústrias produziam poucos produtos, o principal 

componente dos custos era a mão-de-obra, os produtos diferiam menos quanto aos 

serviços auxiliares que exigiam e, a melhor base para apropriação dos custos indirectos 

era a mão-de-obra proporcional ao volume de produção. Actualmente, o custo de mão-

de-obra, em muitas empresas, não somente é muitíssimo menos importante, mas 

também é considerado cada vez mais invariável quando o volume de produção varia. Já, 

os custos indirectos são o componente dominante do custo em muitas empresas, sendo 

a matéria-prima, praticamente, o único componente dependente do volume de produção 
(Anthony & Govindarajan, 2002). 

O sistema de custeio tradicional, utilizado da revolução industrial até ao início do 

século XX, prendia-se fundamentalmente com a imputação de custos indirectos através 

de uma base única (como despesa do período)(Taylor, 1911). 

Como este sistema se mostrava ineficiente, em 1927, no âmbito da “Comission 

Generale d’Organization Scientifique du Travaille”, foi desenvolvido um modelo de 

secções homogéneas, que serviria inicialmente para imputação dos custos às secções 

homogéneas. Poucos anos antes já havia sido publicado um artigo publicado de J.M. 

Clarck (1925), “Studies in the economics of overhead costs”, que já referia a necessidade 

de implementação de um sistema que imputasse os custos indirectos a determinados 

segmentos fabris, para valorização da produção (Anthony & Govindarajan, 2002). 

Só em 1957 se começou verdadeiramente a implementar este modelo quando 

criado o “Plan Comptable Géneral”, (Madail & Sousa, 2005) pois este plano usava o 

método das secções homogéneas como seu suporte, começando a estar previstas as 

contas relativas às secções para assim se proceder ao registo e imputação dos 

respectivos custos indirectos. 

No artigo de Miller & Vollmann (1985) chama-se a atenção para o problema do 

crescimento explosivo dos custos indirectos na moderna realidade industrial. Ainda neste 

artigo, os autores apresentam um gráfico que ilustra o crescimento dos custos indirectos 
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em proporção do valor agregado, enquanto a mão-de-obra directa caiu consistentemente 

ao longo do período de tempo apresentado no gráfico 10. 

 
Gráfico 10 - Mudança de paradigma do sistema tradicional de custos para o sistema actual 

 
(Fonte – Miller & Vollmann (1985)) 

 

Foi então que Robin & Kaplan, (1988), desenvolveram o modelo de custeio 

“Activity Based Cost” (ABC), como resposta ao custeio tradicional que foi posto de lado 

por não ter acompanhado a evolução e a realidade presente dos processos de gestão, 

bem como corrigir algumas imperfeições do modelo das secções homogéneas – criação 

de centros de análise de actividades, podendo assim haver um controlo da delegação de 

responsabilidades, bem como maior precisão no cálculo dos custos dos produtos obtidos 

no processo produtivo da empresa. 

Alguns autores, depois de apresentado o modelo foram-lhe acrescentando 

especificações necessárias para melhorar a sua eficácia quando aplicado. 

Para (Gilligan, 1990) a componente mais importante do método ABC centra-se na 

maneira de imputar os custos às actividades, pois são elas que levam os produtos 

produzidos a serem diferentes, na maneira como se transformam durante o ciclo de 

produção bem como na maneira como absorvem os custos indirectos. 

À medida em os custos indirectos são imputados às actividades (O’Guinn, 1991), 

e cada objecto de custo - seja centro de produto ou serviço - recebe a parcela que lhe 

corresponde; os custos das actividades identificadas no ABC passam a ser imputados 

aos objectos de custos, de acordo com os recursos que estes consomem. 

 A classificação e gestão das actividades (Turney, 1992), tem de ser feita de forma 

racional e compreensível, pois só assim é possível o aperfeiçoamento do processo de 

controlo de custos modo contínuo(Nakagawa, 1994). 
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Figura 4 - Esquema de imputação de custos pelo método ABC 

 
(Fonte - Pressuposto de Robin & Kaplan (1988) ) 

 

Resumindo as ideias acima apresentadas e fazendo a distinção entre este método 

ABC dos métodos tradicionais de contabilidade dos custos, podemos destacar como 

principal diferença de aplicação, o desempenho na obtenção de resultados. Existem mais 

três diferenças que se mostram importantes: a contabilidade dos custos tradicional 

assume que no custo dos artigos se consomem recursos e no ABC, assume-se que o 

custo dos artigos produzidos consome-se actividades; na contabilização tradicional os 

custos eram imputados directamente aos artigos finais, enquanto no método ABC 

utilizam-se canais de atribuição dos custos a vários níveis; a estrutura tradicional de 

contabilização dos custos é orientada para o objecto final e o modelo ABC imputa 

directamente os custos aos respectivos processos(Nakagawa, 1994). 

 

4.3. Análise e controlo de custos para melhor imputação 
 
Com o progressivo crescimento, diversificação e especialização das tarefas 

realizadas dentro das unidades empresariais durante os últimos anos de intensa 
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internacionalização de capitais, a Gestão passa a sentir uma maior necessidade em 

conhecer rapidamente a pormenorização dos custos (Marcos & Naia, 2000). 

