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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Agosto de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado(a) estudante,

Você acaba de receber o material didático que foi desenvolvido com a fina-

lidade de conduzi-lo(a) ao aprendizado da disciplina de Custos e Orçamento 

e assim prepará-lo(a) para a atividade profissional. Esta disciplina é essencial 

para aperfeiçoar sua compreensão quanto ao ambiente empresarial e sua 

dinâmica gerencial, especificamente quanto àquelas relacionadas à contabi-

lidade e à gestão de custos. 

Deste modo, a partir de agora nosso diálogo será intenso, pois caminhare-

mos juntos neste percurso de aprendizado do conhecimento contábil. Por-

tanto, daqui em diante seus esforços e dedicação serão imprescindíveis para 

que obtenha sucesso nesta disciplina. 

Neste momento, é importante apresentar-lhe algumas dicas que irão facilitar 

a compreensão do conteúdo com o qual você terá contato. 

1º. Escolha um local silencioso e adequado para suas atividades de estudo 

– Este local deve permitir-lhe  realizar anotações e também efetuar alguns 

cálculos necessários ao entendimento do conteúdo. Tenha sempre a mão 

lápis, borracha, calculadora, caneta marca-texto e um caderno para registrar 

informações importantes.

2º. Faça uma leitura de reconhecimento do material, sem se preocupar com 

o entendimento minucioso do conteúdo. A intenção é antecipar-se à estru-

tura lógica de escrita e assim permitir que seu cérebro seja despertado para 

o conteúdo. Recomendamos que você leia no mínimo três vezes uma aula, 

pois assim poderá fixar o entendimento do conteúdo. 

3º. Separe um momento para leitura e outro para solução das Atividades de 

Aprendizagem; bem como para atividades de pesquisa ou leituras adicionais 

sugeridas em “Saiba Mais”, pois desta forma você poderá esclarecer dúvidas 

ou ampliar seu conhecimento. 

Palavra dos Professores-autores



Além disso, utilize também as estruturas disponibilizadas para o seu apren-

dizado, como o ambiente virtual e o apoio do professor-tutor que serão 

imprescindíveis ao seu desenvolvimento. 

Em síntese, são estas as orientações para você chegar ao fim da disciplina 

com um excelente aproveitamento.

Bons estudos!
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Apresentação da Disciplina

Olá, estudante,

Atualmente, o ensino a distância apresenta-se como um instrumento valioso 

de  oportunidade para a realização de um curso e para a disseminação da 

educação técnica no país. Embora ainda existam muitos obstáculos, acre-

ditamos que o empenho seu e dos demais colegas de curso e a assistência 

dos tutores e da equipe do projeto poderão auxiliá-lo(a) na superação das 

dificuldades relacionadas ao tema. 

Nós o parabenizamos por ter chegado até aqui e o convidamos a embarcar 

em um assunto muito prazeroso e interessante. 

O presente material nasceu de inúmeras contribuições profissionais que vi-

venciamos ao longo de nosso trabalho junto a instituições privadas e públi-

cas, bem como pelo trabalho realizado em consultorias e perícias judiciais 

nas áreas financeiras e de gestão de custos. 

Vale evidenciar que a disciplina “Custos e Orçamentos”  traz um  assunto 

complexo e cheio de nuances peculiares da área. Entretanto, procuramos 

sintetizar ao máximo para que durante este percurso você possa obter uma 

visão voltada para a prática.  

Desta forma, buscamos desenvolver o tema de forma que permita um apren-

dizado construtivo e crescente para lhe proporcionar a reflexão prática do 

assunto. 

Mais informações estarão disponíveis na plataforma do curso. 

Mãos à obra!

Os autores
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Aula 1.  Conceitos básicos da organização  
  como sistema

Objetivos:

• identificar o funcionamento sistêmico das organizações; e

• reconhecer as etapas dos processos de planejamento, execução 

e controle aplicados ao ambiente da contabilidade de custos.

Prezado(a) estudante,

Nesta primeira aula, vamos estudar as organizações como sistemas e quais 

as etapas que determinam e contribuem para o seu funcionamento. Separe 

uma parte do seu tempo para cada aula e não deixe de realizar as atividades 

de aprendizagem.

Sabemos que  a globalização mercadológica e o acirramento competitivo 

das organizações impõem a necessidade de estas implantarem melhorias 

contínuas de desempenho, a fim de manterem-se competitivas no mercado. 

Desta forma, qualquer empreendimento econômico apresenta dois objetivos 

fundamentais: 

1º a rentabilidade, expressa pela capacidade de a empresa gerar recursos que 

aumentem o patrimônio líquido ou retorno sobre o investimento realizado; e 

2º a liquidez, traduzido pela manutenção da capacidade de a empresa arcar 

com as obrigações e com as responsabilidades assumidas.

Entretanto, como atingir tais objetivos?

De acordo com CORONADO (2006), o administrador deverá olhar atenta-

mente para os processos de planejamento, execução e controle.

