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Introdução: O mercado de brita não está consolidado. O preço da brita extraída do
gnaisse depende do mercado da construção civil e obras públicas. Durante anos, a
produção de brita ficou estagnada e os preços praticados quase que não cobriam os
custos de produção. Além das empresas buscarem participação no mercado, ampliação
de sua atuação, aumento da capacidade de fornecimento e fortalecimento  dos canais
de distribuição é necessário a apuração de seus custos industriais. A empresa explora
gnaisse por processo de cominuição e com produtos de Pó de Pedra, Brita 0,1 e 2,
Pedra de Mão, Bica Corrida e Cascalho Objetivo: O objetivo geral da pesquisa é o de
determinar a forma mais adequada para apurar os custos industriais de Extração de
Gnaisse da empresa Belmont Mineração Ltda. Metodologia: A pesquisa quanto aos
objetivos se classifica como Exploratória, quanto a natureza como Quantitativa e com
procedimentos Bibliográficos para revisão de literatura e Documental e de Estudo de
Caso para a pesquisa empírica.  A empresa do Estudo de Caso foi a Belmont
Engenharia Ltda. com sede na cidade de Itabira – MG. O Estudo de Caso foi realizado
aos moldes estabelecido por Robert Yin sem a realização do protocolo de pesquisa. A
técnica de levantamento de dados para complementação da documentação foi
entrevista não estruturada com o gestor principal da empresa. Resultados: Inicialmente
foram apurados os custos pelo método de Custeio Variável Unitário, tendo no período
de janeiro a agosto de 2015 um mínimo de R$ 2,99 e máximo de 4,76. Depois foi
apurado o Custo Unitário por Absorção variando de R$ 7,36 a R$ 15,15. Foi apurado
também o custo pelo método de Custo Unitário Variável Total e seu valor foi no
intervalo de R$ 7,32 a R$ 13,59. O Custeio do Período (que se trata do custo
financeiro) cujos valores compreenderam entre R$ 7,70 a R$ 15,47. Foi elaborada uma
tabela mostrando o comparativo entre os métodos de custeios, calculados. Ficou
provado que o mês de maio apresentou os menores valores de custo unitário entre os
sistemas de custeio e que o mês de março mostrou-se com os maiores valores de custos
unitários. Vários fatos contribuem para a variabilidade de valores, mesmo quando se
trata de custo variável que são: demanda de mercado, estocagem e condições
climáticas (permite maior ou menor  extração em determinados meses). Conclusão: Os
resultados de custos de produção de gnaisse vem mantendo uma média mensal
próxima demonstrando planejamento do processo e condizente com vendas. Foi
possível apurar os custos de produção por quatro métodos diferentes. (Variável Total,
Variável Unitário, Absorção e Custo do Período), sendo o mais adequado o custeio
variável.
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