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RESUMO 
 
 

Qualquer produção, seja qual for o produto resultante, necessita de recursos. Um dos 
importantes objetivos da engenharia de produção é dimensionar os recursos necessários (mão-
de-obra, materiais, energia elétrica, água, etc.) para o desenvolvimento e produção de um bem, 
e então custeá-los para calcular o preço de venda e os lucros. O objetivo do presente trabalho 
é calcular o custo do desenvolvimento produção de nanotecnologia de materiais absorvedores 
de radiação eletromagnética, na forma de filmes finos , baseados em substrato polimérico de 
PET (polietilenotereftalato) depositado com metais em escala de espessuras nanométricas, por 
processos assistidos a plasma. O custo do desenvolvimento foi calculado a partir dos dados de 
investimentos realizados pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação, Ministério da 
Educação e Universidade de Taubaté no período 2006-2014. O custo do filme fino absorvedor 
de radiação eletromagnética foi calculado a partir de um equipamento de produção de filmes 
finos por processo assistido a plasma (magnetron sputtering), disponível no Laboratório de 
Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté. Os custos 
foram calculados a partir dos seguintes parâmetros: são produzidos 20 filmes finos por dia, a 
produção é realizada quatro dias por semana (de terça-feira à sexta-feira), o tempo de trabalho 
total por dia é quatro horas (das 14h00min às 18h00min), o valor da mão-de-obra se baseia no 
valor da bolsa oferecida para iniciação científica. A metodologia se baseia em coletar todos os 
dados necessários para produção (custos) dos filmes finos e apresentá-los em tabelas 
contendo os seguintes títulos e dados: 1-Material Direto (o custo de todo material que afeta 
diretamente o produto final), 2-Mão-de-Obra Direta (o custo do serviço das pessoas que 
trabalham diretamente com o produto durante o processo de produção), 3-Custo conforme 
atividade executada (de acordo com as atividades executadas e o custo do trabalhador por 
hora, é calculado o custo de todas as atividades que influem na produção), 4-Depreciação dos 
Equipamentos (valores e depreciação dos equipamentos), 5-Gastos Fixos (gastos que são 
necessários e serão sempre pagos enquanto as condições de trabalho forem as mesmas), 6-
Estrutura do Markup Divisor (estimativa de lucro de acordo com custos e despesas), 7- Total 
dos Custos Diretos (soma total dos custos diretos do produto), 8-Aplicação do Markup Divisor 
(aplicação do Markup Divisor para resultar no preço de venda do produto). Os conjuntos de 
dados se relacionam, e a partir da interação entre as tabelas, resulta em um valor baseado em 
todos os aspectos necessários para produção. Os dados estão sendo analisados no presente 
momento pelo aluno bolsista CNPq/PIBIC da Universidade de Taubaté (vigência 08/2014-
08/2015), e os seus resultados serão apresentados no XIX Encontro de Iniciação Científica da 
Universidade de Taubaté. Palavras-chave: cálculo de custos, nanotecnologia, materiais 
absorvedores de radiação eletromagnética.  


