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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo conhecer os custos de produção de uma 
indústria localizada no município de Palotina-PR, buscando identificar os possíveis 
impactos causados pela pandemia por covid-19. Para alcançá-lo busca-se levantar os 
custos de um produto, estabelecer um comparativo dos custos de produção dos anos 
de 2019 e 2020, identificar insumos que obtiveram aumentos por conta do Covid-19 e 
identificar se os custos com a mão de obra sofreram impactos devido ao isolamento 
de pessoas infectadas. Para tanto, a pesquisa se configura como estudo de caso. 
Caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e documental, com uma abordagem 
qualitativa e quantitativa. Após os levantamentos dos custos e entrevistas não 
estruturadas com o empresário, o custo total teve um aumento significativo na 
pandemia e uma redução na produção das peças. Os custos diretos em 2019 se 
mantiveram constantes, já em 2020, no período da pandemia, os resultados em geral 
se elevaram. Na manutenção, em 2020 teve seu aumento no custo em 100% 
comparado ao ano 2019. A partir das análises, podemos identificar que houve um 
aumento dos custos de produção decorrentes do impacto da covid-19, ocasionando 
assim uma diferença de R$ 16,34 nos custos totais do ano de 2019 para 2020.   
Palavras-chave: Custos. Indústria. Pandemia. Covid-19. 

 

Impacts of production costs resulting from the Covid-19 pandemic: a case 
study in an industry located in the municipality of Palotina-PR 

 

Abstract: This research aims to understand the production costs of an industry located 
in the city of Palotina-PR, seeking to identify the possible impacts caused by the covid-
19 pandemic. To achieve this, it seeks to raise the costs of a product, establish a 
comparison of production costs for the years 2019 and 2020, identify inputs that have 
increased because of Covid-19 and identify whether labor costs have suffered impacts 
due to the isolation of infected people. To this end, the research is configured as a 
case study. It is characterized as a bibliographic and documental research, with a 
qualitative and quantitative approach. After the surveys of costs and unstructured 
interviews with the entrepreneur, the total cost had a significant increase in the 
pandemic and a reduction in the production of the pieces. The direct costs in 2019 
remained constant, but in 2020, during the pandemic period, the results generally 

                                                             
1 http://lattes.cnpq.br/4443296861008746 
2  http://lattes.cnpq.br/3898753102424516 
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increased. In maintenance, in 2020 the cost increased by 100% compared to 2019. 
From the analyses, we can identify that there was an increase in production costs 
arising from the impact of covid-19, thus causing a difference of R$ 16.34 in total costs 
from the year 2019 to 2020.   
Keywords: Costs. Industry. Pandemic. Covid-19. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A gripe espanhola, também chamada la dansarina, gripe pneumônica, peste 

pneumônica ou simplesmente pneumônica, teve seu primeiro caso confirmado no 

Brasil em setembro de 1918. Inicialmente o Brasil acompanhou a doença à distância, 

por meio das reportagens. A população não demonstrava grande preocupação com a 

gripe, por achar que ela não se propagaria no Brasil devido à distância. Ao longo do 

período pandêmico, registraram-se mais de 35 mil mortes em todo o Brasil. 

A história desta influenza é semelhante à pandemia da Covid-19, que iniciou 

em dezembro de 2019 na China, tendo assim seu primeiro caso confirmado no Brasil 

em 26 de fevereiro de 2020, o que causou impactos sociais, econômicos, culturais e 

políticos da pandemia. A estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com 

o impacto sobre os sistemas de saúde, com a exposição de populações e grupos 

vulneráveis, a sustentação econômica do sistema financeiro e da população, a saúde 

mental das pessoas em tempos de confinamento e temor pelo risco de adoecimento 

e morte, acesso a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte, 

entre outros. (OPAS, 2021) 

 O governo brasileiro, buscou adotar algumas medidas para o enfrentamento do 

Covid-19, dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, por exemplo a MP 927/20 que permitia à suspensão de contratos até 60 dias, 

garantia temporária no emprego durante 3 meses para pessoas que tiveram seus 

salários e jornada de trabalho reduzida, redução de jornada individual ou coletivo, 

facilitação do teletrabalho e do home office e disponibilização de linhas de crédito com 

menores taxas e prazos maiores para pagamento. 