 “Una de las funciones básicas de la Contabilidad de Gestión, consiste en 

controlar los costes y la producción para que la gerencia pueda identificar las áreas 

problemáticas y adopte, si procede, acciones correctoras” (AECA, 1996, p. 101). 

Para Shank & Govindarajan, (1993) o custo mostra-se importante e fundamental 

no processo produtivo, pois é através deste que se obtém dados que auxiliam a gestão a 

analisar e melhorar as actividades realizadas, podendo ser enumeradas algumas como: 

a) Conhecer o valor do stock ou valor do activo circulante;  

b) Apuramento do lucro ou resultado de todas as operações;  

c) Determinação do preço de venda; utilização de materiais;  

d) Cálculo da eficiência de mão-de-obra;  

e) Responsabilidade da administração;  

f) Orçamento da produção;  

g) Análise dos investimentos;  

h) Políticas de comercialização;  

i) Políticas de fabrico ou subcontratação.  

 

Estas actividades podem ser agrupadas em três grandes grupos;  

a) ao c) - obtenção de valor das unidades produzidas;  

d) ao f) - controlo de gastos; 

g) ao i) - planeamento e tomada de decisões.  

 

A única utilidade dos custos, à primeira vista, seria a obtenção de um valor final 

das unidades produzidas e talvez tenha sido aquela que é utilizada para verificar qual o 

preço do produto, no qual se incluem os impostos e transportes, maiores ou menores que 

o seu custo. Mais tarde, percebeu-se que saber apenas qual o custo por unidade não era 

suficiente, pois surgiu a necessidade de saber como distribuir esses custos nos produtos.  

Criar um controlo na gestão corrente foi a segunda necessidade que se verificou. 

Identificar se o produto tem um preço mais elevado do que devia, qual actividade que 

está a gastar, especificamente onde e como estão a gastar os recursos adquiridos etc. 
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Depois de obtidas estas respostas pode ser estabelecido um sistema de controlo para 

auxiliar as tomadas de decisão e avaliação de desperdícios.  

 Jordan et al, (2002), defendem que “todo o controlo financeiro tem por base a 

contabilidade geral como forma de controlo e registo das actividades de uma empresa na 

medida que elas se concretizam através de operações económicas sob a forma de fluxos 

entre a empresa e os seus diferentes parceiros, valorizadas em unidades monetárias. 

Estas operações apresentam-se sob a forma real (troca de bens) e o aspecto monetário 

(pagamentos da troca de bens) ”, “o papel da contabilidade analítica é precisamente dar 

conta dos processos de transformação internos (virada para o interior), dedicando-se a 

descrever – em valores monetários – as diferentes etapas de transformação dos 

diferentes recursos utilizados, antes de introduzir o artigo final no mercado. Ela permite 

passar de um plano global (empresa), para planos específicos (de produtos, de centros 

de responsabilidade ou de actividade11, etc.) sempre de acordo com as necessidades da 

gestão financeira”. 

Estes autores mostram que é unânime haver dentro da gestão financeira, duas 

questões fundamentais que a contabilidade analítica pode ajudar a responder: 

• Quais os produtos ou famílias de produtos que contribuem para 

melhorar/piorar o resultado da empresa; 

• Quais os centros de responsabilidade/custo que funcionam 

eficazmente/deficientemente. 

De acordo com Pereira & Franco (2000) “os custos ocasionados pelo 

funcionamento dos diversos órgãos da empresa devem ser repartidos por centros de 

responsabilidade, correspondendo cada um deles aos diversos rectângulos definidos na 

estrutura orgânica da empresa e nomeadamente no seu organograma”. 

Podemos ver na figura seguinte a repartição dos custos de funcionamento, por 

centros de responsabilidade da SOPLASNOR: 

  
                                                           
11 Uma empresa organizada está dividida em segmentos organizacionais, sendo cada um deles constituído 
por um grupo de pessoas que dispõem de meios materiais necessários para exercer funções e atingir os 
objectivos definidos pelos superiores. O segmento organizacional é chefiado por uma única pessoa, 
respondendo esta perante uma autoridade superior. 
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Figura 5 - Centros de responsabilidade da SOPLASNOR 

 

 

 

 
(Fonte – Pressuposto de Pereira & Franco (2000), Organograma da SOPLASNOR (Elaboração 

própria)) 

 

Citando novamente Shank & Govindarajan, (1993) a análise dos custos de 

determinado centro de responsabilidade (que consiste no seu relacionamento com os 

“outputs”), e a sua imputação, nem sempre são possíveis sem se decompor o centro de 

responsabilidade em unidades contabilísticas que se designa por centros de custos, 

relativamente aos quais são apurados os custos de funcionamento. 

Perante isto, permite-nos avaliar que a determinação dos custos de certo 

departamento, secção ou actividade da empresa, nem sempre é o centro de 

responsabilidade, mas sim parte deste, o centro de custo. 

