
  

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE SISTEMA DE PRODUÇÃO 
 
. 
  Os recursos utilizados não são somente os recursos naturais, como a 
terra, água,  minerais, vegetais, etc. , que muitas vezes, o homem não necessitou 
transformar. Os recursos incluem também o esforço físico e mental do homem, 
além de instrumentos, equipamentos, máquinas e edificações. A todos esses 
recursos chamamos de Fatores da Produção. 
   
      Recursos Naturais 
  Fatores da Produção  Trabalho 
      Capital 
 
  para satisfazer as necessidades humanas, tornou-se necessário, na 
maioria das vezes a transformação dos fatores de produção em bem ou serviços. 
Aos dispêndios ocorridos nesse processo de transformação dar-se o nome de custo 
de produção. Ao ato de usar esses bens e serviços produzidos dar-se o nome de 
consumo. 
  O consumo vem crescendo ao longo dos tempos, criando-se assim 
uma escassez relativa na produção de bens e serviços. Como em todas as 
sociedades os recursos são limitados, então a capacidade de produzir bens e 
serviços também é, portanto eles têm um preço. 
  Em vista a esta escassez é necessário conhecer com profundidade o 
que produzir, o quanto produzir, como produzir e para quem produzir, para evitar 
desperdícios dos recursos disponíveis  
  devemos Ter como preocupação básica a manutenção do sistema que 
é conseguida através da reposição dos recursos utilizados na produção de bens e 
serviços. 
 
CONTABILIDADE DE CUSTOS 
  CONCEITO 

Contabilidade de Custos é a parte da ciência contábil que se dedica ao estudo 
racional dos gastos feitos para se obter um bem de venda ou de consumo, quer seja 
um produto, uma mercadoria ou um serviço. 
        Contabilidade de Custos é o ramo da função financeira que acumula, 
organiza, analisa e interpreta os custos dos produtos, dos inventários, dos serviços, 
dos componentes da organização, dos planos operacionais e das atividades de 
distribuição para determinar o lucro, para controlar as operações e para auxiliar o 
administrador no processo de tomada de decisão. 
 
 
 
 



  

 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 
A Contabilidade de Custos nasceu com a Revolução Industrial, e tinha como 

objetivos: 
a) Avaliação de inventários de matérias-primas, de produtos fabricados e de 

produtos vendidos, tudo ao final de um determinado período. 
 Estoques iniciais 
(+) Compras 
(-) Estoques finais 
(=) Custo das Mercadorias Vendidas 

b) Verificar os resultados obtidos pelas empresas como consequência da 
fabricação e venda de seus produtos. 

 Nessa época, as empresas possuíam processos produtivos basicamente 
artesanais, e conseqüentemente os únicos custos produtivos considerados eram o 
valor das matérias-primas consumidas e da mão-de-obra utilizada. 
 Como consequência do crescimento das organizações, da intensificação da 
concorrência e da crescente escassez de recursos, surgiu a necessidade de 
aperfeiçoar os mecanismos de planejamento e controle das atividades empresariais. 
Além disso, as inúmeras possibilidades de utilização dos fatores de produção 
determinam uma variedade quase infinita no comportamento dos custos 
resultantes. É, então, imprescindível, para qualquer empresa ter um sistema de 
custos, ainda mais numa economia capitalista e concorrencial como a nossa. É 
difícil tomar decisões confiáveis e ter uma margem de segurança satisfatória, sem o 
conhecimento dos custos do modo mais real possível. 

Nesse sentido, as informações relativas aos custos de produção e/ou 
comercialização, desde que apropriadamente organizadas, resumidas e relatadas, 
constituem uma ferramenta administrativa da mais alta relevância. Assim, as 
informações de custos transformam-se, gradativamente, num verdadeiro sistema de 
informações gerenciais, de vital importância para a administração das organizações 
empresariais. Essas informações constituem um subsídio básico para o processo de 
tomada de decisões, bem como para o planejamento e controle das atividades 
empresariais. 
 

FINALIDADE DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 
 A Contabilidade de Custos ocupa-se da classificação, agrupamento, controle e 
atribuição dos custos, sendo que os custos coletados servem a três finalidades 
principais: 
 a) Fornecer dados de custos para a medição dos lucros e avaliação dos 
estoques. 
 b) Fornecer informações aos dirigentes para o controle das operações e 

atividades da empresa. 
 c) Fornecer informações para o planejamento da direção e a tomada de 
decisões. 
 



  

 Em resumo, a Contabilidade de custos, fornece informações para: 
1 - A determinação dos custos dos fatores de produção; 
2 - A determinação dos custos de qualquer natureza; 
3 - A determinação dos custos dos setores de uma organização 
4 - A  redução  dos custos dos fatores de produção, de qualquer atividade da 

empresa; 
5 - À Administração, quando esta deseja tomar uma decisão, estabelecer 

planos ou solucionar problemas especiais; 
6 - O levantamento dos custos dos desperdícios, do tempo ocioso dos 

operários, da capacidade ociosa do equipamento, dos produtos danificados, 
do trabalho necessário para conserto, dos serviços de garantia dos produtos; 

7 - A determinação da época em que se deve desfazer de um 
equipamento, isto é, quando as despesas de manutenção e reparos 
ultrapassarem os benefícios advindos da utilização do equipamento; 

8 - A determinação dos custos dos inventários com a finalidade de ajustar 
o cálculo dos estoques mínimos, do lote econômico de compra e da época 
de compra; 

9 - O estabelecimento dos orçamentos; 
10 - A determinação do preço de venda dos produtos ou serviços. 

 
FLUXO DOS CUSTOS E DESPESAS 
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CONTABILIADADE DE CUSTO VERSUS CONTABILIDADE GERAL 



 



  

PRINCÍPIOS CONTÁBEIS APLICADOS AO CUSTO 
 

Princípio da Realização  
  O lucro (ou prejuízo) só é conhecido quando os bens ou serviços são 
fornecidos a terceiros em troca de dinheiro ou de outros elementos que passam a 
compor o ativo 
  Tendo em vista este princípio a contabilidade de custo só pode apurar 
resultados quando da realização da receita, porém ela poderá estimar o resultado 
econômico com base nos custo incorridos no processo de produção. 

Princípio da Competência e da Confrontação 
Pelo princípio da realização se define o  momento de reconhecimento 

da receita, já pelo da Competência e da Confrontação temos o reconhecimento das 
despesas e a confrontação das mesmas com a receita realizada. Sendo assim após o 
reconhecimento da receita deduz-se todas as despesas, chegando-se ao resultado do 
período 

Princípio do Custo Histórico 
 Este princípio trata do resultado contábil dos valores dos ativos que 

será original (Valor de entrada) 
  Em períodos inflacionários o registro pelo custo histórico deixa muito 
a desejar, pois o custo de produção de determinado período poderá não ser 
condizente com o custo de reposição (ou mercado)  no momento da apuração do 
resultado  

Princípio da Consistência 
 Na contabilidade de custo este princípio diz respeito a apropriação e 

alocação de custo com base e critérios consistentes para diversos períodos 
Conservadorismo 

  Quando houver mais de uma alternativa na apuração do Resultado o 
contador de custo deverá optar pela forma de maior precaução 

Materialidade 
  A fim de evitar desperdícios de tempo e dinheiro, deve-se registrar na 
contabilidade apenas os elementos dignos de atenção e na ocasião oportuna 
   

TERMINOLOGIA EM CONTABILIDADE DE CUSTO 
 
DESTINÇÕES ENTRE GASTO, DESEMBOLSO, INVESTIMENTO, 
CUSTO , DESPESA E PERDA 

GASTO 
Sacrifício que empresa arca para obtenção de um bem ou serviço, 

representado por entrega ou promessa de entrega de ativo (normalmente valores 
monetários) 
Exemplos :  Gastos com mão-de-obra 
  Gastos com aquisição de mercadorias para revenda 
  Gastos com aquisição de máquinas e equipamentos 



  

  DESEMBOLSO 
Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Pode 

ocorrer junto com gasto (ä vista) ou depois deste ( a prazo). 
Os Gasto podem serem classificados em : Investimentos, Custos ou 

despesas: 
INVESTIMENTO 
Gasto com bem ou serviço ativado em função de sua vida útil ou de 

benefícios atribuíveis a períodos futuros. 
Exemplos : Aquisição de móveis e utensílios 
  Aquisição de imóveis 
  Aquisição de marcas patente 
  Aquisição de material de escritórios 
  Aquisição de máquinas e equipamentos 