A seguir, vamos estudar cada um destes processos.
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1.1 Planejamento
O planejamento é um processo de ações coordenadas, visando atingir de-

terminados objetivos; ao longo do tempo o planejamento poderá sofrer al-

terações visando ajustar determinado percurso para o alcance das metas 

estabelecidas.

Em contabilidade de custos, representa um campo de trabalho a ser desen-

volvido, como, por exemplo, planejamento de um novo empreendimento 

industrial, lançamento de um novo produto a ser fabricado, alteração da 

linha de produção em atenção a algum método ou roteiro específicos. 

Dentro da estrutura hierárquica empresarial, o planejamento é um setor que 

possui a responsabilidade de integrar as funções da empresa, coordenando 

trabalhos dos diversos setores, inclusive o de produção.  

Agora, vamos ver quais são as atribuições do setor de planejamento na área 

da contabilidade de custos

Destaca-se para a área de custos a responsabilidade do setor de planejamen-

to de realizar o orçamento da empresa, que se divide em: 

• orçamento operacional, consiste em realizar estimativas de vendas, 

produção, despesas e lucro;

• orçamento financeiro, que corresponde ao orçamento de caixa, que 

essencialmente corresponde à cronologia das entradas e saídas de recur-

sos financeiros; e

• orçamento de capital, que corresponde à estimativa de bens (máquinas, 

equipamentos, veículos, móveis e utensílios etc. ) que serão aplicados na 

elaboração dos itens que a empresa pretende produzir e comercializar.

1.2 Execução
Conforme Dubois, Kulpa & Souza (2009), logo após a etapa de planejamen-

to, cabe à organização realizar o que foi estabelecido como atividades a se-

rem executadas. Nesta função, a característica mais evidente é a otimização 

do fluxo de produção e de custeio, o que se reflete na eliminação de perdas, 

desperdícios e ociosidades, buscando o melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis.
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1.3 Controle
O controle é a terceira função essencial da gestão e se constitui no monito-

ramento da execução das atividades enquanto elas ocorrem. (Dubois, Kulpa, 

& Souza, 2009). 

Cabe à função de controle a responsabilidade de estabelecer metas para o 

acompanhamento do desenvolvimento produtivo, o que, em geral, é reali-

zado com o auxílio de relatórios, medições estatísticas, acompanhamento 

de estoques, quer sejam de matéria-prima ou de produtos acabados ou em 

fase de produção. 

A contabilidade de custos deixou de ser uma atividade executada para fins 

de determinação de estoques para balanço. Ela vem convergindo para ser 

usada como elemento de auxílio às decisões, tornando-se um dos instru-

mentos mais importantes para o desenvolvimento da contabilidade geren-

cial. (Dubois, Kulpa, & Souza, 2009)

1.4 A organização como sistema
Para compreendermos o comportamento das organizações e sua interação 

ambiental, convém abordarmos o tema utilizando a abordagem sistêmica, 

objetivando facilitar a compreensão dos aspectos mais relevantes para as 

organizações. 

Na abordagem sistêmica, a organização é vista como um conjunto de par-

tes interagentes que buscam atingir um objetivo específico. Para isto, esta 

organização deve atender algumas características que a evidenciam como 

sistema aberto.

• Objetivos – constituem-se nas pretensões do sistema em seus diversos 

níveis: operacional, tático e estratégico.  

• Entradas (inputs) – Referem-se aos recursos, insumos, materiais de que 

a organização necessita para realizar a sua operação e atingir os seus 

objetivos. 

• Processo – É definido como a função que possibilita à organização reali-

zar a transformação desses insumos (entradas) em produtos e/ou serviços 

(saídas).
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• Saídas (outputs) – É o resultado do processo de transformação repre-

sentando a finalidade direta para a qual o sistema foi concebido. O re-

sultado é um importante fator de avaliação e controle do sistema, pois 

permite verificar se o sistema atingiu a sua finalidade.

• Controles – Referem-se aos mecanismos de checagem e avaliação do 

sistema. Em geral, os pontos de controle devem permitir verificar todas 

as fases do sistema (entrada, processamento e saída) de maneira a pos-

sibilitar a correção das anomalias, ou seja, irregularidades existentes no 

processo. 

•	 Feedback (retroalimentação) – Trata-se da reintrodução do resultado 

de uma saída ao próprio sistema, possibilitando a este verificar se o pro-

duto de seu processamento está em conformidade com os parâmetros 

delineados, quando da concepção do sistema. É uma das funções mais 

importantes, pois possibilita ações corretivas pontuais e imediatas. Ob-

serve o modelo abaixo:

Podemos perceber, portanto, que toda organização é um sistema aberto, 

que, ao desempenhar as  funções para as quais foi concebida, está intima-

mente articulada e em conexão com o seu ambiente.  Da mesma forma, os 

seus componentes internos precisam estar alinhados para cumprir os objeti-

vos globais e específicos delineados em sua concepção. 

1.5 A contabilidade financeira e a    
 contabilidade gerencial 
A contabilidade financeira tem como objetivo informar os resultados das 

Figura 1 - Elementos componentes do sistema
Fonte: Luciana Demarchi
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operações empresariais da organização em atenção aos princípios contábeis 

e, principalmente, em atenção aos aspectos fiscais. Para isto, ela busca aten-

der as necessidades dos usuários internos e externos à organização.