Para o efeito de cálculo e controlo de custos na SOPLASNOR acima descrito, é 

necessária a repartição custos indirectos (de produção e não produção), por centros de 

custo. Este procedimento permite uma correcta imputação dos custos, bem como um 

controlo mais adequado. 

Para melhor percepção deste procedimento, vemos a sua aplicação na 

SOPLASNOR, abaixo esquematizada. Podemos fazer a seguinte correspondência dos 

centros de responsabilidade com os centros de custo de acordo com a organização da 

empresa (organograma): 

  

Custos de Funcionamento

Direcção Administrativa e Financeira

Direcção Comercial

Direcção Industrial
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Tabela 12 - Relação de Centros de Custo – por centro de Responsabilidade da SOPLASNOR 

Centro de 
Responsabilidade Centros de Custo - Descrição 

Direcção Administrativa 
e Financeira 

DIRDAF Direcção Administrativa/Financeira 
INFORM Gabinete Informática 
EAP Edifícios, Arruamentos e Perímetros 

 

Direcção Comercial 

AFONSECA Abílio Fonseca 
ASANTOS António Santos 
DIRCOM Direcção Comercial/Staff 
EXPED Expedição 
JLAS José Salbidegoitia 
MCARAMELO Caramelo 
PCOUTINHO Pedro Coutinho 
ROBDIAS Roberto Dias 
0953ZA 09-53-ZA 
3402PP 34-02-PP 
3420PP 34-20-PP 
7009PE 70-09-PE 

 

Direcção Industrial 

AMZADR Armazém Adquiridos 
DIRFBR Direcção Fabril 
DIRGSA Qualidade/Segurança/Ambiente 
DIRMAN Manutenção 
DIRPRO Direcção Produção 
EXTRUSAO Extrusão 
EXTRUSAOPE Extrusão PE 
EXTRUSPVC Extrusão PVC 
GASCOM Gastos Comuns 
MOINHO Moinho 
TPC TPC 
8223LN 82-23-LN 

 

(Fonte - Dados retirados do IFS – Software de Gestão da SOPLASNOR (elaboração própria)) 

 

De acordo com Ibarra (1998), os custos de funcionamento de uma empresa 

devem ser determinados por centros de responsabilidade, pois havendo apenas um 

responsável pelo seu controlo, é necessário que este conheça os custos que deve 

controlar. Esta necessidade de controlo e imputação exige que os custos de um centro de 

responsabilidade sejam determinados por centros de custos. Por fim, interessa distinguir 

nos centros de custos os custos controláveis pelo seu responsável directo daqueles que 

não são controláveis por aquele, mas sim por uma autoridade superior. 

O apuramento dos custos de funcionamento é feito pelos centros de 

responsabilidade - consequentemente pelos centros de custo - para efeitos do seu 

controlo (orçamentação) e imputação (Robin & Kaplan, 1988). 

. A figura 6 ilustra o modo como se incorporam os tipos de custo, directos de 

produção e os indirectos de produção e não produção, aos produtos ou serviços. 
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Figura 6 - Imputação de custos directos e indirectos 
            Afectação 

          (cost tracing) 

 
          Repartição          Imputação 

 
         (cost allocation) 

(Fonte - Madail & Sousa, 2005) 

 

É neste sentido que seguidamente vai ser apresentado um modelo que suporta 

esta afectação, repartição e imputação de todos os custos que são relevantes de serem 

incorporados no produto final. 

 

4.4. Modelo ABC – Modelo de Custeio Baseado nas Actividades 
 

Para Mirshawka (1990), deve-se ter em conta as fases do ciclo de gestão de cada 

função do negócio. Pois, estas fases estão baseadas no ciclo idealizado por Shewhart 

(1924) e divulgado por Deming (1986), que tem por princípio tornar mais claros e ágeis os 

processos envolvidos na execução da gestão, como por exemplo na gestão, dividindo-a 

em quatro principais passos: 

• “Plan” (planeamento) - estabelecer missão, visão, objectivos, 

procedimentos e processos (metodologias) necessários para alcançar os resultados. 

• “Do” (execução) - realizar, executar as actividades.  

• “Check” (verificação) - acompanhar e avaliar periodicamente os 

resultados, avaliar processos e resultados, confrontando-os com o planeado, objectivos, 

especificações e estado desejado, consolidando as informações, eventualmente com o 

suporte da elaboração de relatórios.  

• “Act” (acção) - Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os 

relatórios, eventualmente determinar e fazer novos planos de acção, de forma a melhorar 

a qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. 

O método de Custeio Baseado em Actividades (ABC) – ferramenta aplicada na 

fase de verificação - relaciona-se com lógica de gestão das empresas mais avançadas e 

organizadas, dos países mais desenvolvidos. Aqui estamos perante a mencionada 

análise de contribuição, onde se faz a repartição e a optimização dos encargos indirectos 

pelos diversos tipos de actividade (Marcos & Naia, 2000). 