CUSTO 
Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens 

ou serviços. 
Exemplos :  Salário do pessoal da produção 
  Matéria-prima utilizada no processo produtivo 
  Combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas de fabricação 
  Depreciação dos equipamentos da fábrica 
  Gastos com manutenção das máquinas da fábrica 

DESPESA
Gasto com bens ou serviços não utilizados nas atividades produtivas e 

consumidos com  a finalidade de obtenção de receitas 
 
Observação  

Em temos prático, nem sempre é fácil distinguir custos de despesas. 
  Pode-se entretanto, propor uma regra simples do ponto de vista 
didático: Todos os gastos realizados com o produto até que esteja pronto são custo, 
a partir daí são despesas.  
Exemplos :  Salários e encargos sociais do pessoal de vendas 
  Energia elétrica do escritório 
  Gastos com combustíveis e refeições do pessoal de vendas 
  Telefone do escritório 

 
Atenção : Os encargos financeiros incorridos pela empresa, mesmos 

aqueles decorrentes de insumos para a produção, são sempre considerados 
Despesas. 

PERDAS 
É um gasto não intencional decorrente de fatores externos ou da 

atividade produtiva normal da empresa. 
 No  1º caso, são considerados da mesma natureza que as despesas e 

são lançados diretamente contra o resultado do período 



  

  No 2º caso, as perdas normais de matérias-primas na produção 
industrial, integram o custo da produção do período . 

 A distinção mais importantes entre  custo e despesa é que se um gasto 
é considerado despesa, ele afeta diretamente o resultado do exercício. Se ele é 
considerado custo, só afetará o resultado da parcela do gasto que corresponder aos 
produtos vendidos. A parcela correspondente aos produtos em estoque ficará 
ativada. 
 
PRODUÇÃO CONJUNTA 
 
  Existe processos industriais em a empresas apresente diferentes tipos 
de produtos com importância ou atenção bastante diferenciada em função dos 
estágios que cada produto irá passar pelo processo produtivo, bem como a receita 
proporcionada por cada um deles .  
  Há caso em que a atividade industrial apresenta um fluxo comum do 
processo produtivo, no qual emerge mais de uma espécie ou qualidade de produto. 
É o que ocorre por exemplo, em um frigorífico, cuja atividade consiste em abater o 
boi comprado dos pecuarista, cortá-lo seguindo as diferentes espécies de carne (filé 
mignon, alcatra, contra-filé, chã-de-dentro, coxão mole, patinho, víscera, fígado, 
etc.) e armazenar as peças resultantes em câmaras frigoríficas até sua venda aos 
comerciantes. 
  Este tipo de produção, que se caracteriza por um fluxo comum de 
produção até certo ponto – denominado de ponto de cisão – e do qual resulta uma 
multiplicidade de produtos é chamado de Produção conjunta . Os produto 
resultantes, conforme a importância que suas vendas tenham para a empresa 
industrial, são denominados ou de Co-produto  ou Subproduto. 
  Os custos incorridos numa produção conjunta até o ponto de cisão, são 
chamados de custos conjuntos. 
  O processo de atribuição dos Custos Conjuntos ao Co-produtos é 
ainda mais arbitrário do que o da apropriação dos Custos indiretos aos diversos 
produtos elaborados numa produção que não seja conjunta. Isto porque nesse 
último caso, como os processos de produção de cada produto são separados, é 
possível escolher uma base de rateio que possa, pelo menos, tentar refletir o grau 
de absorção dos custos indiretos pelos vário produtos. 
  No caso de custos conjuntos, não há como  estabelecer um critério, 
que não seja arbitrário, que relacione os custos a serem atribuídos com algum 
parâmetro de absorção destes  custos pelo Co-produtos. Além disso, entre os custos 
conjuntos, vão figurar também os gastos com Material direto e a Mão-de-obra 
Direta, já que não há meio possível de associá-los separadamente aos Produtos 
Conjuntos. 
 
 
 



  

ALGUMS MÉTODOS DE ALOCAÇÃO DOS CUSTOS CONJUNTOS 
 
  Existe vários métodos para atribuição dos custos conjuntos aos Co-
Produtos, vale salientar que este métodos tem por objetivo apenas a alocação dos 
Custos Conjuntos. Os custos ocorridos após o ponto de cisão, devem ser atribuídos 
aos Co-produtos através das bases e técnicas de rateio estabelecidas pelo sistema 
de custeamento da empresa. 
  a) Valor das vendas 
  b) Volume produzido ou custo médio unitário 
  c) Volume produzido  ponderado 
  d) Igualdade do lucro bruto. 
   
CO-PRODUTO, SUBPRODUTO E SUCATAS 
 
  A empresa ao ser constituída estabelece um objetivo social no que 
trata de sua atividade principal como organismo econômico de uma sociedade. 
Neste objetivo social ela trata dos seus principais produtos a ser comercializados 
delineando sua atividade  para com os consumidores. 
  Aos principais produtos industrializados e comercializados pela 
empresa denominamos de CO-PRODUTO , pois é resultante de uma produção 
conjunta e têem grande significado direto na receita total da empresa. 
  Os SUBPRODUTOS são aqueles produtos que embora 
comercializados pela empresa não têem significado direto na receita total da 
empresa,  porém têem seus compradores quase que certos. 
  As SUCATAS são resíduos industriais que tem sua venda incerta e 
pouca importância no volume total da receita da empresa. São restos que não tem 
nenhuma utilidade e que podem ser vendidos para outras para passarem por um 
processo de reciclagem. 
  Para melhor entender os diferentes aspectos do processo de 
industrialização no tocante ao produto a ser comercializado, vejamos alguns 
conceitos além dos citados: 
  Vejamos outros termos comuns atribuídos a alguns produtos ou 
resíduos do processo produtivo. 
  Produto REFUGO - Produto que não atinge os índices estabelecidos 
pelo controle de qualidade e que tem valor comercial reduzido devido a pequenas 
falhas; 
  DESPERDÍCIO - Produção que suporta gastos desnecessários, 
apresentando materiais extraviados ou substâncias em condições irrecuperáveis . 
  SOBRAS - Corresponde ao saldo de determinados componentes da 
atividade produtiva apresentando valor mensurável com representação 
insignificativa que poderá ser levada ao mercado para venda ou reutilizados na 
produção . 



  

  Produto DEFEITUOSO - Produção que não corresponde aos índices 
determinados pelo controle de qualidade e deverá sofrer processo de reusinagem 
para posterior colocação no mercado . 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE CONTABILIZAÇÃO DOS CUSTOS 
 
a) A contabilização levando em consideração a inflação 
  Nos países subdesenvolvidos a conjuntura econômica geralmente 
apresenta um índice inflacionário bastante relevante. Com adoção do índice 
inflacionário para controle dos custo pode-se observar que os custos reais apresenta 
variações em relação a um novo custo agora corrigido pela inflação que coroe e 
desatualiza o custo padrão. 
b) A contabilização levando em consideração outros índices 
  A contabilidade poderá fazer uso de índices econômicos para avaliar a 
fidelidade de sua contabilização dos custos . 
  A análise é feita da seguinte forma : 
  Dividi-se o custo pelo índice na data base e quando desejar atualizar o 
custo basta multiplicar o coeficiente encontrado pelo valor do índice no dia (data 
da atualização). em seguida compara-se o valor encontrado com o custo real 
apurado. 
  No meio econômico existe vários índices nos quais poderá auxiliar o 
contador no controle dos custo, entretanto a maioria deles apresentam suas 
variações próxima do índice da inflação. 
c) A contabilização através de valores correntes projetados 
  A contabilidade poderá fixar no início do período o custo padrão com 
base no quanto irá gastar em tal período. Na verdade esse critério apresenta uma 
falha no que diz respeito aos valores adotados para o início do período e o final.  
  Partindo do principio que o custo padrão encontrado é um para todo 
período, a empresa terá um custo padrão alto no início do período e um custo 
padrão baixo no final do mesmo, devemos levar em conta também que as previsões 
geralmente apresentam erros  principalmente em períodos de grandes oscilações . 