Já a contabilidade gerencial, segundo Coronado (2006), é uma ramifica-

ção da contabilidade que tem por objetivo contemplar os dados históricos e 

estimados visando ao planejamento futuro da organização. Desta forma, os 

números e informações não precisam necessariamente estar em consonân-

cia com as exigências fiscais, possibilitando ao gestor manipulá-los da forma 

mais conveniente, interpretando e analisando-os para poder realizar esti-

mativas ou projeções futuras por divisão, produtos, projeto de abrangência 

territorial ou global considerando toda a empresa.

Para uma empresa manter-se competitiva, ela deve almejar resulta-
dos que propiciem rentabilidade e liquidez adequadas às suas ope-
rações. Deste modo, o administrador deve zelar atentamente pelos 
processos de planejamento, execução e controle.

Resumo
Nesta aula, vimos que, para uma empresa manter-se competitiva, ela deve 

almejar resultados que propiciem rentabilidade e liquidez adequadas às suas 

operações. Deste modo, o administrador deve zelar atentamente pelos pro-

cessos de planejamento, execução e controle.  Para tanto, mostramos que:

• planejamento corresponde ao processo de ações coordenadas, visando 

atingir determinados objetivos e, em geral, tais atividades da área de cus-

tos estão vinculadas à orçamentação operacional, financeira e de capital;

• execução representa a ação efetiva do planejamento ou interferência 

operacional da área e ocorre quando os planos delineados pela área de 

custos desdobram-se em ações operacionais, atuando diretamente na 

eliminação das perdas, desperdícios ou buscando a melhoria dos indica-

dores dimensionados no processo de planejamento; e

• controle refere-se ao acompanhamento da execução das atividades no 

mesmo instante em que elas ocorrem, respeitando os padrões métricos 

estabelecidos. 

Apresentamos também a visão sistêmica, esclarecendo que,na abordagem 

sistêmica, a organização é vista como um conjunto de partes interagentes 

Acesse os endereços abaixo e 
assista aos vídeos sugeridos. 

Visão Sistêmica das 
Organizações.
http://www.youtube.com/
watch?v=CiMimzZ8ZaU

Teoria Geral dos Sistemas.
http://www.youtube.com/
watch?v=d_c8xvHtdHo
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que buscam atingir um objetivo específico. Para isto, esta organização deve 

atender algumas características que a evidenciam como sistema aberto: ob-

jetivos, entradas (inputs),  processo, saídas (outputs), controles e feedback 

(retroalimentação).

Nesta aula, você teve oportunidade conhecer um pouco sobre os principais 

componentes  que caracterizam uma organização como um sistema .

Agora, para assimilar melhor os assuntos abordados, que tal você praticar 

um pouco através das atividades propostas. Vamos lá?

Atividades de Aprendizagem
1. Na estrutura empresarial, o planejamento é o setor que se preocupa com: 

a) orçamento de vendas e de produção da empresa.

b) integração das funções da empresa, coordenando os seus vários depar-

tamentos. 

c) coordenação apenas dos trabalhos da alta direção da organização. 

d) o orçamento de custos da empresa. 

2. Uma das principais fontes do planejamento empresarial é: 

a) estimar as quantidades de produtos que deverão ser vendidas. 

b) a disponibilidade de matérias-primas necessárias para a execução da pro-

dução.

c)  a coordenação dos esforços da organização na execução do planejamen-

to. 

d) estimar os custos e despesas da organização. 

3. A fase de execução dos elementos planejados tem como principal tarefa: 

a) monitorar as tarefas previstas enquanto elas ocorrem. 

b) comparar o comportamento da empresa frente aos fatos ocorridos em 
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anos anteriores. 

c) buscar o melhor aproveitamento possível dos recursos disponíveis. 

d) Projetar as despesas da empresa. 

4. Uma das mais importantes funções do controle é:

a) organizar e focalizar os elementos planejados. 

b) estimar os bens que serão utilizados para a elaboração da produção e 

comercialização. 

c) apurar os desvios entre o que deveria ser atingido e o realmente ocorrido. 

d) estimar a valorização das despesas. 

5. Os usuários da contabilidade financeira são os elementos: 

a) externos e internos.

b) somente os internos. 

c) somente os externos. 

d) somente a alta direção. 

Caro(a) estudante,

O aprendizado é um processo no qual o principal ator é o estudante. Portan-

to, ao final desta aula, recapitule os principais pontos e busque aprofundar 

o conhecimento assistindo aos vídeos indicados.

Na próxima aula, estudaremos aspectos conceituais da contabilidade de cus-

tos e, assim, nos aprofundaremos em outras temáticas relacionadas à área.
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Caro(a) estudante,

Nesta aula, vamos definir alguns termos necessários à compreensão do con-

teúdo e utilizados pelos profissionais da área de custos. 

Afinal, você sabe o que significa gasto, custo, despesa, investimento, desem-

bolso e desperdício? 