Custos 
Indirectos 

Centros de 
custo 

Objectos 
de custo 
produtos 
serviços 

Custos 
Directos 

 
Custos 

incorporáveis 
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 Segundo diversos autores (Kaplan & Cooper, 1998, Emblemsvag, 2000), este 

modelo tem sido uma das mais importantes inovações da gestão dos últimos 100 anos. É 

uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas 

pela divisão aleatória dos custos indirectos. Este custo pode ser aplicado aos custos 

directos como por ex. a mão-de-obra directa. A diferença fundamental está na maneira 

como se trata os custos indirectos. 

Ainda nesta linha de pensamento, a exigência que vem no seguimento deste 

cenário é a melhor afectação dos custos indirectos, a grande diversidade de produtos e 

modelos fabricados na mesma unidade fabril, como tem acontecido nos últimos tempos, 

principalmente em alguns sectores industriais de pequenos produtos. Daí a importância 

de um tratamento adequado na afectação do Custo Indirecto de Fabrico (CIF) aos artigos 

produzidos, pois os mesmos graus de arbitrariedade e de subjectividade eventualmente 

tolerados no passado, podem provocar hoje enormes distorções. Essas dependerão de 

dois factores, da proporção de custos indirectos no total e na diversificação das linhas de 

produto. 

Para se começar a elaborar este método é necessário seguir os seguintes 

passos:(Kaplan & Cooper, 1998): 

• Identificação dos recursos consumidos, como: salários e respectivos 

encargos, trabalhos especializados, gastos com energia consumida, valor de 

amortizações equipamentos, materiais embalagem, gastos logísticos, gastos financeiros, 

etc; 

• Identificação dos processos e actividades que fazem parte da fabricação, 

como: processo de produção, processo de distribuição, processo de compras de 

materiais produtivos, processo administrativo, etc. Contudo um processo pode-se repartir 

em diversas actividades; 

• Repartição de custos dos recursos de acordo com as actividades que os 

consomem, mediante uma rigorosa avaliação de repartição. 

Uma vez efectuada esta repartição dos recursos pelas actividades, as mesmas 

são direccionadas aos produtos de acordo com os ‘cost drivers’ ou centro de custos 

(figura7). 
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Figura 7 - Repartição dos custos directos e indirectos pelas actividades 

 
(Fonte - Barbosa, 1998) 

 

 Seguidamente abordarei a temática da afectação dos custos aos respectivos 

produtos, através da aplicação dos pressupostos deste método, e irei demonstrar que 

poderemos retirar conclusões que respondam à questão fundamental, já acima citada, a 

que a contabilidade analítica pretende responder, “Quais os produtos ou famílias de 

produtos que contribuem para melhorar/piorar o resultado da empresa?” 

 

4.5. Caso prático da SOPLASNOR 
 

O objectivo fundamental é perceber se os artigos que estão a ser produzidos são 

rentáveis para a empresa. Dos que não são rentáveis, verificar o porquê da sua 

existência e tentar verificar o que pode ser alterado, a fim de inverter essa situação. 

De acordo com os processos de controlo de gestão e de imputação dos custos, 

primeiramente às actividades e depois ao respectivo centro de custo, vamos aplicar os 

pressupostos do modelo ABC, que serve essencialmente para optimizar a afectação dos 

custos aos produtos de cada centro de custo, avaliando por fim as rentabilidades dos 

artigos produzidos. 
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Os dados utilizados, são os valores do exercício de 2007 da SOPLASNOR em 

que foram retirados de acordo com a contabilidade (contas classe 6 – custos (POC)) para 

as seguintes rubricas: 

 

Tabela 13 - Custos anuais de acordo com rubrica da contabilidade agrupadas pelos centros 
de custo de produção e actividades 

Centros de custo  ExtrusPVC ExtrusaoPE TPC Outros  Total Custo TOTAL Custo   
 Custos € € € € € € € 
Mão-de-obra directa  331.622,32 81.193,80 57.995,24  470.811,36    
Energia e combustíveis  139.416,24 53.361,03 41.538,82 78.003,26 312.319,35 312.319,35  
Manutenção e reparação 106.277,23 24.358,12 751,23  131.386,58    
Material de embalagem 90.250,85 17.753,91 8.116,26  116.121,02    
Amortizações "fabris" 301.635,68 64.840,71 7.427,68  373.904,07    
Trabalhos especializados "fabris"  126.175,75 24.088,16 7.383,47 33.400,33 191.047,72 191.047,72 151.529,70
Transporte de mercadorias  623.004,14 168.991,73 83.237,54 382,76 875.616,17 875.616,17  
Comissões de agentes     84.349,22 84.349,22 84.349,22  
Mão-de-obra indirecta      637.227,30 637.227,30 1.108.038,66  
Custos financeiros      415.583,38 415.583,38 415.583,38  
Outras amortizações      186.208,61 186.208,61 560.112,68  
Outros custos indirectos  24.698,39 13.001,42 1.897,12 406.145,95 445.742,88    
 Total Custos indirectos 1.743.080,60 447.588,88 208.347,36 1.841.300,81 4.240.317,66    
           
 Total custos por Centro de Custo 993.900,71 254.508,99 117.726,35 4.240.317,66     

(Fonte – Dados retirados do software de gestão IFS no módulo de análise de saldos de contas da 

contabilidade) 

 

Os produtos acabados resultam de diversas actividades representadas na tabela 

13, como a mão-de-obra directa e indirecta, energia e combustíveis, manutenção e 

reparação, material de embalagem, amortizações fabris, etc, as quais são classificadas 

pela contabilidade, relativamente à conta de custos correspondente do Plano Oficial de 

Contabilidade (POC) e é feita a sua repartição pelos vários centros de custo existentes na 

empresa já acima referidos. 