 
CUSTO 

 
  Conjunto de  dispêndio que a empresa tem que arcar com material, 
mão-de-obra e os gasto gerais incorridos na fabricação de seus produtos 

Elementos 
  Matéria-Prima Bruta 
     Elaborada   Custo direto 
 
  Mão-de-obra Direta 
     Indireta 
  Gastos Gerais de Fabricação   Custo indireto 



  

Classificação 
 

A APROPRIAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRODUTO 
 
  Custo direto -  São aqueles podem ser apropriados diretamente aos 
produtos fabricados, porque há uma medida objetiva de seu consumo neste 
processo produtivo. 
  Custo indireto - São aqueles que dependem de cálculos, rateios ou 
estimativas para serem apropriados em diferentes produtos, portanto são os custos 
que só são apropriados indiretamente aos produtos. O parâmetro utilizado para as 
estimativas é chamado de base ou critério de rateio. 
 * Se a empresa produz apenas um produto, todos os seus custos são 
diretos 
  
EM RELAÇÃO AO VOLUME DE PRODUÇÃO 
  Custo fixo - São aqueles que independem do volume de produção do 
período, isto é, qualquer que seja a quantidade produzida pela empresa, esses custo 
existirão e não irão sofrer alteração. 
  Os custos fixos estão relacionados com os custos indiretos de 
fabricação, por não guardarem proporção com quantidades dos produtos 
fabricados. 
  Custo variável - São os custo que apresentam crescimento em seu 
valor dependente da quantidade produzida pela empresa. 
  Os custos variáveis tem relação direta com os custos diretos por 
apresentarem proporcionalidade com os níveis de produção. 
  Custo semifixo - São aqueles que são fixos até uma determinada faixa 
ou patamar, podendo variar quando ultrapassada esta faixa até atingir novo 
patamar. 
  Custo semi-variável - São aqueles custos que variam em função da 
produção, mas não na mesma proporção tendo em vista possuir uma parcela fixa 
mesmo não havendo produção 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ESQUEMA BÁSICO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

 
     Matéria-Prima 
  Custo direto        Mão-de-obra 
     Gastos gerais de fabricação direto 
          
         Combustíveis  
     Materiais indiretos Lubrificantes 
         Material para limpeza 
         Acessórios 
 
         Salários de Inspetores 
  Custo         Sal. chefe e encarregados 
    De  custo indireto Mão-de-obra  Salários pessoal de apoio 
Produção        Indireta   Sal. Pessoal administrativo 
         Seguro com acidentes 
         Assistência médica 
         Restaurante 
      
         Luz e força 
         Gás 
     Gastos gerais  Água esgoto 
      De   Aluguéis 
        Fabricação  Seguros 
         Reparos e conservação 
         Perdas e quebras 
         Depreciação 
 
 
A CONTABILIDADE DE CUSTO , A CONTABILIDADE FINANCEIRA E 
A CONTABILIDADE  GERENCIAL 
 
  Muitas vezes confundimos as expressões  Contabilidade Financeira, 
Contabilidade de Custo  e Contabilidade Gerencial. São expressões sinônimas ? 
Representam disciplinas distintas ? São apenas enfoque diferentes dado à 
Contabilidade  ? 
  Essas e outras dúvidas são comumente  dirimidas por meio de uma 
ligeira análise histórica , ao explicar cronologicamente o aparecimento de cada 
expressão e a razão do seu uso, teremos uma visão mais ampla dos conceitos em 
questão. Por isso , e para podermos também saber o porquê de muitos dos 
princípios utilizados na Contabilidade de Custo , teremos um breve retrospecto 
histórico . 



  

DA CONTABILIDADE  FINANCEIRA A À CONTABILIDADE DE CUSTO  
  Até a  Revolução Industrial (século XVIII), quase só existia a 
Contabilidade  Financeira (ou geral), que, desenvolvida na Era Mercantilista, 
estava bem estruturada para servir as empresas comerciais . 
  Para apuração do resultado de cada período, bem como para o 
levantamento do balanço no seu final, bastava o levantamento dos estoques em 
termos físicos, já que a sua medida em valores monetários era extremamente 
simples: o contador verificava o montante pago por item estocado, e desta maneira 
valorava  as mercadorias. Fazendo o cálculo basicamente por diferença, 
computando o quanto possuía de estoques iniciais, adicionando as compras do 
período e comparando com o que ainda estava restava, apurava  o valor de 
aquisição de mercadorias vendidas, na clássica disposição :  
  Estoque inicial 
  (+) Compras 
  (- ) Estoque final 
  (=) Custo das mercadorias vendidas 
   
  Confrontando esse momento com as receitas obtidas na venda desses 
bens, chegava-se ao lucro bruto, do qual bastava deduzir as despesas necessárias à 
manutenção  da entidade durante o período, à venda dos bens e ao financiamento 
de suas atividades. Daí o aparecimento da também clássica Demonstração do 
Resultado do Exercício na empresa : 

 
Vendas 

  (- ) Custo das Mercadorias Vendidas 
  (=) Lucro Bruto 
  (- ) Despesas 
   Vendas 
   Administrativas 
   Financeiras 
  (=) Resultado líquido 
   
  Os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos de 
pessoas que poucas vezes constituíam  entidades jurídicas. As empresas 
propriamente ditas viviam basicamente do comércio , e não da fabricação (fora, é 
lógico, as financeiras). Dessa forma, era bastante fácil o conhecimento e a 
verificação do valor de compra dos bens existentes, bastando a simples consulta 
aos documentos de sua aquisição. 
  Com o advento das indústrias, tornou-se mais complexa a função do 
contador que, para levantamento do balanço e apuração do resultado, não dispunha 
agora tão fácil dos dados para poder atribuir valor ao estoque, o seu valor de 
“compras” na empresa comercial estava agora substituído por uma série de valores 
pagos pelos fatores de produção utilizados. 



  

  Nada mais razoável, para solução desse problema, do que vermos o 
contador tentando adaptar à empresa industrial os mesmos critérios utilizados na 
comercial. Nesta, no balanço final, permaneciam como estoques no ativo apenas os 
valores sacrificados para a compra dos bens. Nenhum outro valor relativo a juros e 
outros encargos financeiros, a honorários dos proprietários e administradores, a 
salários e comissões de vendedores, etc... era ativado. Todos esses gastos eram 
automaticamente apropriados como despesas do período, independentemente da 
venda ou não de mercadorias. 
Começou-se então a adaptação , dentro do mesmo raciocínio, com a formação dos 
critérios de avaliação de estoques no caso industrial.  
 
 
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CONTABILIDADE DE CUSTO  INDUSTRIAL 
 
  O valor dos estoques do produtos existentes na empresa, fabricados 
por ela, deveria então corresponder ao montante  que seria o equivalente ao valor 
de “compras” na empresa comercial. Portanto, passaram a compor o custo do 
produto os valores dos fatores de produção utilizados para sua obtenção, deixando-
se  de atribuir aqueles outros que na empresa comercial já eram considerados como 
despesas no período  de sua incoerência : despesas administrativas, de vendas e 
financeiras. 

Essa forma de avaliação tem sido seguida ao longo dos anos em quase 
todos os países, continuando em vigor com a mesma estrutura principalmente por 
duas razões : 
 
  Primeira : Com o desenvolvimento do mercado de capitais nos EUA 
e em alguns países europeus, fazendo com que milhares de pessoas se tornassem 
acionistas de grandes empresas, interessadas agora na análise de seus balanços e 
resultados, e também com o aumento da complexidade do sistema bancário e 
distanciamento do banqueiro com relação à pessoa do proprietário ou 
administrador da companhia necessitada do crédito, surgiu a figura da auditoria 
independente. E esta, no desempenho do seu papel, acabou por firmar e às vezes 
criar princípios básicos de contabilidade de modo que pudesse Ter critérios 
relativamente homogêneos para comparar as demonstrações contábeis de empresas 
diferentes (além de comparar as da mesma empresa, feitos em datas diferentes). Ao 
deparar a auditoria independente (ou externa) com essa forma de avaliação de 
estoques, onde o valor de compra é substituído pelo valor de fabricação, acabou 
por consagrá-la, já que atendia a diversos outros princípios mais genéricos, tais 
como: Custo como base de valor, Conservadorismo, Realização, etc. 
  Essa consagração por parte dos auditores externos foi responsável, 
então, pela manutenção dos princípios básicos da Contabilidade de Custo  até hoje, 
no que diz respeito a sua finalidade e avaliação de estoques. 