 Em virtude do atual cenário, foi de suma importância trazer como tema a análise 

dos custos de produção antes e durante a pandemia do Covid-19, e realizar um 

comparativo para ter uma percepção dos impactos provocados pela pandemia na 

economia financeira das indústrias.   
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 Apesar das medidas adotadas pelo governo, os empresários sofreram 

diretamente com a pandemia, seja pela falta da matéria-prima, pela redução da mão-

de-obra decorrente de afastamentos ocorridos pela doença, por lockdown ou por 

exigências de órgãos de saúde, ou mesmo pela redução do consumo. Partindo desse 

pressuposto, o trabalho buscou analisar se a pandemia impactou os custos de 

produção de uma indústria, tendo por objetivo responder se houve aumento dos 

custos de produção decorrente do impacto da covid-19. 

O presente trabalho utilizou como metodologia a abordagem quantitativa e 

qualitativa, quanto aos objetivos optou-se por uma pesquisa exploratória e descritiva, 

quanto aos procedimentos técnicos, realizou uma pesquisa bibliográfica e documental 

e estudo de caso. A pesquisa teve como objetivo conhecer os custos de produção, 

identificar os métodos de custeio e analisar os possíveis impactos causados pela 

pandemia nos custos de produção, levando em consideração a importância do 

controle de custos e tomada de decisões. 

O artigo está estruturado em 5 (cinco) seções, a primeira apresenta a 

introdução com o objetivo do estudo, na sequência apresenta-se a revisão de 

literatura, após, na terceira seção é apresentada a metodologia, seguida dos 

resultados do estudo e por fim as conclusões.   

 

2 CONTABILIDADE 

 

De acordo com Ferreira (2010), a ciência da contabilidade estuda o patrimônio 

do ponto de vista econômico e financeiro, bem como os princípios e as técnicas 

necessárias ao controle, à exposição e à análise dos elementos patrimoniais e de suas 

modificações. 

O impacto do Covid-19 na contabilidade levou a uma série de consequências 

econômicas que evidentemente afetam os profissionais e os escritórios de 

contabilidade. Antes da pandemia era preciso reduzir os riscos que as empresas 

estavam preocupadas, hoje em dia a questão é a empresa se manter no mercado de 

trabalho, saudável e sustentável. Pensando hoje que é preciso cada vez mais 

conhecimento para a tomada de decisão baseada no impacto que sofrido por conta 

da pandemia do Covid-19 em todas as empresas. Dentre as dificuldades enfrentadas 

desde o início da pandemia, foi a queda significativa da bolsa de valores. Esse é o 
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primeiro indicador do impacto da Pandemia na economia e por consequência nas 

empresas. 

Outro problema enfrentado no Brasil é o desemprego, questão preocupante, 

pois as organizações de todos os portes estão tendo a necessidade de reduzir seus 

quadros porque não possuem mais faturamento. Essas mudanças bruscas se devem 

ao fato de muitas empresas terem fechado suas portas por horas, dias e até mesmo 

por meses, consequência natural do efeito cascata que se seguiu após o início do 

isolamento social.  

A chance de obter valores significativos neste ano e nos anos seguintes a essa 

pandemia será estabelecer um processo rápido de entendimento dos cenários e estar 

constantemente adaptado às mudanças que ainda virão. A contabilidade precisa se 

adaptar para atender às novas demandas legais e das empresas. Com isso, a 

contabilidade desdobra-se em várias áreas de atuação, uma delas é a contabilidade 

de custos. 

 

3 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

Segundo Crepaldi (2016), a contabilidade de custos auxilia na tomada de 

decisões, pois com sua função de gerar informações precisas e rápidas é possível 

identificar e mensurar os custos dos produtos e/ou serviços. A contabilidade de custos, 

para Leone (2000), assemelha a um centro processador de informações que recebe 

dados, acumula-os de forma organizada, analisa-os e interpreta-os, produzindo 

informações de custos para os diversos níveis gerenciais.  