A partir do momento em que são definidos os dados das actividades que serão 

recolhidos e que servirão de canais imputadores de custo, torna-se necessário (ajustar 

algumas informações distorcidas pelo IFS), o levantamento e correcção da informação 

patrimonial da empresa para determinar o que chamamos de depreciação do património, 

que consiste na reposição pontual dos investimentos feitos, como descrito nas 

actividades do estágio. Outro dos procedimentos já descrito foi a repartição e 

classificação do valor dos transportes e das comissões dos agentes. 

Como neste momento o objectivo é a obtenção as rentabilidades de produção, 

utiliza-se apenas os centros de custo ligados à produção, extrusão PVC (EXTRUSPVC), 

extrusão PE (EXTRUSAOPE), extrusão TPC (TPC) - que correspondem às famílias de 



41 
 

acordo com as matérias-primas que utilizam. Para o caso do TPC, é utilizada a matéria-

prima do PE, mas como a sua actividade é muito específica, é considerado num centro 

de custo e família de produção distinto do PE. 

Após a elaboração deste quadro para reunir e interligar a informação de 

actividades fabris e não fabris com os centros de custo de produção procedeu-se à 

respectiva repartição das actividades:  

Custos indirectos de produção – Fabris 

• . Mão-de-obra Directa - pelas quantidades produzidas 

• . Energia - pelas quantidades produzidas 

• . Manutenção - pelas quantidades produzidas 

• . Embalagem - pelas quantidades vendidas 

• . Trabalhos especializados - pelas quantidades produzidas 

• . Amortizações fabris - pelas quantidades produzidas 

Custos indirectos de não produção – Outros trabalhos 

• Trabalhos especializados não fabris - pelas quantidades produzidas 

Custos indirectos de não produção – Distribuição 

• Transportes - pelas quantidades vendidas 

• Comissões de Agentes - pelas quantidades vendidas 

Custos indirectos de não produção – Administrativos 

• Mão-de-obra Indirecta - pelas quantidades produzidas 

• Custos financeiros - pelas quantidades vendidas 

• Amortizações não fabris - pelas quantidades produzidas 

• Outros custos não incluídos - pelas quantidades produzidas 

Foram considerados todos os custos que possam ser imputados aos produtos 

resultantes da actividade produtiva da empresa. 

Os valores da produção e das vendas em toneladas foram retirados dos relatórios 

do IFS, relativa à produção anual declarada. Os valores das vendas em €, foram 

igualmente retirados dos relatórios de vendas anuais registados no IFS. Estes relatórios 

têm a informação repartida de acordo com as famílias de produção/vendas (conforme 

apresentado na tabela 14). 

O custo das matérias-primas é calculado de acordo com uma formulação 

estipulada pelo sector da produção, sendo este o custo directo (médio por família de 

produção/venda) a imputar nos produtos finais, representado pela tabela 14: 
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Tabela 14 - Cálculo do custo médio por kg por família de produção/venda 

  Qtd. Vendida Valor Vendas Qtd. Produção Custo da Formulação 

PVC Carga Estabiliz.. Custo(€) / 
Kg PVC  Ton. € Ton. 

PVC Pressão 2.589,89 3.121.549,41 3.504,79 200 18 5 0,8811 
0,9191 0,0650 2,3000 

PVC Saneamento 6.269,23 7.298.941,25 6.923,46 200 50 5 0,7787 
0,9191 0,0650 2,3000 

PVC Esgoto 444,07 451.025,89 609,68 200 50 5 0,7689 
0,9191 0,0650 1,8000 

PVC Furos/roscar 125,75 125.845,32 137,99 200 50 5 0,7787 
0,9191 0,0650 2,3000 

PVC Outros 11,11 8.521,65 0,00   

TOTAL - PVC 9.440,05 11.005.883,52 11.175,92 0,8019 

PE 1.254,70 2.198.541,32 1.298,31 1,4310 

PE CAB 909,32 911.823,25 944,00 0,7200 

TPC 655,80 1.215.874,56 687,31 1,2210 

OUTROS 0,00 0,00 0,00   

(Fonte – Cálculo do custo de formulação dos responsáveis da produção) 

 

Depois de obtida a informação das tabelas 13 e 14, procedeu-se à repartição dos 

custos directos e indirectos de acordo com as equações abaixo representadas, pelas 

famílias de produção/vendas. 

A determinação do preço médio de venda por tonelada de cada uma das famílias 

de produção/vendas vai ser o ponto base de incorporação dos custos e apresenta-se na 

equação (1). (1)                 𝑃𝑚 = 𝑉𝑉𝑡𝑜𝑛 

 

onde, Pm - preço médio de venda por tonelada; V- valor das vendas em euros; 

Vton – valor das vendas em toneladas 

 

Após serem repartidos os custos directos, indirectos fabris e não fabris, é 

calculada uma margem líquida de três níveis, traduzindo-se nas equações (2), (3) e (4). 