  

  Segunda : Com o advento do imposto de renda, provavelmente em 
função da influência dos próprios princípios de Contabilidade já então 
disseminados, houve a adoção do mesmo critérios fundamental para a medida do 
lucro tributável, no cálculo do resultado de cada período, os estoques 
industrializados deviam ser avaliados sob aquelas regras. Apesar de algumas 
pequenas alterações e opções, na grande maioria dos países o Fisco tem adotado 
essa tradicional forma de mensuração (há exceções, como a Holanda, por 
exemplo). 
 

DA CONTABILIDADE DE CUSTO  À CONTABILIDADE  GERENCIAL 
 
  A preocupação primeira dos contadores, auditores e Fiscais foi de 
fazer da Contabilidade de Custo  uma forma de resolver seus problemas de 
mensuração monetária dos estoques e do resultado, não a de fazer dela um 
instrumento de administração. Por essa não utilização de todo o seu potencial no 
campo gerencial, deixou a Contabilidade de Custo de Ter uma evolução mais 
acentuada por um longo tempo. 
Devido ao crescimento das empresas, com o consequente aumento da distância 
entre administrador e ativos e pessoas administradas, passou a Contabilidade de 
Custo a ser encarada como uma eficiente forma de auxílio do desempenho dessa 
nova missão : a gerencial. 
  É importante ser lembrado que essa nova visão por parte dos usuários 
de custos não data de mais que algumas décadas, e, por essa razão, ainda há muito 
a ser desenvolvido. É também importante ser constatado que as regras e os 
princípios geralmente aceito na Contabilidade de Custos  foram criados e mantidos 
com a finalidade básica de avaliação de estoques e não para fornecimento de dados 
à administração . Por essa razão são necessárias certas adaptações  quando se 
deseja desenvolver bem esse seu outro potencial, potencial esse que , na grande 
maioria das empresas, é bem mais importante do que aquele motivo que fez 
perecer a própria Contabilidade de Custos 
  Nesse  seu novo campo, a Contabilidade de Custos tem duas funções 
relevantes : auxílio ao controle e na ajuda às tomadas de decisões. No que diz 
respeito ao controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o 
estabelecimento de padrões, orçamento e outras formas de previsão e, um estágio 
imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido para comparação 
com valores anteriores definidos. 
  No que tange à decisão, seu papel reveste-se de suma import6ancia, 
pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem 
respeito às consequências de curto e longo prazo sobre medida de corte de produto, 
fixação de preços de venda, opção de compra ou fabricação, etc.  
  Resumindo, a Contabilidade de Custos acabou por passar, nesses 
últimos anos, de mera auxiliar na avaliação dos estoques e lucros globais para 
importante arma de controle e  base para as decisões gerencias. 



  

MATERIAIS 
 
  Os materiais utilizados na fabricação podem ser classificados em: 
 
  Matérias-primas : São os materiais principais e essências que 
participam com maior incidência na fabricação do produto. 
  Materiais Secundários : São os materiais que entram em menor 
quantidade na fabricação do produto. Esses materiais são aplicados juntamente 
com a matéria-prima. Completando-a ou até mesmo dando o acabamento 
necessário ao produto. 
  Materiais de embalagem : São os materiais destinados a acondicionar 
ou embalar os produtos, antes que eles saiam da área de produção. 
  Quanto ao custo de aquisição dos materiais, devemos observar, 
quando da contabilização, duas situações distintas : 
  a) Como deve ser contabilizado seu custo de aquisição ; 
  b)como devem ser avaliadas as saídas de materiais para a produção . 
  O custo de aquisição de materiais compreende efetivamente todos os 
gastos incorridos para sua colocação, em condições de uso, na empresa. Sendo 
assim no valor de aquisição dos materiais devem estar todos os valores inerentes a 
compra deduzidos os impostos recuperáveis. 
 
CONTABILIZAÇÃO E APROPRIAÇÃO 
  

Na Compra 
    D – Compra de matéria-prima 

   D – ICMS a recuperar 
   D – IPI a recuperar 
   D – Frete  e carretos  
   C – Caixa / banco/ fornecedor  

 Na venda 
D – Caixa / Clientes 

  C – Receitas s/ vendas  
 
  D – ICMS  s/ vendas  
  D – IPI s / vendas 
  C – ICMS  a recolher 
  C – IPI  a recolher 
 
  D – ICMS  a recolher 
  D – IPI a recolher 
  C – ICMS a recuperar 
  C – IPI a  recuperar 
     



  

FORMAÇÃO DO VALOR AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 
 
RECUPERÁVEIS -  Quando a empresa se credita dos impostos na oportunidade 
da aquisição 
 VLR AQUIS. = VLR DA NOTA – ICMS – IPI + FRETE 
 
IRRECUPERÁVEIS – Quando a empresa não se credita dos impostos 
 VLR AQUIS. = VLR DA NOTA + FRETE 
 
  Na Apropriação : 
     D – Estoque de matéria-prima 

C – Compra de matéria-prima 
C – Frete e carretos 

 
MÃO DE OBRA DIRETA 
 
  Mão de Obra Direta (MOD) é o gasto relativo ao pessoal que trabalha 
diretamente na produção, sendo possível a averiguação do tempo dispendido na 
elaboração do produto e, portanto, é um gasto cujo valor é apropriável a este sem 
necessidade de qualquer critério de rateio. 
  Os gasto relativos ao pessoal da produção que necessitam de algum 
critério de rateio para sua apropriação ao produto são classificados como Mão de 
Obra Indireta (MOI). 
  Enquanto os gastos com MOD podem ser debitados diretamente nas 
contas de Produtos, por serem a eles diretamente atribuíveis, os gastos com MOI 
são classificados como Gastos Gerais de Fabricação a serem rateados aos diversos 
produtos. 
 
CÁLCULO DO CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA 
 

Para o cálculo da MOD, além do número de horas efetivamente 
trabalhadas na tarefa, é preciso também se apurar o custo por hora do trabalhador. 
Neste custo, além do salário propriamente dito, devem ser considerados os 
encargos sociais incidentes sobre a mão de obra e também os direitos trabalhistas 
(Descanso Semanal Remunerado, 1/3  de adicional de Férias, 13º Salário, etc.). 
  Cada empresa, em função de sua especificidade (inclusive porque 
alguns encargos variam em função do tamanho e da natureza da empresa, tais 
como o seguro de acidentes de trabalho e a contribuição para o SESI/SENAI), faz 
seus cálculos de forma diferente . Veja o exemplo que segue : 
 
 
 
 



  

  Contribuições e Encargos:  SENAI  1,0% 
       SESI   1,5% 
       S. Educação  2,5% 
       INCRA  0,2% 
       SEBRAE  0,6% 
       INSS    20 % 
       FGTS       8% 
  Suponha que o valor da hora seja de...............  R$ 8,50 
 
  *Solução em sala de aula . 
 
 
FORMAÇÃO DO VALOR DA HORA EXTRA 
 
  A Constituição Federal do Brasil, bem como a Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) determine  que a horas suplementares a jornada normal de 
trabalho sejam, obrigatoriamente, acrescidas, de pelo menos, 50% superior ao 
valor da hora normal. A hora trabalhadas em domingos e feriados, deverá ser paga 
em dobro. 
  Sabendo-se que o trabalho noturno terá remuneração superior ao 
trabalho realizado em horário diurno, a razão, de  pelo menos, 20%. Certamente as 
horas suplementares (Hora-extra), também serão acrescidas desde percentual. 
  Considera horário noturno o período compreendido entre 22:00 às 
5:00 horas, tendo a hora do trabalho noturno, para efeito de computação de valores,  
a duração de 52 minutos e trinta segundos. 
  Sendo assim teremos os seguintes percentuais a serem aplicados como 
acréscimo ao valor da hora : 

a) 50% - Dias normais sem adicional noturno ; 
b) 80% - Dias normais com o adicional noturno de 20% ; 
c) 100% - Domingos e feriados sem adicional noturno ; 
d) 140% - Domingos e feriados com adicional noturno de 20% . 