Diferentemente do significado da linguagem coloquial, estes termos em cus-

tos possuem uma interpretação bem diferente do conhecimento “comum” 

e que será utilizada ao longo do nosso estudo. A sua compreensão é de vital 

importância para que possamos avançar nas demais atividades. 

Vamos lá, então? Mas, antes de prosseguirmos, é importante que você com-

preenda primeiramente o conceito de desembolso, pois todos os demais 

conceitos originam-se desse termo. 

2.1 Desembolso 
Desembolso é uma situação pessoal. Significa retirar dinheiro do bolso. Po-

rém, na linguagem empresarial, a palavra desembolso tem o significado de 

extrair um montante (dinheiro) do caixa para pagar algo que a empresa ad-

quiriu, seja um bem ou serviço.

Aula 2. Noções da contabilidade de   
  custos e suas terminologias

Objetivos:

• identificar os principais aspectos conceituais empregados em 

contabilidade de custos;

• distinguir os tipos de gastos, custos e despesas; e

• reconhecer a importância da correta classificação dos custos 

nas empresas. 

Disponível em: <http://www.
trabalhosfeitos.com/ensaios/
Contabilidade-De-Custos-
Desembolso-Investimentos-
Perdas/30605408.htm>  Acesso 
em: 19 set. 2013
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Segundo (Dubois et al., 2009), desembolso é todo valor que a empresa paga 

resultante da aquisição de um produto ou serviço. Este desembolso poderá 

ocorrer antes, no ato ou posteriormente às aquisições, dependendo da for-

ma em que foi contratado. 

2.2 Gasto
É a aquisição de um bem ou serviço que originará um desembolso da empre-

sa. Este ocorre quando o bem ou serviço passa a ser propriedade da empre-

sa. Em geral, está vinculado à aquisição de: 

• recursos que serão consumidos no ambiente fabril para a fabricação do 

produto;   

• mercadorias para revenda; 

• recursos a serem consumidos no ambiente da administração; e 

• recursos a serem consumidos no ambiente comercial.

Entretanto, o gasto ainda poderá ocorrer de maneira involuntária, como é o 

caso de perdas ou desperdícios. 

Cabe ressaltar que o termo “gastos” possui uma classificação bem ampla e 

que, dependendo da ocorrência,  pode representar custo, despesa, investi-

mento, perda e desperdício. Veja a ilustração abaixo (figura 2).

Como você pode notar, o gasto pode representar diferentes nomenclaturas 

e isso vai depender do fato contábil, ou seja, aquele que provoca modifica-

ção no patrimônio da entidade.

Figura 2 - Classificação de gastos
Fonte: Dubois et al., (2009)

Fato contábil  - Refere-
se àquele que provoca a 

modificação no patrimônio 
da entidade, objeto de 

contabilização através das 
contas patrimoniais ou contas 

de resultado, podendo gerar 
alterações no patrimônio líquido. 

Patrimônio - Expressa o 
conjunto de bens, direitos e 

obrigações que uma empresa 
possui.
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2.3 Investimento
Segundo (Megliorini, 2007), investimentos são gastos registrados em con-

tas do ativo da empresa, podendo-se referir à aquisição de matéria-prima, 

mercadorias para revenda e materiais diversos (registrados em contas re-

presentativas de estoque), à aquisição de máquinas ou veículos (registrados 

em contas do ativo imobilizado) ou mesmo à aquisição de ações de outras 

empresas.

Em síntese, gasto é todo desembolso ocorrido na aquisição de bens que se-

rão estocados pela empresa até o momento da sua utilização, visando obter 

retorno, ou seja, através do lucro à empresa. 

Exemplos: 

• compra de imóvel; 

• aquisição de veículos; e 

• aquisição equipamentos. 

2.4 Custos 
Custos são os gastos consumidos no ambiente fabril para a fabricação do 

produto, pela aquisição de mercadorias para revenda e para a realização de 

serviços. 

Desta forma, podemos afirmar que custo é todo gasto que representa a 

aquisição de um ou mais bens/serviços usados na produção de outros bens/

serviços. Em geral, está vinculado à atividade produtiva. Exemplos: 

• matéria-prima utilizada no processo produtivo; 

Figura 3 -  Investimento (esquema lógico)
Fonte: Dubois et al., (2009)
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• salários e encargos do pessoal de fábrica; 

• aluguel da fábrica; e

• depreciação de bens ligados à produção.

2.5 Despesas
São os gastos consumidos para administrar a empresa e realizar as vendas, 

isto é, para gerar receita. São representados pelas despesas administrativas 

(água, luz, telefone, salário dos funcionários, material de consumo, entre 

outros) e pelas despesas de vendas (despesas com pessoal, despesas com 

gasolina etc.).

Resumindo, é um gasto em que a empresa incorre para manter a sua estru-

tura organizacional, visando obter receitas. Reconhece-se no momento do 

uso (fato gerador). 

Exemplos: 

• aluguel do escritório central;

• seguro do imóvel da filial de vendas; 

• iluminação do escritório; e

• comissões de vendas.