(2)                𝑀𝐿1 = 𝑃𝑚 − 𝐶𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜   
onde, Pm - preço médio de venda por tonelada; Cdirecto – custo matéria-prima 

por ton; Cprodução – custos indirectos de produção 
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(3)              𝑀𝐿2 = 𝑃𝑚 − 𝐶𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 + 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟   
Onde, Pm - preço médio de venda por tonelada; Cdirecto – custo matéria-prima 

por ton; Cprodução – custos indirectos de produção; Cdistr – custos indirectos de não 

produção – distribuição e outros trabalhos) 

(4)            𝑀𝐿3 = 𝑃𝑚 − 𝐶𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 +  𝐶𝑛ã𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜  

Onde Pm = preço médio venda por tonelada; Cdirecto - custo matéria-prima por 

ton; Cprodução - custos indirectos de produção; Cnãoprodução - os custos indirectos de 

não produção (outros trabalhos, distribuição e administrativos). 

 

Posto isto, foram calculadas as rentabilidades de acordo com a equação (5): 

(5)           𝑅 = 𝑃𝑚 − 𝐶𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 +  𝐶𝑛ã𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 × 𝑄𝑣 

onde Pm = preço médio venda por tonelada; Cdirecto - custo matéria-prima por 

ton; Cprodução - custos indirectos de produção; Cnãoprodução - os custos indirectos de 

não produção (outros trabalhos, distribuição e administrativos);Qv - quantidades vendidas 

em toneladas 

 

De acordo com a aplicação deste modelo e obtidas as várias margens líquidas e 

rentabilidades (tabela 15), verifica-se que determinados artigos estão a ter rentabilidades 

negativas, pondo em causa a rentabilidade global dos artigos produzidos (tabela 16). 

Foi possível reunir toda esta informação na tabela 15, que incorpora os passos da 

tabela 13 e 14, e das equações (1) a (5). 
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Tabela 15 - Repartição dos custos pelas categorias de artigos produzidos 

Categorias PVC PE 

Centros de Custo EXTRUSPVC EXTRUSAOPE TPC 

  PVC-
Pressão 

PVC-
Saneamº 

PVC-
Esgoto PVC-Furos PVC-

Outros PE PE CAB TPC OUTROS TOTAL 

Actividades  €   €   €   €   €   €   €   €   €   

Produção (TON) 3.504,79   6.923,46   609,68   137,99   0,00   1.298,31   944,00   687,31   0,00   14.105,54 

Vendas (TON) 2.589,89   6.269,23   444,07   125,75   11,11   1.254,70   909,32   655,80   0,00   12.259,87 

Vendas (€) 3.121.549   7.298.941   451.026   125.845   8.522   2.198.541   911.823   1.215.875   0   15.332.123 

Preço médio venda / TON 1.205,28   1.164,25   1.015,66   1.000,76   767,03   1.752,24   1.002,75   1.854,03   0,00   1.250,59 

Custo da Mat.Prima / TON 881,12   778,71   768,90   778,71   801,86   1.431,00   720,00   1.221,00   0,00   

Custo da Mão-de-Obra Directa 103.997   205.439   18.091   4.095   0   47.012   34.182   57.995       470.811,36 

Custo MOD / TON 29,67   29,67   29,67   29,67   0,00   36,21   36,21   84,38       

Custos de Energia+Combustíveis 43.721   86.368   7.606   1.721   0   30.896   22.465   41.539       234.316,09 

Custos de Energia / TON 12,47   12,47   12,47   12,47   0,00   23,80   23,80   60,44       

Custos de Manutenção 33.329   65.839   5.798   1.312   0   14.103   10.255   751,23       131.386,58 

Custos de MANU / TON 9,51   9,51   9,51   9,51   0,00   10,86   10,86   1,09       

Amortizações Fabris 94.594   186.863   16.455   3.724   0   37.543   27.298   7.428       373.904,07 

Amortizações Fabris / TON 26,99   26,99   26,99   26,99   0,00   28,92   28,92   10,81       

Custos de Embalagem 28.303   55.910   4.923   1.114   0   10.280   7.474   8.116       116.121,02 

Custos de EMBAL / TON 10,93   8,92   11,09   8,86   0,00   8,19   8,22   12,38       

Trab.Especializ. Fabris 39.569   78.166   6.883   1.558   0   13.947   10.141   7.383       157.647,39 

Trab. Especializ. Fabris / TON 11,29   11,29   11,29   11,29   0,00   10,74   10,74   10,74       

Custos TOTAIS /TON -1- 981,99   877,56   869,93   877,50   801,86   1.549,72   838,75   1.400,84       

Margem Líquida -1- € 223,30   286,69   145,74   123,25   -34,83   202,52   164,00   453,20       

Margem Líquida -1- % 18,53%   24,62%   14,35%   12,32%   -4,54%   11,56%   16,36%   24,44%    0,00%   