 
CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
 
  A empresa industrial deve manter controles que permitam perfeita 
identificação da Mão-de-Obra Direta em cada produto fabricado. Para isto, 
apontamentos são feitos em mapas, boletins de mão-de-obra diários ou até mesmo 
diretamente nas ordens de produção, facilitando a atribuição do valor do respectivo 
gasto para cada produto. 
 
 
 
 



  

  No final de cada mês a empresa elabora a folha de pagamento 
contendo os gastos com salários e demais encargos sociais trabalhistas incorridos 
no respectivo mês. Esta folha poderá englobar os gastos com o pessoal que 
trabalha direta ou indiretamente na fabricação dos produtos. Porém, é conveniente 
que a mão-de-obra direta seja relacionada em folha de pagamento separada. 
 
CONTABILIZAÇÃO 
 
  D – Salários   
  C – Salários a pagar 
    Vlr. ref. a apropriação da FP /mês 
 
  D – Salários a pagar   
  C – Contribuição de Previdência a recolher 
  C – Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher 
    Vlrs. retido cfe. FP /mês 
 
  D – Encargos Sociais   
  C – Contribuição de Previdência a recolher- Patronal 
  C – FGTS a recolher 
    Vlrs.  cfe. FP /mês 
 
 
GASTOS GEARAIS DE FABRICAÇÃO 
 
  Os Gastos Gerais de Fabricação (GGF) compreendem todos  os gastos 
decorrentes do processo de fabricação que não correspondam à mão-de-obra direta 
e aos gastos com matéria-prima. 
  A maior parte dos Gastos Gerais de Fabricação não tem relação direta 
com os produtos fabricados, pois ocorrem mensalmente e independem do volume 
produzido. 
  Tendo em vista o Regime Contábil da Competência, esses gastos 
devem ser incorporados ao Custo da produção do período em que forem gerados. 
O procedimento mais correto é que esses gastos sejam apropriados mensalmente. 
  Em obediência a esse Princípio Fundamental da Contabilidade, devem 
ser apropriados no mês em que forem gerados, tenham ou não sido pagos. 
 
RATEIO DOS GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO 
 
  Vários critérios podem ser usados visando à adoção da base de rateio 
mais adequada para cada caso. Como ocorre com todos os custos indiretos de 
fabricação, não há regra geral que possa ser adotada por todas as empresas; cada 
caso deve ser estudado isoladamente.  



  

  Bases mais utilizadas de rateio : 
a) Valor da matéria-prima 
b) Valor da mão-de-obra direta 
c) Custo primário 

 
EXEMPLO PRÁTICO 
 

Itens Produto X Produto Y Total 
Material direto 15.000,00 7.000,00  
MOD 6.500,00 9.000,00  
Gasto G. Fabricação   6.000,00 
Meta de produção 1.250 unidades 1.250 unidades 2.500 
Preço de venda 40,00 35,00  

• Solução em Sala de Aula. 
 
DEPARTAMENTALIZAÇÃO 
 
  Departamento é a unidade mínima administrativa para a Contabilidade 
de Custo , representada por homens e máquinas (na maioria dos casos) 
desenvolvendo atividades homogêneas. 
  Diz-se unidade mínima administrativa porque há um responsável para 
cada departamento ou pelo menos deveria haver. 
  Esse conceito ligado a atribuição de cada departamento à 
responsabilidade de uma pessoa dará origem a uma das formas de uso da 
Contabilidade de Custo  como forma de controle. 
  A alocação dos custos indiretos com base na departamentalização 
(processo de custeamento) é menos arbitrária. 
  Visualizando um departamento realizando tarefas homogêneas, por 
exemplo: Forjaria, montagem, pintura, almoxarifado, manutenção, refinarias, 
administração geral da fábrica, etc. , notamos que podem ser divididos em dois 
grandes grupos : 
 
  Departamento de produção : São os que promovem qualquer tipo de 
modificação sobre o produto diretamente. Exemplo: Montagem, pintura, refinaria. 
 
  Departamento de serviços : São aqueles que atuam sobre os produtos 
indiretamente. Exemplos : Manutenção, Almoxarifado, administração geral da 
fábrica . 
 
CENTRO DE CUSTO 
 
  Centro de custo é a menor unidade de alocação de custo, às vezes,  
confunde-se com o próprio departamento. 



  

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CUSTOS 
 
  Em casos de implantação de sistemas de custos  sempre surgem 
problemas relativos à resistência do pessoal de produção, principalmente quando 
diversos dados são solicitados pela primeira vez. A primeira sensação é de que se 
inicia uma era de controle e fiscalização, caso venha a contratar pessoas de fora da 
empresa os cuidados devem ser redobrados, pois elas serão consideradas como 
intrusos. 
  Para que os controles possam ser efetuados, o sistema tende, no início, 
a aumentar os gastos com pessoal. A burocracia aumenta, e nem sempre o pessoal 
de produção gosta de preencher formulários e tem predisposição para efetuar esse 
controle com papéis . 
  Quanto ao aspecto financeiro, as informações são generosamente 
caras, pois : 
  - Consomem tempo para serem obtidos. 
  - Exigem equipamentos para serem processadas. 
  - Necessitam de tempo para serem lidas e interpretadas. 
  - Para a implantação inicial, normalmente contratam-se pessoas 
especializadas que custam caro. 
  Portanto, quando da implantação do sistema, pergunta-se qual sua real 
utilidade e seu real gasto adicional (Custo x Benefício) . 
  Observe que, se o problema é específico, ou seja, se o objetivo é 
apenas controlar um determinado produto em especial, uma divisão que apresenta 
problemas de controle ou uma linha onde a concorrência é maior, o sistema não 
deve ser implementado em toda a empresa . 
  No que se refere à escolha do sistema mais adequado, se o Real ou o 
Real com o Padrão (já que o Padrão Puro é sem sentido), ou o por Absorção ou 
Variável, é necessário considerar os objetivos pretendidos. 
 
DELINEAMENTO DE UM SISTEMA DE CUSTO 
 
 A construção de um sistema de custos requer um completo entendimento de: 
 
 1) Estrutura organizacional da empresa; 
 2) Procedimento ou processos de manufatura 
 3) Tipo de informação de custo desejada e exigida pela administração 
 
 O sistema de custo, com suas contas de operação, deve corresponder à 
divisão organizacional da autoridade, de maneira que, individualmente, o chefe  de 
serviço, o supervisor, o chefe de departamento ou administrador sejam 
responsáveis pela prestação de contas dos custos incorridos em seu departamento. 
 O sistema de custo de refletir o procedimento de manufatura, os processos e 
métodos de fábrica, da empresa em particular a que se destina 



  

 Ao projetar um sistema de custo, o contador deve ter   conhecimento sobre o 
tipo de pagamento do pessoal da fábrica ( por dia, por peça, por incentivo...), o 
método de compilação das hora trabalhadas, o controle de inventário, o custo de 
ferramentas, moldes matrizes e maquinarias entre outros problemas ligados à 
fabricação . 
 Um  sistema de custo satisfatório é resultado de uma reunião de idéias entre 
o contador de custos e a administração que ele serve. O  serviço prestado por este 
contador é representado pelos significativos relatórios e demonstrações de custo 
que chegam imediatamente à administração. 
 Os sistemas de custos, dentro do contexto econômico, são de grande 
importância como instrumento de decisão gerencial, pois, a contabilidade de custo 
surgiu inicialmente para resolver os problemas de mensuração monetária dos 
estoques e do resultado das indústria, e, posteriormente, como crescimento das 
empresas e conseqüente aumento da distância entre o administrador, ativos e 
pessoas administradas, passam a ser encarada  como um eficiente instrumento 
gerencial . 
 Embora os detalhes de análise e relatórios possam definir para várias 
empresas, cada Sistema de Custo  deve ser aperfeiçoado de forma que : 
 1) Calcule  o custo das vendas; 
 2) Proporcione um meio de avaliar os inventário ; 
 3) Auxilie no controle e na administração da empresa ; 
 4) Meça a eficiência de homens , materiais e peças ; 
 5) Ajude a eliminar o desperdício e, como consequência, reduza o custo; 
 6) Proporcione comparação com outras empresas ; 
 7) Auxilie no estabelecimento dos preços de venda; 
 8) Forneça dados para diversos processos analíticos . 
 