Figura 4 - Custo (esquema lógico)
Fonte: Dubois et al., (2009)

Fato gerador: caracteriza-se 
pelo momento em que surge a 

obrigação de pagamento de um 
tributo ou obrigação financeira. 

Em relação aos princípios 
contábeis da oportunidade e 
da competência, estabelece 
que as despesas e receitas 
devem ser reconhecidas no 

momento de sua ocorrência, 
independentemente de 

pagamento. 
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2.6 Perdas
Correspondem à parcela de gastos nos quais a empresa incorre quando um 

bem ou serviço é consumido de maneira anormal.

Exemplos: 

• incêndios; e 

• greves.

2.7 Desperdícios
Corresponde à parcela de gastos que a empresa apresenta pelo fato de não 

ocorrer o aproveitamento normal de todos os seus recursos. 

Exemplos:

• produtividade menor que a normal; e

Figura 4 - Despesa (esquema lógico)
Fonte: Dubois et al., (2009)

Figura 5 - Perda (esquema lógico)
Fonte: Dubois et al., (2009)
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• vendedor com tempo ocioso após cumprir quota de vendas.

Resumo
Nesta aula, você pôde conhecer um pouco mais sobre os principais conceitos 

e terminologias adotados pela contabilidade de custos. 

Na figura a seguir, estão demonstrados num quadro-resumo as terminolo-

gias e conceitos inerentes ao conteúdo que você estudou.

Figura 6 - Desperdício (esquema lógico)
Fonte: Dubois et al., (2009)

Aprofunde seus entendimentos 
sobre a tipologia dos gastos e 

suas características específicas, 
assistindo ao  vídeo Gastos, 

Custos e Despesas 
http://www.youtube.com/

watch?v=cfUx3br_8Fk

Leia as seguintes obras:
ALCEU, S; CLEMENTE, A. 

Gestão de custos. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

PEREZ JUNIOR, J. H.; OLIVEIRA, 
L. M.; COSTA, R. G. Gestão 

estratégica de custos. 5 ed. 
São Paulo: Atlas, 2006. 

Figura 7 - Resumo
Fonte: autores
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Agora, para assimilar melhor os assuntos abordados nesta aula, que tal você 

praticar um pouco através das atividades propostas. Vamos lá?

Atividades de Aprendizagem
Assinalar a resposta exata: 

1. A aquisição de matérias-primas e de componentes de fabricação será 

considerada: 

a) custo.

b) investimentos.

c) despesas

d) “A” e “C” estão corretas. 

2. É correto afirmar que custo pode ser definido como: 

a) todo e qualquer gasto incorrido pelo empreendimento.

b) todos os gastos incorridos na administração. 

c) todos os gastos necessários à obtenção de um bem ou serviço.

d) Todos os gastos incorridos na ampliação de um depósito para matérias-

-primas. 

3. Contêm somente despesas:

a) publicidade, iluminação da loja e depreciação de máquinas fabris. 

b) remuneração do diretor de marketing, juros de financiamento de maté-

rias-primas e fretes de entrega de produtos acabados. 

c) aluguéis de fábrica, consumo de energia da contabilidade e fretes de com-

pras de matérias-primas.

d) seguros do estoque de produtos acabados, juros bancários e imposto 

predial da fábrica. 
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4. Em uma situação de produção, ocorreu a quebra de uma máquina. Os 

gastos com os reparos atingem R$ 10.000,00. Assim, pode-se dizer que: 

a) a empresa sofreu perdas de R$ 10.000,00.

b) a empresa incorreu em investimentos de 10.000,00.

c) a empresa sofreu custos de 10.000,00.

d) a empresa incorreu em desperdícios de 10.000,00.

5. Uma determinada matéria-prima sofre, por sua natureza física, evapo-

ração de 10% no seu volume. Assim, o valor correspondente ao volume 

evaporado deve ser considerado: 

a) uma perda. 

b) um investimento. 

c) uma despesa.

d) um custo. 

6. Uma empresa se propõe a entregar seus produtos ao cliente. Com isso, 

gasta 2% de suas vendas com o frete. Pode-se então dizer que o frete: 

a) é um custo. 

b) é uma perda. 

c) é uma despesa. 

d) é um investimento. 

7. Contêm somente custo:

a) remuneração do pessoal que opera máquinas e remuneração do motoris-

ta de entregas de produtos acabados. 

b) remuneração do supervisor da fábrica e seguros do estoque de produtos 
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acabados.

c) remuneração do apontador de produção e remuneração do encarregado 

de controle de qualidade. 

d) remuneração do pessoal do almoxarifado e remuneração do motorista da 

diretoria. 

8. Em determinada empresa foram produzidos certos bens sujeitos ao con-

trole governamental. Um lote produzido e estocado foi recusado pelo Go-

verno e, portanto, não pode ser vendido. Assim, o lote se constitui: 

a) em desperdício de recursos a ser computado no custo dos demais produ-

tos. 

b) em despesa a ser computada no resultado. 

c) em custo de produção. 

d) em perda a ser computada no resultado. 

