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A contabilidade de custos é uma das diversas ramificações da contabilidade sendo 

utilizada para a identificação e mensuração dos custos que podem existir em uma 

empresa, para issoa contabilidade de custos utiliza métodos de custeio que facilitam a 

apuração dos custos ocorridos no processo produtivo, sendo que cada método tem sua 

peculiaridade e assim caberá ao gestordecidir qualo melhor método de custeioa ser 

utilizado. A presente pesquisa realizada tem como objetivo geral identificar de que 

maneira os métodos de custeio podem auxiliar na apuração dos custos de uma 

panificadora do município de GovernadorMangabeira – BA. No que se refere a 

metodologia da pesquisa,esta é classificada como uma pesquisa descritiva, onde o 

pesquisador descreve as características do objeto em estudo e utilizando técnicas 

padronizadas de coleta de dados, com a realização de entrevistaque será feita com o 

gestor da panificadora e assim absorvendo todas as informações necessárias para  o 

andamento da pesquisa, além disso foram realizadas visitas na panificadora onde o 

pesquisador acompanhou todo processo produtivo afim de colher informações 

necessária para obtenção dos resultados da pesquisa. Para o inicio dos procedimentos 

metodológicos desta pesquisa utilizou-se da revisão bibliográficasendo realizado pelo 

pesquisador um estudo baseados em livros, revistas e artigos, que abordam a temática 

da pesquisa, caracterizando e expondo como os métodos de custeio podem contribuir 

para o desempenho da panificadora em estudo, a presente pesquisa se enquadra como 

qualitativa já quetransparece a partir de diferentes resultados que podem ser obtidos 

com a aplicação de três métodos de custeio diferentes, sendo estes custeios por absorção 

e custeio variável.Para análise dos dados queforam coletados através da observação 

ecom preenchimentos de tabelas pelo pesquisador, onde foram processados e assim 

encontrados os resultados necessários para a aplicação nos métodos custeios estudados. 

Com os resultados finais encontrados pretende-se avaliar qual método de custeio entre 

os estudados é mais favorável para a panificadora e com isso propor ao gestor a 

aplicação deste método. 
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