Trab. Especializados não fabris 8.299   16.394   1.444   327   0   3.074   2.235   1.627       33.400,33 

TRAB.ESP não fabris / TON 2,37   2,37   2,37   2,37   0,00   2,37   2,37   2,37       

Custos de Transporte 170.922   413.743   29.307   8.299   733   97.981   71.010   83.238       875.233,41 

Custos de TRANSP / TON 66,00   66,00   66,00   66,00   66,00   78,09   78,09   126,93       

Comissões de Agentes 17.819   43.133   3.055   865   76   8.632   6.256   4.512       84.349,22 

Comissões / TON 6,88   6,88   6,88   6,88   6,88   6,88   6,88   6,88       

Custos TOTAIS /TON -2- 1.057,23   952,80   945,17   952,75   874,73   1.637,06   926,09   1.537,01       

Margem Líquida -2- € 148,05   211,44   70,49   48,01   -107,71   115,18   76,66   317,02       

Margem Líquida -2- % 12,28%   18,16%   6,94%   4,80%   -14,04%   6,57%   7,65%   17,10%   0,00%   

Custos Mão-de-Obra Indirecta 158.331   312.772   27.543   6.234   0   58.652   42.646   31.050       637.227,30 

Custos MOI / TON 45,18   45,18   45,18   45,18   0,00   45,18   45,18   45,18       

Custos Financeiros 84.611   197.841   12.225   3.411   231   59.592   24.715   32.957       415.583,38 

Custos FIN / TON 32,67   31,56   27,53   27,13   20,79   47,50   27,18   50,25       

Amortizações não fabris 46.267   91.397   8.048   1.822   0   17.139   12.462   9.073       186.208,61 

Amortizações não fabris / TON 13,20   13,20   13,20   13,20   0,00   13,20   13,20   13,20       

Outros Custos não incluídos 130.230   257.260   22.654   5.127   0   48.242   35.077   25.539       524.128,90 

Outros Custos não incluídos / TON 37,16   37,16   37,16   37,16   0,00   37,16   37,16   37,16       

Custos TOTAIS / TON -3- 1.185,43   1.079,90   1.068,23   1.075,41   895,53   1.780,09   1.048,80   1.682,80       

Margem Líquida -3- € 19,85   84,35   -52,57   -74,65   -128,50   -27,85   -46,05   171,24       

Margem Líquida -3- % 1,65%   7,25%   -5,18%   -7,46%   -16,75%   -1,59%   -4,59%   9,24%   0,00%   

Rentabilidade 51.405 528.821 -23.345 -9.387 -1.428 -34.940 -41.875 112.296 0,00 581.547,93 

(Fonte – Informação da actividade corrente da empresa) 

 

Podemos ver como síntese desta aplicação as seguintes rentabilidades: 
Tabela 16 - Rentabilidades dos produtos produzidos 

Famílias Rentabilidades € 
PVC - Pressão 51.405
PVC - Saneamento 528.821
PVC - Esgoto -23.345
PVC - Furos -9.387
PVC – Outros -1.428
PE -34.940
PECAB -41.875
TPC 112.296
PE outros 0 

TOTAL 581.548
(Fonte – Elaboração própria) 
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É de salientar que esta representação das famílias dos artigos não realça outra 

informação que deveria ser importante, como os diâmetros produzidos de cada família. 

Em todas as famílias dos artigos estão contemplados artigos de diâmetros 

variados. O uso deste modelo desta forma provoca algumas distorções em termos de 

margens, pois por exemplo um tubo de diâmetro 50 tem de custo 80 cêntimos/kg e é 

vendido a 1 euro/kg, originando uma margem 20%. E um tubo de diâmetro 200 pode ter 

um custo de 16 euros/kg e ser vendido a 20€, originando uma margem 20%. Em termos 

de valor pode ser mais rentável para a empresa produzir os diâmetros maiores pois a 

margem (€) é igualmente maior. Uma máquina a produzir um tubo de diâmetro pequeno 

está a trabalhar para uma margem de 20 cêntimos e a mesma máquina a produzir tubo 

de diâmetro maior está a trabalhar para uma margem de 4 euros. 

Podemos verificar que o processo produtivo é o mesmo para ambos os diâmetros, 

sendo a única diferença a quantidade de matéria-prima incorporada no produto final.  

Há depois vários factores que podem condicionar esta rentabilidade, como o 

factor procura dos clientes por diâmetros pequenos ou maiores. 

Vemos que o desempenho do PVC – Saneamento em relação aos outros artigos 

produzidos, pois é a família de artigos que mais comercializa na empresa. 

Para que este modelo possa ser aplicado é necessário todo um trabalho de 

organização e classificação da informação contabilística e financeira (centros de 

responsabilidade, designação de actividades ou centros de custo, etc), com vista às 

necessidades da empresa. É com estas tarefas realizadas, que se mostra possível 

implementar este modelo, que visa acima de tudo optimizar o custeio dos produtos.  

De acordo com os critérios de repartição e imputação dos custos que a empresa 

estabelece, este é um modelo que pode ser útil na determinação da margem de lucro 

sobre os produtos vendidos, pois são deduzidos todos os custos ao preço de venda. 