 
MÉTODO DE CUSTEAMENTO POR ABSORÇÃO 
 
  Este método consiste na apropriação de todos os custo de produtos 
elaborados de forma direta e indiretamente (rateio). 

O método de custeamento por absorção é falho em algumas 
circunstância, como instrumento gerencial de tomada de decisão porque tem como 
premissa básica os "rateios" dos chamados custo fixos que, apesar de aparentarem 
lógicos, poderão levar a alocações arbitrarias e até enganosas. 

Os custo indiretos incorridos na produção deverão ser alocados aos 
produtos e ao centros de custo, para isto poderemos utilizar critérios consistentes 
através da utilização de bases de rateio. 
 
 
 
 



  

PRINCIPAIS BASES DE RATEIO DOS CUSTO INDIRETOS 
 
ENERGIA 

a) Em relação ao centro de custo – KW/H (estimado) 
b) Em relação ao produto – Custo direto 

 
ÁGUA 

a) Em relação ao centro de custo – M3(estimado) 
b) Em relação ao produto – Custo direto 

 
ALUGUEL 

a) Em relação ao centro de custo – Área M2 
b) Em relação ao produto – Custo  direto  

 
MÃO DE OBRA INDIRETA 

a) Em relação ao centro de custo – MOD 
b) Em relação ao produto - MOD 

 
SEGUROS DE EDIFICAÇÕES 

a) Em relação ao centro de custo – Área M2 
b) Em relação ao produto – Custo  direto 

 
SEGURO DE MÁQUINAS 

a) Em relação ao centro de custo – Valor das máquinas 
b) Em relação ao produto – Custo  direto 

 
DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS  

a) Em relação ao centro de custo –  Valor dos edifícios 
b) Em relação ao produto - Custo  direto 

 
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

a) Em relação ao centro de custo – Valor das máquinas 
b) Em relação ao produto – Custo  direto 

 
MÉTODO DE CUSTEAMENTO MARGINAL 
 
  Custeamento marginal é o método de custear os produtos ou serviços 
por margens de contribuição, obtida pela diferença entre as receitas e seus 
respectivos custos marginais. A sua premissa básica é a de que  somente os custos 
claramente identificados com os produtos ou serviços vendidos, chamados de 
diretos ou variáveis, devem ser apropriados , os demais custos relacionados e 
necessários para manter a capacidade instalada, denominados fixos, devem ser 
tratado parte como do período, indo diretamente para o resultado. 



  

  Por este método de custeamento, os custo totais, compreendendo, 
também as despesas de um período de uma empresa devem ser tratados em duas 
partes : uma parte composta dos custos do produto propriamente dito, que somente 
ocorre de forma variável em função do volume de produção ou venda, e outra parte 
diz respeito aos custo necessários para manter a estrutura instalada da empresa em 
condições de produzir e vender. 
 
VANTAGENS DOS ÍNDICES E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
 
  a) Os índices de margem de contribuição ajudam a administração a 
decidir que produtos devem merecer maior esforço de venda ou ser colocado em 
planos secundário, tolerados em função dos benefícios que possam trazer para 
outros produtos; 
  b) As margens de contribuição podem serem usadas para avaliar 
alternativas que diz respeito a reduções de preços, desconto especiais, campanhas 
publicitárias, etc. para aumentar o volume de vendas; 
  c) facilita o cálculo das unidades que terá que vender para atingir o 
lucro desejado ; 
  d) A margem de contribuição permite ao gerente entender a relação 
entre custo, volume, preços e lucros, portanto, leva a decisões mais sábias sobre 
preços; 
  e) Compra de maquinário para incrementar a produção . 
 
 
CUSTEAMENTO MARGINAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE 
E  PALNEJAMENTO 
 
  O Custeamento marginal com sua separarão de custos variáveis e 
fixos, e o cálculo do valor do lucro marginal, facilitam qualquer análise da relação 
custo-lucro-volume. A análise do ponto de equilíbrio, a taxa de lucro 
s/investimento, a contribuição marginal de um segmento no total das vendas, o 
lucro total proveniente de todas as operações, baseado em determinado volume, 
todo esse problema pode ser resolvido com o auxílio de uma estrutura de 
custeamento direto. 
  O Método do custeamento por absorção pode evidenciar dados de 
despesas super ou subabsovida, adotando o custeamento marginal a administração, 
principalmente vendas, acha que o contador de custo pode fornecer informações 
mais significativas e compreensível. Os relatórios que o departamento de custo 
emite devem servir a todos as divisões de uma empresa. 
 
 
 



  

CUSTEAMENTO PADRÃO 
 
  Custo padrão é um custo estabelecido pela empresa como meta para os 
produtos de sua linha de produção, levando em considerarão as características 
tecnológicas do processo produtivo de cada um, a quantidade e os preços dos 
insumos necessários para a produção e o respectivo volume desta. 
  Para determinar o custo padrão o setor de custo leva em consideração 
varias variáveis que interferem diretamente na fabricação de determinado produto. 
  Podemos considerar três tipos básicos de Custo Padrão: 

- Ideal 
- Estimado 
- Corrente 

 
Custo Ideal – Custo determinado de tal forma que atinja a meta de 

produção com o mínimo de desperdício de materiais e a máxima eficiência da 
mão-de-obra. 
 
  Custo Estimado -  Este custo reflete projeções para o futuro, com 
visão empírica, desconsiderando elementos importantes como a conjuntura e a 
tecnologia  moderna. 
 
  Custo Corrente – Apresenta resultados entre o custo Custo Ideal e o 
Custo Estimado, projeta o custo observando as dificuldades da empresa, 
objetivando a maior eficiência com os recursos disponíveis. 
 
  CUSTO REAL 
 
  O Custo Real compreende aquele que efetivamente ocorreu no 
processo produtivo em um determinado período. 
  Entre o Custo Real (ocorrido) e o Custo Padrão (projetado), poderá 
existir uma diferença para mais ou para menos. Quando esta diferença for maior ( 
Real maior que Padrão) denominará de Desfavorável e quando menor (Real menor 
que Padrão) de Favorável. 
 
CONTABILIZAÇÃO DOS CUSTOS PELO SISTEMA DE CUSTEAMENTO PADRÃO 
 
FORMA SIMPLIFICADA 
 
  Existe diferentes forma de contabilizar-se os custos ocorridos nas 
empresa, sendo que a forma Simplificada é aquela em todos os custo são registrado 
na Conta Única de Produção, sejam eles  fixos, variáveis ou indiretos. 
 



  

  O critério de contabilização pela forma simplificada funciona da 
seguinte forma : 

1) Todos os custo são lançados a débito da Conta Única de produção; 
2) A medida que os produtos vão sendo transferido para estoque 

ou ocorra vendas sob encomenda, a baixa na Conta Única é feita pelo valor padrão; 
3) O saldo da conta de produção devedor ou credor corresponde a 

soma das variações que será ajustada no final do período; 
4) A conta de produtos acabados receberá a débito os produtos 

acabados e a crédito os produtos vendidos. 
 
FORMA COMPLEXA 
 
  A Forma Complexa de contabilizar os custos, consiste em abrir conta 
para cada item do estoque 
  O funcionamento desta forma dar-se-á da seguinte maneira: 
  1) Os custo são debitados por seus valores reais às diversas conta de 
estoque ; 
  2) Durante o processo de produção são transferidas para contas o valor 
padrão de cada uma; 
  3) Os valores de produtos acabados e os custos de produtos vendidos 
são movimentados por valores à base do padrão; 
  4) A diferença  das variações será apurada e transferida no final do 
exercício para a conta de produtos acabados e CPV. 
 

EXERCÍCIO 
 
1º) O que você entende por contabilidade de custo e quais as suas principais 
finalidades? 
 
 
2º) Faça um  relato sobre a evolução da contabilidade de custo .  
 
3º) Porque é necessário que as empresas industriais tenham um bom sistema de 
custo ? 
 
4º)Os Fatores de custo de um produto em uma empresa industrial são os mesmo 
em uma empresa comercial ? Justifique sua resposta. 
 
5º)Qual foi o motivo principal para o surgimento da contabilidade de Custo ? 
 