Quando se refere a custos e despesas, Hendriksen e Breda (2001, p. 235) 

afirmam que o custo é medido pelo valor corrente dos recursos econômicos 

consumidos ou a serem consumidos na obtenção dos bens e serviços a serem 

utilizados nas operações – ou seja, trata-se de valor de troca. Portanto, não reduz 

nem aumenta os lucros no momento de sua ocorrência. Já as despesas, por definição, 

reduzem o lucro, representando o uso ou consumo de bens e serviços no processo 

de obtenção de receitas. (SANTOS, 2018). 

Já para Martins (2015), o custo é a locação monetária de consumo, da 

aplicação ou da alomorfia dos bens ou serviços no processo de produção. Já como 

despesas, entende-se que são expressas monetariamente pelo consumo de seus 
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bens ou serviços na técnica de administração em geral da fundação e da mudança de 

produto, mercadorias e serviços aos clientes. 

Quando se trata de custos e despesas variáveis em inúmeras empresas, os 

únicos custos realmente variáveis, no verdadeiro sentido da palavra, são as matérias 

primas. Mesmo assim, pode acontecer de o grau de consumo delas, em algum tipo 

de empresa, não ser exatamente proporcional ao grau de produção. Por exemplo, 

certas indústrias têm perdas no processamento da matéria prima que, quando o 

volume produzido é baixo, são altas, tendendo a diminuir percentualmente quando a 

produção cresce. (MARTINS, 2003.). 

Sabidamente não existe custo ou despesa eternamente fixas; são, isso sim, 

fixos dentro de certos limites de oscilação da atividade a que se referem, sendo que, 

após tais limites, aumentam, mas não de forma exatamente proporcional, tendendo a 

subir em “degraus”. Assim, o custo com a supervisão de uma fábrica pode manter-se 

constante até que ela atinja, por exemplo, 50% da sua capacidade; a partir daí, 

provavelmente precisará de um acréscimo (5, 20 ou 80%) para conseguir 

desempenhar bem sua função. (MARTINS, 2003.) 

 Os custos diretos baseiam-se no consumo e variam com as quantidades 

produzidas.  São classificados diretamente dos produtos como por exemplo: Material 

Direito e Mão de obra. Já os custos indiretos são todos aqueles produtos que não 

identificados diretamente, mas, necessitam de rateios para apropriação. (CREPALDI, 

2016) 

 Os custos diretos são aqueles que são identificáveis e mensuráveis, 

comparando a cada objeto de custeio, de uma maneira sucinta e precisa, suas junções 

e acomodações, as entidades, são processadas diante de medição direta. Para ele o 

custo indireto é aquele indicado para cada indivíduo de custeio por meio de 

estimativas e aproximações. (MARTINS,2015.) 

Quando se trata de custeio por absorção é aquele que faz debitar ao custo dos 

produtos todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como 

custos diretos ou indiretos. (LEONE,2000). Segundo Crepaldi (2016), custeio direto 

considera apenas os custos variáveis incorridos, eliminando-se os custos fixos.  

 É sabido que os custos de produção são todos os gastos ligados diretamente 

ao processo produtivo, dentre eles é possível citar a depreciação, a matéria-prima e a 

mão de obra. 
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Conforme Padoveze (2016), a depreciação ocorre quando há uma 

desqualificação de bens materiais ou estruturais no processo industrial, com isso sofre 

uma mudança em sua vida útil e acaba perdendo seu valor. Essa modificação pode 

ser pelo uso ou desgaste, por razões oriundas ou por ser ultrapassado 

tecnologicamente. A depreciação é encontrada entre a diferença do bem novo e bem 

usado. (VICECONTI; NEVES, 2013). 

Já na matéria-prima tem seus componentes adquiridos prontos, as embalagens 

e os outros materiais diretos utilizados no processo de produção são apropriados aos 

produtos ou serviços por seu valor histórico de aquisição. (MARTINS, 2003). De 

acordo com o autor, a regra é teoricamente simples: todos os gastos incorridos para 

a colocação do ativo em condições de uso (equipamentos, matérias-primas, 

ferramentas etc.) ou em condições de venda (mercadorias, etc.) incorporam o valor 

desse mesmo ativo.  