Após o modelo ser aplicado na SOPLASNOR, verificou-se que é optimizador de 

um sistema de imputação de custos aos artigos produzidos, mas mesmo assim, 

apresenta algumas limitações que podem comprometer os seus resultados, tais como: 

• A informação ser facilmente manipulável e mal classificada;  

• Os processos de repartição e imputação de custos serem os mais 

variados, pois não existe um regulamento específico; 

• É um sistema que fornece informações sobre o passado; 
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• É de difícil implementação quando existe um processo de produtivo no 

qual incorpora muitas actividades; 

• É um sistema que ao ser implementado se mostra muito dispendioso. 

Este sistema deve ser integrado juntamente com outras ferramentas de análise 

que acompanham os restantes âmbitos da actividade da empresa, pois ao ser aplicado e 

avaliado isoladamente, não garante o processo de controlo de gestão.  
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5. Conclusão 
 

Hoje muitos autores dizem que a Contabilidade Analítica não deve ficar pela 

determinação do custo de produção, pois “cada vez mais se verifica que os maiores 

custos das organizações se encontram fora da área da produção” (Almeida, 1997). 

O apuramento dos custos de qualquer actividade económica apresenta um dos 

seus maiores problemas no rigor do controlo dos seus elementos, de forma a obter uma 

correcta atribuição dos custos de cada um dos produtos existentes e produzidos. 

As empresas utilizam as informações sobre os custos para manter os seus 

processos sob controlo e melhorá-los continuamente, porém sem um processo de 

integração entre áreas essas informações ficariam restritas a uma parte da empresa.  

É com este processo em curso que se mostra importante a optimização de um 

sistema de custeio que impute aos produtos todos os seus custos inerentes, e que seja 

capaz de fornecer informações sólidas que permitam delinear estratégias. 

Foi verificado através dos dados macroeconómicos apresentados que um dos 

maiores condicionantes da actividade deste sector de actividade em Portugal, prende-se 

com o crescente aumento do preço das matérias-primas e com reduzida procura que se 

tem verificado. Pela experiência pessoal do contacto diário da actividade da empresa, 

posso afirmar que apesar de plena expansão das exportações, principalmente para o 

mercado espanhol, a empresa tem vindo a verificar uma ligeira diminuição da procura 

também nesta área geográfica. 

Mostrados alguns factores exógenos impossíveis de serem controlados, como a 

ascensão dos preços das matérias-primas e a esmagadora concorrência do sector que 

faz com que os preços de mercado dos artigos vendidos diminuam, mostra-se importante 

o controlo estrito de custos, através da contabilidade analítica, como factor fundamental 

para a empresa se manter competitiva no mercado. 

As bases conceptuais deste relatório foram direccionadas para a obtenção dos 

dados do software de gestão IFS, tornando-os informações de rápido acesso e, portanto 

de fácil controlo. Assim, a tecnologia da informação aliada ao conhecimento de cada nível 

da empresa passa a ser um diferencial competitivo no seu mercado de actuação. 

Contudo existem modelos, aliados à tecnologia, capazes de criar informações 

rápidas e precisas como o que é desenvolvido no presente relatório. 

O principal problema com que a SOPLASNOR se debate, refere-se às compras 

das matérias-primas em unidades de peso e venda dos artigos produzidos em unidades 
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de comprimento. Isto traz diversos problemas quando os consumos não são exactos. 

Existe uma formulação de produção pré-estabelecida, e existe um estudo e 

acompanhamento contínuo para que seja possível a conversão destas unidades de 

medida, mas não são exactos, trazendo complicações a nível de imputação dos custos 

directos de produção. 

Em cada actividade desenvolvida dentro dos sectores da SOPLASNOR, foram 

identificadas actividades fabris e não fabris. O que se tem de ter em mente é a 

necessidade que todos os gastos estejam direccionados correctamente aos produtos, 

para que não haja uma subavaliação nem uma sobre avaliação dos mesmos. 

Existem dificuldades de imputação quando no mesmo processo produtivo se 

produzem variados artigos, com diversas formulações de produção e são produzidos em 

diversos tamanhos e feitios 

Aplicou-se na resolução deste problema o modelo ABC, como método de 

optimização do custeio dos produtos, e obteve-se como resultados rentabilidades 

negativas de algumas famílias de artigos, constatando-se por isso algumas falhas na 

estratégia seguida pela empresa, pois a produção destes mostrara-se penalizadora da 

rentabilidade global da empresa. 

Sendo os principais os factores que podem ser limitativos da aplicação deste 

modelo como optimizador de um sistema de custeio implementado, tais como a 

informação ser facilmente manipulável e mal classificada, e os processos de repartição e 

imputação de custos serem os mais variados, podendo levar assim este modelo a 

apresentar diversos resultados. 

Foram, também, encontradas diversas limitações que condicionaram uma melhor 

performance das actividades desempenhadas na empresa. Limitações essas que se 

prendem essencialmente com o tempo do estágio – pois seria necessário mais tempo 

para conhecer e entender toda a actividade da empresa. 
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