9. Os gastos com a inspeção de matérias-primas no ato da aquisição e mani-

pulação de matérias-primas no depósito devem ser considerados: 

a) custo e despesa, respectivamente.

b) despesa e custo, respectivamente. 

c) custo e custo, respectivamente. 

d) despesa e despesa, respectivamente. 

10. Referem-se somente a despesas derivadas diretamente de vendas: 

a) fretes de compras de matérias-primas, iluminação da loja e comissões de 

vendedores. 

b) salários dos operários, serviço de atendimento ao consumidor e propa-

ganda. 
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c) comissões de vendedores, fretes de entregas de produtos acabados e bo-

nificações. 

d) gastos com confecção de talonários de notas fiscais, ICMS gerado pelas 

vendas e depreciação do caminhão de entrega de produtos acabados. 

Prezado(a) estudante,

Estudamos, nesta aula, os aspectos conceituais utilizados em contabilidade 

de custos e as principais terminologias empregadas. Apresentamos, tam-

bém, alguns conceitos fundamentais utilizados em contabilidade de custos e 

suas principais terminologias empregadas para a realização da classificação 

dos custos e despesas em que uma organização incorre na realização de sua 

atividade. 

Na próxima aula, estudaremos a classificação dos custos e despesas temática 

importantes para a compreensão desta disciplina.

Continue disciplinado(a) em seus estudos e não deixe de realizar as ativida-

des de aprendizagem.



Rede e-Tec BrasilAula 3 -  Classificação dos custos e despesas 31

Aula 3. Classificação dos custos e das   
  despesas

Objetivos:

• identificar as terminologias aplicadas;

• reconhecer o significado de custos e despesas; e

• realizar a classificação dos custos e das despesas. 

Caro(a) estudante,

Nesta aula, vamos estudar as formas de classificação dos custos e sua im-

portância na produção de informações para os usuários da contabilidade 

(gestores, investidores, fornecedores etc.). É através dos métodos e teorias 

que o gestor (empreendedor) pode verificar o desempenho organizacional e 

avaliar decisões gerenciais. Dessa forma, qualquer empresa pode beneficiar-

-se das técnicas e métodos preconizados pela teoria de custos. Entretanto, 

tal conhecimento só pode ser utilizado se o empreendedor conhecer clara-

mente os princípios básicos e as diretrizes que norteiam a área de custos. 

Assim, esta aula proporcionará o conhecimento básico destes princípios, vi-

sando auxiliá-lo(a) no entendimento e compreensão dos diversos elementos 

que serão abordados neste conteúdo.  Vamos aos estudos!

Inicialmente, os gastos incorridos no processo produtivo ou nas atividades 

de vendas são denominados como custos e, por conseguinte são classifi-

cados para atender às diferentes finalidades para as quais serão apurados.  

As classificações mais comuns são em relação aos produtos fabricados e ao 

volume de produção ou vendas. 
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3.1 Classificação dos custos em relação  
 aos produtos fabricados
Quanto aos produtos fabricados, os custos poderão ser mensurados em de-

corrência de certas métricas de consumo ou ainda de forma arbitrária como 

rateios ou estimativas,sendo a sua classificação subdividida em: custos dire-

tos e custos indiretos.

Figura 8 - Classificação dos custos
Fonte: autores

Rateios: caracterizam-se pela 
forma de dividir ou segregar os 

custos

Figura 9 - Classificação dos custos em diretos e indiretos
Fonte: autores
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3.1.1 Custos diretos (CD)
Custos diretos são aqueles que podem ser atribuídos diretamente a um de-

partamento ou centro de custo ou ainda a um produto ou linha de produto. 

Como exemplo, podemos apontar  a matéria-prima utilizada na fabricação 

de algum tipo de serviço ou produto.

Exemplo: fabricação de pães

A padaria Bello Pão recebeu uma encomenda de 1.000 pães para um even-

to. Para produzir esta quantidade ela utilizará 50 kg de farinha de trigo 

(matéria-prima) e o custo de aquisição desta quantidade de matéria prima é 

de R$ 3,00/kg. 

Calculando: 

R$ 3,00 x 50 kg = R$ 150,00

Desta forma, ao realizar o cálculo, identificamos que o custo direto de fabri-

cação corresponde a R$ 150,00.

Outro exemplo está relacionado ao emprego de mão de obra direta (MOD) 

que representa o custo dos operários ligados diretamente à produção de um 

determinado bem ou serviço. 

O cálculo é bem simples: quando a empresa conhece o valor pago aos ope-

rários, ficará fácil apropriar o custo da mão de obra aos produtos fabricados. 

Basta multiplicar este valor pelo número de horas trabalhadas na fabricação 

dos seus produtos e dividir o resultado pelo quantitativo produzido. 

Exemplo: 

A empresa Cadeiras Bella Maré Ltda., gasta R$ 6,00 por hora de trabalho 

com seus operários para produzir a cadeira XYZ que consome 120 horas 

para produzir 3.000 unidades de cadeira do modelo em referência.