 
6º)Quais os novos campos da contabilidade de custos? quais suas funções nesses 
campos ? 



  

7º) Porque a Contabilidade de Custo  passou a ser encarada como um eficiente 
forma de auxílio no desempenho gerencial ? 
 
8º) Qual o papel da Contabilidade de Custo no que tange a decisão gerencial ? 
 
9º) Quais os elementos que compõem  o custo do produto na Contabilidade de 
Custo ? teça comentários sobre eles . 
 
10º) Porque depois da Revolução Industrial a Contabilidade  Financeira não mais 
supriu as necessidades das empresas ? 
 
11º) Comente a aplicabilidade da Contabilidade de Custo , observando as seguintes 
considerações  

a) Em períodos  inflacionários 
b) Correção através de índices governamentais 
c) Correção através de valores projetados 

 
12º) Teça comentários sobre os fatores de produção . 
 
13º) Teça comentários sobre as vantagens que podem trazer para a empresa a 
utilização do  sistema de custeamento marginal ? 
 
14º)Comente em que momentos o sistema de custeamento marginal e por absorção 
apresentam falhas. 
 
15º) O que diferencia um departamento de serviço de um departamento de 
produção? 
 
16º) Porque dizemos que a atribuição dos custos conjuntos aos co-produtos são 
arbitrários ? 
 
17º) Faça uma distinção entre investimento e custo. 
 
18º) Conceitue e exemplifique 
 
 a) Perda 
 
 b) Produto Defeituoso 
 
 c) Desperdício 
 
 
 



  

19º) Trace um paralelo entre 
 
 a) Custo  e Despesa 
 
 c) Contabilidade de custo e Contabilidade geral 
 
 c) Sistema de custeamento marginal e sistema de cust. por absorção 
 
20º) Calcule o valor contábil de cada produto e em seguida proceda com a devida 
apropriação dos valores . 
 
Quant. Especificação Preço unit. Valor total IPI 

10 Madeira Bruta 15,00 150,00 ------- 
05 Madeira lixada 20,00 100,00 ------- 
02 Cola Branca 6,00 12,00 1,20 
05 Selador 10,00 50,00 5,00 
02 Verniz 15,00 30,00 3,00 
02 Lixa 10,00 20,00 2,00 

       *Os produtos do item 1 e 2 são isentos de ICMS 
        
O Valor do frete foi de R$ 100,00 e a alíquota para cálculo ICMS é de 17% 
 
21º) Uma determinada empresa comprou produtos, tendo como valor total da nota 
fiscal a importância de  R$ 2.500,00, tendo o ICMS sido de R$ 425,00 e o IPI de 
R$ 250,00. Com base nestas informações responda. 
 a) Caso a empresa fosse comercial, qual o valor contábil da nota a ser 
apropriada ? 
 
 b) Sendo ela industrial qual o valor a ser apropriado para os produtos? 
 
 c) No caso da empresa ser prestadora de serviços qual seria o valor contábil?  
 
22º) O que você entende por Apropriação de custo e quais os sistemas de 
apropriação de custos que você conhece, comente-os . 
 
23º) Relacione as colunas : O percentual de adicional a hora-extra será ... 
 
a) Dias normais sem adicional noturno   (   ) 80% 
b) Dias normais com adicional noturno   (   ) 140% 
c) Domingos e feriados sem adicional noturno  (   ) 50% 
d) Domingos e feriados com adicional noturno  (   ) 100% 
 
 



  

24º) Calcule o valor com horas-extra dos funcionários abaixo, sabendo-se que o 
valor da hora normal é de R$ 4,00 
 
Números Segunda Terça(feriad

o) 
quarta quinta sexta Sábado 

001 
002 
003 
004 
005 

20/24 
18/22 

--- 
22/02 

--- 

22/04 
--- 

20/24 
--- 

08/12 

--- 
20/24 
20/02 
18/22 

--- 

20/24 
--- 
--- 

00/04 
18/22 

--- 
18/22 
22/24 

--- 
00/03 

18/22 
22/04 

--- 
00/06 

--- 
 
25º) Calcule o valor da hora da mão-de-obra tomando por base as seguintes 
informações: 
 a) Valor da hora : R$ 4,00 
 b) Contribuições sociais  : 33% 
 c) Carga horária semanal  :  44 horas 
 
26º) Contabilize os gastos abaixo observando o sistema de custeamento padrão 
através das duas formas : 
 

ITENS PADRÃO REAL VARIAÇÃO 
Material direto 6.000,00 6.200,00  
MOD 4.000,00 4.100,00  
Out. Mat. Dir. 2.000,00 2.000,00  
CIF 2.000,00 1.900,00  
TOTAL    
 
Meta de produção : 800 unidades        Vendas : 720  unidades 
 
27º) Em se tratando de hora-extra, a hora noturna equivale a quantos minutos ? e se 
for trabalhadas em domingos ou feriados, qual o percentual a ser aplicado ? 
 
28º) Teça comentários sobre : 
 
a) Custo Padrão 
 
b) Custo Estimado 
 
c) Custo Ideal 
 
d) Custo Corrente 
 
c) Custo Real 



  

29º) Contabilize os gastos abaixo observando o sistema de custeamento padrão 
através das duas formas : 
 
REAL       PADRÃO (unitário) 
Material direto   5.000,00 Material direto    3,00 
Outros comp. Diretos  3.000,00 Outros comp. Diretos   1,20 
Energia       600,00 Energia     1,00 
Água        200,00 Água      0,30 
MOI     1.000,00 MOI     0,50 
Outros custos indiretos     700,00 Outros custos indiretos     0,50 
Meta de produção   1.500 unidades 
Venda  de  75%  do  estoque 
 
30º) Calcule o valor com horas-extra dos funcionários abaixo, sabendo-se que o 
valor da hora normal é de R$ 8,00 
 
Números segunda Terça(feriad

o) 
quarta quinta sexta sábado 

001 
002 
003 

18/22 
--- 

22/04 

22/02 
20/24 

--- 

--- 
20/22 
20/24 

20/24 
--- 
--- 

--- 
18/22 
22/24 

20/24 
22/02 
24/04 

 
31º) Calcule o valor da hora da mão-de-obra tomando por base as seguintes 
informações: 
 a) Valor da hora : R$ 8,00 
 b) Contribuições sociais  : 32% 
 c) Carga horária semanal  :  44 horas 
 
32º) Contabilize os gastos abaixo observando o sistema de custeamento padrão 
através das duas formas : 
 

ITENS PADRÃO REAL VARIAÇÃO 
Material direto 10.000,00 10.400,00  
MOD 6.000,00 5.500,00  
Out. Mat. Dir. 2.000,00 2.000,00  
CIF 3.000,00 3.200,00  
TOTAL    
 
Meta de produção : 1.000 unidades 
Vendas : 850 unidades 

 
 
 



  

33º) Calcule o valor contábil de cada produto e em seguida proceda com a devida 
apropriação dos valores . 
 
Quant. Especificação Preço unit. Valor total IPI 

10 Lt – Folidol 5,00 50,00 5,00 
10 LT - Tamarom 8,00 80,00 8,00 
05 CX Dithane 6,00 30,00 3,00 
05 CX - Theobel 4,00 20,00 2,00 
02 RM Papel Ofício 10,00 20,00 -------- 
01 CX – Caneta Azul 10,00 10,00 -------- 

       *Os produtos do item 1 e 2 são isentos de ICMS 
       *Os produtos do item 3 e 4  têem a base de cálculo reduzida  a 50% 

para cálculo do  ICMS 
       * Os produtos do item  5 e 6 são para o setor administrativo 
O Valor do frete foi de R$ 40,00 e a alíquota para cálculo ICMS é de 17% 
 
34º) Uma determinada empresa comprou produtos, tendo como valor total da nota 
fiscal a importância de  R$ 1.000,00, tendo o ICMS sido de R$ 150,00 e o IPI de 
R$ 100,00. Com base nestas informações responda. 
 a) Caso a empresa fosse comercial, qual o valor contábil da nota a ser 
apropriada ? 
 
 b) Sendo ela industrial qual o valor a ser apropriado para os produtos? 
 
 c) No caso da empresa ser prestadora de serviços qual seria o valor contábil? 
 