 Mas quando se fala de mão de obra direta, Martins (2010) diz que são aqueles 

referentes ao pessoal que trabalha continuamente sobre o produto em preparação, 

desde a determinação do tempo consumido e o reconhecimento de quem realizou o 

trabalho.  O autor reforça que, a mão de obra indireta é aquela produção que o 

operário faz supervisionando quatro máquinas e cada uma delas produzindo um 

produto diferente, inexistindo capacidade de averiguar quanto cada um desses 

produtos consome o tempo de cada pessoa.  

 Há questões que interferem na produção e, por consequência, na mão de obra, 

como intercorrências externas, entre elas destacam-se as intempéries, as doenças e 

as pandemias. 

 

4 PANDEMIA 

 

 Segundo Matta et al. (2021), pandemia é um termo que designa uma tendência 

epidemiológica. Indica que muitos surtos estão acontecendo ao mesmo tempo e 

espalhados por toda parte, mas tais surtos não são iguais. Cada um deles pode ter 

intensidades, qualidades e formas de agravo muito distintas. Em 26 de fevereiro de 

2020 foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 ocorrendo novos hábitos, 

experiências e adaptações, gerando desempregos e assim afetando a vida social, 

educacional e econômica. (OPAS, 2021).  
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Desde o início da pandemia em Wuhan na China, em dezembro do ano 

passado, houve uma propagação rápida de uma nova cepa de coronavírus que apesar 

de trazer similaridades com a gripe, se mostrou muito mais agressivo, letal e 

contagiosa com quadros de insuficiência respiratória e pneumonia que levam a morte 

rápida e dolorosa. Cerca de 80% das pessoas infectadas precisam de tratamento 

hospitalar, mas 2% dessas pessoas ficam gravemente doentes, assim desenvolvendo 

dificuldades para respirar. Os idosos são os que mais são afetados, isso é por terem 

mais problemas de saúde assim tendo mais riscos de se infectar pelo covid-19, no 

entanto qualquer pessoa pode pegar o covid-19. (CONTABILIZEI, 2021). 

 

5 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata de um estudo de caso tendo em vista que abordou os 

custos de produção de um único produto de uma única empresa, localizada no 

município de Palotina-Pr. 

Os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tem pouco 
controle sobre eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. (YIN, p. 19, 2001).  

 

Esta pesquisa possui abordagem quantitativa e qualitativa, pois buscou-se 

informações junto ao proprietário da empresa, por meio de entrevistas não 

estruturadas, que forneceram informações para elaboração de planilhas, com os 

custos apurados.   

Segundo Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade de 

pesquisa que atua sobre um problema humano ou social, é baseada no teste de uma 

teoria e é composta por variáveis quantificadas em números, as quais são analisadas 

de modo estatístico, com o objetivo de determinar se as generalizações previstas na 

teoria se sustentam ou não. 

Já, a pesquisa qualitativa busca entender fenômenos humanos, buscando 

deles obter uma visão detalhada e complexa por meio de uma análise científica do 

pesquisador. Esse tipo de pesquisa se preocupa com o significado dos fenômenos e 

processos sociais. Mas sendo uma análise relacionada também à subjetividade, quais 

são os critérios do pesquisador? Bem, ele leva em consideração as motivações, 
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crenças, valores e representações encontradas nas relações sociais (KNECHTEL, 

2014.) 

Para levantamento de pesquisa bibliográfico e documental foram realizadas 

pesquisas em livros como contabilidade de custos e contabilidade geral, em sites e 

artigos científicos.  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente 

na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo 

de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta (FONSECA, 2002.) 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

Segundo Fachin (2001), o método comparativo consiste em investigar coisas 

ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças. Permite a análise 

de dados concretos e a dedução de semelhanças e divergências de elementos 

constantes, abstratos e gerais, propiciando investigações de caráter indireto. 

 

5.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada em uma indústria de peças para máquinas agrícolas e 

climatizadores localizada no município de Palotina-PR. Para coleta de dados foi 

realizada entrevista não estruturada com o empresário, ou seja, uma entrevista não 

elaborada, sem roteiro, e com documentações fornecidas da contabilidade. Trata-se 

de um estudo de caso de um único produto da linha de produção que é a hélice Inox 

36 Polegadas.  
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5.2 LIMITAÇÕES 

 

 Para este trabalho foi escolhido um produto específico. No ano de 2018 a 

empresa passou por uma troca do seu sistema de gestão, o qual sem backup dos 

dados, não possuía todos os dados necessários para a apuração dos custos totais. 