Calculando:

(R$ 6,00 x 120h) / 3.000 unidades = R$ 0,24/unidade 

Observe que, ao realizar o cálculo, obtemos o valor da mão de obra empre-
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gada de R$ 0,24 por unidade produzida.

Outros exemplos:

• Matéria-prima – Normalmente a empresa sabe qual a quantidade 

exata de matéria-prima que está sendo utilizada para a produção 

de uma unidade do produto.  Sabe-se o preço da matéria-prima e 

o custo daí resultante está associado diretamente ao produto.

• Mão de Obra Direta (MOD) – São os custos com os trabalhadores 

utilizados diretamente na produção.  Sabendo-se quanto tempo 

cada um trabalhou no produto e o preço da mão de obra, é possí-

vel apropriá-la diretamente ao produto.

• Material de embalagem

• Depreciação de equipamento quando é utilizado para produzir 

apenas um tipo de produto.

• Energia elétrica das máquinas, quando é possível saber quanto foi 

consumido na produção de cada produto. 

Disponível em: <http://www.famanet.br/ambientes/adm/PDF/
custos_teoria_21_02_07.doc.> Acesso em: 19 set. 2013

3.1.2 Custos indiretos (CI)
Os custos indiretos são aqueles que dependem de rateios, cálculos e esti-

mativas para apropriação em diferentes produtos e, portanto, não possuem 

uma maneira direta de apropriação, devido às suas dificuldades de mensura-

ção. Desta forma, o parâmetro que se usa para as estimativas recebe o nome 

de base ou critério de rateio.

Observe os exemplos desse tipo de custo:

• depreciação de equipamentos que são utilizados na fabricação de mais 

de um produto; a energia elétrica que não pode ser associada ao produ-

to;

• salários dos chefes de supervisão de equipes de produção; aluguel do 

imóvel;
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• aluguel da fábrica; depreciação de equipamentos usados na fabricação 

de mais de um produto;

• gastos com limpeza da fábrica; salários pagos aos chefes de supervisão 

de equipes de produção; 

• energia elétrica que não pode ser associada ao produto; gastos com a 

limpeza do local.

Na produção de somente um produto por uma empresa, a totalidade 
dos seus custos são diretos.

Há ocasiões em que mesmo um custo direto por natureza é tratado 
como indireto, por apresentar valor tão irrisório que não vale a pena 
o trabalho de efetuar uma associação dele com cada produto.

Um exemplo é o gasto de cola e verniz empregados para fabricar 
móveis.

3.2 Classificação dos custos em relação  
 ao volume de produção 
A categorização dos custos em decorrência do volume de produção enfatiza 

os quantitativos empregados em cada um dos produtos produzidos pela 

empresa. 

Sua classificação é subdividida em: custos fixos e custos variáveis.

3.2.1 Custos fixos (CF)
Custos fixos são aqueles cujos valores não sofrem alterações para qual-

quer que seja o volume de produção da empresa.  É o caso, por exemplo, do 

aluguel da fábrica.  Este será cobrado pelo mesmo valor independentemente 

do volume de produção, inclusive no caso de não ocorrer produção alguma.  

Podemos observar que os custos podem variar de valor ao longo do tempo 

mesmo sendo fixos em relação ao volume de produção.  O aluguel, ainda 

que passe por um reajuste em algum mês, continua a ser considerado um 

custo fixo, pois terá o mesmo valor independentemente da produção do 

mês. Podemos apontar como outros exemplos a depreciação dos equipa-

menrtos, os salários dos vigias e porteiros, os prêmios de seguro  e o imposto 
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predial, entre outros.

A representação gráfica dos custos fixos é: 

No exemplo a seguir, a empresa Delta S/A apresentou em seu relatório (Ta-

bela 1) os seguintes valores em “volume de produção” e “custo” no período 

compreendido entre os intervalos de 1 a 6. Desta forma, podemos identificar 

que ocorrera uma variação ascendente no volume de produção, porém o 

custo produtivo permaneceu estável no período informado. Tal constatação 

evidencia que os custos fixos não sofreram alterações independentemente 

do volume produzido conforme visualizamos no gráfico a seguir (figura 11).

          
Tabela 1 – Demonstrativo produtivo Delta S/A

PERÍODO 1 2 3 4 5 6

VOLUME DE PRODUÇÃO 0 25 23 30 50 80

CUSTO  R$ 8,00  R$ 8,00  R$ 8,00  R$ 8,00  R$ 8,00  R$ 8,00 

Figura 10 -  Representação gráfica custos fixos
Fonte: autores

Figura 11 -  Custos fixos
Fonte: autores
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3.2.2 Custos variáveis (CV)
Custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram (aumentam ou dimi-

nuem) em função do volume de produção da empresa.  

Se não houver quantidade produzida, o custo variável será nulo. Já se houver 

um aumento produtivo, os custos variáveis também aumentarão proporcio-

nalmente. 

Segundo Sanvicente (1997), o custo variável é aquele que se altera em rela-

ção direta com as modificações do volume de atividade, como, por e exem-

plo: matéria-prima e energia elétrica que têm seus valores alterados em de-

corrência do consumo. 