35º) Faça uma distinção entre despesas e custo 
 
36º) Calcule o valor contábil de cada produto e em seguida proceda com a devida 
apropriação dos valores . 
 
Quant. Especificação Preço unit. Valor total IPI 

10 Pç Tec. popeline 35,00 350,00 35,00 
10 Pç Tec. Bari 10,00 100,00 10,00 
5 Pç Tec. Brim 40,00 200,00 20,00 
5 Pç Malha 30,00 150,00 15,00 

50 TB Linha 40 2,00 100,00  
20 GS Botões 5,00 100,00  

ICMS Calculado a alíquota de 17% e o frete foi  de R$ 100,00 
 
 
 



  

37º) Conceitue e exemplifique 
 
 a) Subproduto 
 
 b) Produto Refugo 
 
 c) Sobras 
 
38º) Trace um paralelo entre 
 
 a) Produto Refugo e Produto defeituoso 
 
 c) Co-produto e Subproduto 
 
 c) Sobras e desperdício 
 
39º) Faça um  comparativo entre a contabilidade de custo e a contabilidade geral  
 
40º) Teça um breve comentário sobre os princípios contábeis aplicados a 
contabilidade de custo . 
 
41º)  Em relação a apropriação ao produto como se classifica o custo ? 
 
42º ) Em relação a apropriação ao volume de produção como se classifica o custo ? 
 
43º) Calcule o valor contábil de cada produto e em seguida proceda com a devida 
apropriação dos valores . 
 
Quant. Especificação Preço unit. Valor total IPI 

50 placa 28’’ 20,00 1.000,00 100,00 
100 placa 22’’ 18,00 1.800,00 180,00 
100 placa 18’’ 15,00 1.500,00 150,00 
30 metalon 25,00 750,00 75,00 
10 tinta azul 15,00 150,00 15,00 
20 tinta cinza 12,00 240,00 24,00 

ICMS Calculado a alíquota de 17% e o frete foi  de R$ 300,00 
 
 
44º) Que cuidados a empresa industrial deverá Ter ao implantar um sistema de 
custeamento? 
 
 
 



  

45º) Calcule o valor com horas-extra dos funcionários abaixo, sabendo-se que o 
valor da hora normal é de R$ 8,00 
 
Chapa segunda Terça(feriad

o) 
quarta quinta Sexta Sábado 

001 
002 
003 
004 
005 

22/24 
18/24 

--- 
---- 

24/04 

22/02 
--- 

20/24 
22/02 
---- 

--- 
18/20 
20/02 
18/22 

--- 

20/24 
--- 

24/04 
--- 

18/22 

--- 
18/22 

--- 
22/02 
20/24 

18/22 
20/02 

--- 
24/06 

--- 
 
46º) Calcule o valor da hora da mão-de-obra tomando por base as seguintes 
informações: 
 a) Valor da hora : R$ 8,00 
 b) Contribuições sociais  : 32,5% 
 c) Carga horária semanal  :  44 horas 
 
47º) Contabilize os gastos abaixo observando o sistema de custeamento padrão 
através das duas formas : 
 

ITENS PADRÃO REAL VARIAÇÃO 
Material direto 10.000,00 10.200,00  
MOD 6.000,00 6.200,00  
Out. Mat. Dir. 3.000,00 2.700,00  
CIF 2.000,00 2.100,00  
TOTAL    
 
Meta de produção : 2.000 unidades        Vendas : 1.500  unidades 
 
48º) Contabilize os gastos abaixo observando o sistema de custeamento padrão 
através das duas formas : 
 
REAL       PADRÃO (unitário) 
Material direto   6.000,00 Material direto    3,00 
MOD     5.000,00 MOD     3,00  
Outros comp. Diretos  2.000,00 Outros comp. Diretos   1,20 
Energia       600,00 Energia(total)          500,00 
Água        200,00 Água (total)                            180,00 
MOI     1.800,00 MOI(total)                          2.000,00 
Outros custos indiretos     800,00 Outros custos indiretos                0,50 
Meta de produção   2.000 unidades 
Venda  de  80%  do  estoque 
 



  

49º) Calcule o valor com horas-extra dos funcionários abaixo, sabendo-se que o 
valor da hora normal é de R$ 6,00 
 
Números segunda Terça(feriad

o) 
quarta quinta Sexta Sábado 

001 
002 
003 

20/24 
--- 

22/04 

22/02 
20/24 
24/04 

18/22 
20/24 
22/02 

20/24 
24/04 

--- 

--- 
18/22 
22/02 

20/24 
22/02 
24/04 

 
50º) Calcule o valor da hora da mão-de-obra tomando por base as seguintes 
informações: 
 a) Valor da hora : R$ 6,00 
 b) Contribuições sociais  : 34% 
 c) Carga horária semanal  :  44 horas 
 
51º) Determine o custo unitário de cada produto bem como o custo total incorrido 
em cada centro de custo, tomando por bases as informações que seguem no quadro 
abaixo. 
 

ITENS/PRODUTO C.CUSTO A C. CUSTO B TOTAL 
Meta de prod. 1.000 1.000 1.000 
Mat. Direto 5,50 4,00  

PRUDUTO 
X 

MOD 6.000,00 5.000,00  
Meta de prod. 1.200 1.200 800 
Mat. Direto 5,00 6,00  

PRODUTO 
Y 

MOD 4.000,00 5.000,00  
Gastos Gerais de Fabricação 
1 – Energia 
2 – Limpeza 
3 - Depreciação de Máquinas 
4 - Seguro de Edifícios 
5 – MOI 
6 – Água 
7- Seguro de máquinas  

   
600,00 
400,00 
600,00 
800,00 
7.000,00 
200,00 
500,00 

Bases de rateio 
1 - Valor das máquinas 
2 - KW/Habitantes 
3- M2  
4- M3

 
8.000,00 
400 
600 
80 

 
------- 
200 
400 
50 

 

 
 
 



  

 
52º) Contabilize os gastos abaixo observando o sistema de custeamento padrão 
através das duas formas : 
 

ITENS PADRÃO REAL VARIAÇÃO 
Material direto 8.000,00 8.400,00  
MOD 6.000,00 5.800,00  
Out. Mat. Dir. 2.000,00 2.100,00  
CIF 2.500,00 2.400,00  
TOTAL    
Meta de produção : 1.500 unidades           Vendas : 80% 
 
53º)Teça comentários sobre  o que vem a ser produção conjunta e as formas de 
alocação dos custo conjunto. 
 
54º) Determine o custo unitário de cada produto bem como o custo total incorrido 
em cada centro de custo, tomando por bases as informações que seguem no quadro 
abaixo. 
 

ITENS/PRODUTO C.CUSTO A C. CUSTO B TOTAL 
Meta de prod. 500 500 500 
Mat. Direto 3,50 5,00  

PRUDUTO 
X 

MOD 3.000,00 5.000,00  
Meta de prod. 800 800 800 
Mat. Direto 4,20 6,10  

PRODUTO 
Y 

MOD 5.000,00 6.000,00  
Gastos Gerais de Fabricação 
1 – Energia 
2 – Limpeza 
3 - Depreciação de Máquinas 
4 - Seguro de Edifícios 
5 – MOI 
6 – Água 

   
500,00 
200,00 
900,00 
1.000,00 
6.500,00 
100,00 

Bases de rateio 
1 - Valor das máquinas 
2 - KW/Habitantes 
3- M2  
4- M3

 
6.000,00 
200 
400 
70 

 
4.000,00 
300 
600 
30 

 

 
55º) Todo custo é um gasto, mas nem todo gasto é um custo, faça um comentário 
sobre esta  afirmativa. 
 



  

56º) Além da transformação, fato este que caracteriza a produção industrial, que 
outras atividades poderá  exercer  a empresa industrial ? Teça breves comentários 
sobre esta atividades . 
 
57º) Com  base nas informações contidas no quadro abaixo promova a apropriação 
dos custo, utilizando as diferentes base de rateio, bem como os sistemas de 
custeamento por absorção e direto e em seguida teça comentários sobre os 
resultados apresentados. 
 

Itens Produto X Produto Y Total 
Material direto 6.000,00 4.000,00  
MOD 3.000,00 6.000,00  
Gasto G. Fabricação   4.000,00 
Meta de produção 800 unidades 600 unidades  
Preço de venda 20,00 28,00  
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