Também houve dificuldade para realizar o contato com o empresário devido a época 

de safra ser no mesmo período da pesquisa.  

 

6 RESULTADOS 

  

Nesta seção apresentam-se as análises dos resultados obtidos a partir do 

levantamento dos custos de produção da hélice, nos anos de 2019 e 2020.  

 

6.1 SISTEMA DE CUSTEIO 

    

 Para a apuração dos custos optou-se pelo sistema de custeio por absorção, a 

partir do qual os custos indiretos são rateados, no estudo em específico, pela 

quantidade de horas de mão-de-obra. 

 

6.2 RATEIO MÃO DE OBRA 
 
 

TABELA 01 - HORAS DE PRODUÇÃO E MÃO DE OBRA    

  Horas M.O Horas Produção     

2019 383,87 46,83 

2020 203,14 22,50 

FONTE: As autoras (2021) 
 

      A tabela 01 apresenta as horas de mão de obra e de produção da peça, nos 

anos de pesquisa. A partir das informações fornecidas pelo Departamento Pessoal da 

empresa levantou-se o total de mão de obra da empresa nos anos de estudos e com 

as informações coletadas com o empresário levantou-se a quantidade de horas 

necessárias para produzir a peça, tema do estudo, e a porcentagem alcançada foi 

utilizada para o rateio dos custos indiretos 

 
6.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO 
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Após o levantamento dos custos, foi elaborada a Tabela 2 com os 

demonstrativos de custos diretos e indiretos, trazendo os valores totais e unitários 

para produção da peça anualmente.   

 
TABELA 02 - CUSTOS PRODUÇÃO 2019   

  Custos Diretos Custos Indiretos Total 

Matéria-Prima R$ 118.070,58     R$ 118.070,58  
Mão-de-Obra R$ 584,34     R$ 584,34  
Embalagens R$ 1.405,00     R$ 1.405,00  
Energia Elétrica    R$ 2.093,58   R$ 2.093,58  
Depreciação    R$ 162,47  R$ 162,47  
Manutenção    R$ 1.829,92   R$ 1.829,92  
Total R$ R$ 120.059,92   R$ 4.085,97   R$ 124.145,89  
Qtde Peças 281 281 281 

Valor Unitário R$ 427,26   R$ 14,54   R$ 441,80  

FONTE: As autoras (2021) 

 

A Tabela 02 apresenta os custos de produção no ano de 2019. Os custos 

diretos são compostos pela matéria-prima, embalagens e mão de obra, totalizando R$ 

120.059,92. Os custos indiretos são compostos pela energia elétrica, depreciação das 

máquinas utilizadas na produção das peças e sua respectiva manutenção, custos 

estes rateados tendo-se por base a quantidade de mão de obra direta, totalizando R$ 

4.085,97. A produção total foi de 281 peças a um custo de R$ 124.145,89, um valor 

unitário de R$ 441,80.  

 

TABELA 03 - CUSTOS PRODUÇÃO 2020   

  Custos Diretos Custos Indiretos Total 

Matéria-Prima R$ 58.214,70    R$ 58.214,70  
Mão de Obra R$ 321,96    R$ 321,96  
Embalagens R$ 1.350,00    R$ 1.350,00  
Energia Elétrica   R$ 1.875,99  R$ 1.875,99  
Depreciação   R$ 70,24  R$ 70,24  
Manutenção   R$ 2.215,27  R$ 2.215,27  

Total R$ R$ 59.886,66  R$ 4.161,49  R$ 64.048,15  

Qtde Peças 135 135 135 

Valor Unitário R$ 443,60  R$ 30,83  R$ 474,43  

FONTE: As autoras (2021)      

 
Mostram-se, na Tabela 03, os custos de produção no ano de 2020. Os custos 

diretos são compostos pela matéria-prima, embalagens e mão de obra, totalizando R$ 

59.886,66. Os custos indiretos são compostos pela energia elétrica, depreciação das 

máquinas utilizadas na produção das peças e sua respectiva manutenção, custos 

estes rateados tendo-se por base a quantidade de mão de obra direta, totalizando R$ 
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4.161,49. A produção total foi de 135 peças a um custo de R$ 64.048,15, um valor 

unitário de R$ 474,43.  

Com as informações vistas nas tabelas 1, 2 e 3, pode-se  perceber que apesar 

da redução dos valores de custos diretos e indiretos o seu custo total em 2020 ainda 

foi maior que em 2019. Ou seja, o custo total de um ano para outro com a pandemia 

teve um aumento de R$ 32,63 reais visto que reduziu quase a metade da sua 

produção tendo em consideração os dias de paralisação devido ao isolamento social.  

 

GRÁFICO 1 – CUSTO 2019 X 2020 

 

FONTE: As autoras (2021) 

 

 No Gráfico 1, comparativamente aos anos de 2019 e 2020, observou-se um 

aumento de 2,63% nos custos com matéria prima, conforme relato do empresário 

proveniente da cotação do dólar. Devido à pandemia do Covid-19 houve a 

necessidade da contratação de novos profissionais para cobrir possíveis 

afastamentos, aumentando 14,68% da mão de obra. As embalagens tiveram seu 

custo dobrado, tendo 100% de aumento, em consequência da paralisação no período 

de quarentena das indústrias de plástico e papel.  

Na quarentena houve um crescimento no consumo de energia elétrica devido 

à alteração da bandeira tarifária ocasionando aumento de 86,51%. Para o rateio dos 

custos com depreciação tomou-se por base o total da mão de obra direta, em 2020 

houve um aumento no total, ocasionando uma absorção menor por unidades 

2,63%
14,68%

100% 86,51%

-10,02%

151,98%

Matéria-Prima Mão-de-Obra Embalagens Energia
Eletrica

Depreciação Manutenção

Comparativo Custos / Ano
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produzidas. O crescimento na manutenção foi em virtude da elevação da mão de obra 

terceirizada, resultando em 151,98% dos custos.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um ano tão atípico quanto o ano de 2020, o controle de custos só reforçou 

a sua importância, sem um controle adequado o empresário terá dificuldades para 

atacar os pontos mais vulneráveis e priorizar os pontos que apresentam melhor 

retorno. 

 Nos resultados alcançados, neste trabalho, houve momentos de dificuldades. 

Em 2019 os valores da mão de obra, matéria-prima, os valores das embalagens, entre 

outras especificações se mantiveram constantes. Ao relacionar esses valores com os 

de 2020, período da pandemia, os resultados estavam alterados. Em geral os custos 

de produção entre 2019 e 2020 tiveram uma pequena mudança nos seus valores 

como por exemplo no valor unitário que de R$ 441,80 em 2019 passou a ser R$ 

474,43 em 2020.  

Dessa forma a manutenção foi a que ficou em primeiro lugar no ranking de 

afetados, pois seu aumento foi mais de 100% comparado a do ano de 2019, seu 

aumento foi em virtude de a mão de obra de terceiros aumentar. Eletricistas e 

mecânicos de máquinas para indústrias tiveram os valores da mão de obra elevados 

na pandemia. Para as máquinas não ficarem paradas a empresa teve que continuar 

trabalhando, optando em continuar pagando a mão de obra terceirizada para manter 

a indústria ativa. 

A partir das análises foi possível responder à pergunta de pesquisa: houve 

aumento dos custos de produção decorrente do impacto da covid-19? No caso desta 

pesquisa, houve um impacto da pandemia na empresa analisada, ocasionando assim 

um aumento nos custos de produção, que em 2019 de R$ 427,26 passou para R$ 

443,60 em 2020 nos custos direto, já nos indiretos de R$ 14,54 ficou em R$ 30,83 

tudo isso a cada unidade. 

 Diante disso é possível concluir que seria mais viável ao empresário implantar 

uma melhoria na atualização ou troca de sistema do software, já que a troca do 

sistema ocasionou a perda dos históricos anteriores, prejudicando o controle de 

custos da indústria. Outra sugestão seria determinar um profissional para gerenciar 

os custos de produção, pois é nítido que tudo está centralizado nas mãos do 
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empresário, este profissional daria o auxílio necessário ao empresário e/ou aos 

colaboradores para que tenham informações concretas e oficiais sobre os custos da 

indústria.  
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