A representação gráfica dos custos variáveis é: 

Em outro exemplo, a empresa Delta apresentou o demonstrativo produtivo 

(Tabela 2)  abaixo:        

Tabela 2 - Demonstrativo produtivo Delta S/A
PERÍODO 1 2 3 4 5 6

VOLUME DE PRODU-
ÇÃO

0 19 24 32 38 43

MATÉRIA-PRIMA 
CONSUMIDA

R$ 1,50 R$ 28,50 R$ 36,00 R$ 48,00 R$ 57,00 R$ 64,50

CUSTO 0 R$ 541,50 R$ 864,00 R$ 1.536,00 R$  2.166,00 R$ 2.773,50

Neste demonstrativo, verifica-se que os custos variaram em função do volu-

me produtivo apresentado pela empresa, o que fica mais evidente na repre-

sentação gráfica a seguir.

Figura 12 -  Representação gráfica custos variáveis
Fonte: autores
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3.2.3  Custo total (CT)
Podemos dizer que o custo total é o que resulta da soma dos custos variáveis 

e fixos de uma empresa acrescidos dos custos indiretos e diretos de fabrica-

ção.

É representado pelas equações:

1  CT =  CF + CV

2  CT = CD + CIF

3  CT = MD + CIF + MOD

Sendo: 

CT = custo total 

MD = materiais diretos

MOD = mão de obra direta

CIF = custos indiretos de fabricação

CF = custo fixo

CV = custo variável 

No gráfico a seguir, podemos compreender visualmente a formação dos cus-

tos totais (CT) e a influência que estes recebem dos custos variáveis e custos 

fixos em decorrência do volume de produção. 

Figura 13
Fonte: autores
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A partir da análise do gráfico acima, podemos ainda determinar os custos 

totais por intermédio das equações matemáticas a seguir.

Entretanto, para isto, a empresa deverá conhecer o custo variável unitário 

(Cvu) e as quantidades produzidas.

CT = CF + CV  (1)

CV = Cvu x Q (2)

Substituindo a equação (2) na equação (1), temos: 

CT = CF + Cvu x Q

Além das classificações mencionadas (custos fixos e custos variáveis), há 

mais duas outras classificações possíveis: custos semivariáveis e custos 
semifixos.

3.2.4 Custos semivariáveis 
Os custos semivariáveis são aqueles que apresentam certa variação em fun-

ção do nível de produção, mas que também têm uma parcela fixa. Esta 

parcela fixa ocorrerá mesmo que nada seja produzido. (DUBOIS et al., 2009)

Como exemplo, podemos citar: 

• energia elétrica da fábrica (a concessionária de energia elétrica cobra 

uma taxa mínima, mesmo que não haja consumo no período); e 

• aluguel da copiadora(existe uma parcela fixa, referente ao aluguel do 

equipamento, e outra que varia em função do número de cópias tiradas).

Figura 14 - Representação gráfica custo total
Fonte: autores
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3.2.5 Custos semifixos
Os custos semifixos são conhecidos como “degraus” e  caracterizam-se por 

elementos de custos classificados como fixos, mas que variam em decor-

rência de alterações produtivas (MEGLIORINI, 2007). A exemplo, temos al-

terações da capacidade produtiva de uma indústria que em decorrência de 

implementações na fábrica aumentou sua produção de 20 para 25 tonela-

das, gerando com isso um aumento de todos os custos fixos  relacionados a 

equipamentos, armazéns, funcionários, entre outros.  Deste modo, o inverso 

também ocorrerá quando houver redução de sua capacidade produtiva: os 

custos fixos diminuirão proporcionalmente. 

3.2.6 Custo unitário (Ca)
Refere-se ao valor unitário correspondente ao custo do processo produtivo 

relativo à fabricação. 

Equação:

Em que: 

C  = custo unitário

CT = Custo total 

Q = Quantidade produzida

Exemplo: 

A empresa B2B fabrica 20.000 unidades e vende 15.000 de um determinado 

produto, apresentando no período os seguintes dados:

• custos com materiais diretos (MD) R$ 6.000,00;

• custos com MOD R$ 1.600,00; e

• custos indiretos de fabricação CIF = R$ 1.400,00.

Calculando:
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CT = MD + MOD + CIF

CT = 6.000 + 1.600 + 1.400

CT = 9.000 

Ca=? 

Ca = CT / Q

Ca = 9.000 / 20.000

Ca= R$ 0,45

Realizado o cálculo, podemos concluir que o custo total é o somatório dos 
elementos (MD+MOD+CIF) e o custo unitário (Ca) apurado é de R$ 0,45 por 
unidade. 

3.3 Outras classificações de custos
Os custos podem ainda apresentar outras classificações como as que você 

pode observar adiante.

3.3.1Custo de produção do período (CPP)
São os custos que se referem ao processo produtivo que acontecem em 

período de tempo específico.  Assim, podemos afirmar que CPP é o CT que 

aconteceu em qualquer período de tempo como um mês, semana ou ano. 

Equação: 

 

Em que: 

CPP = custo de produção do período

MD = materiais diretos

MOD = mão de obra direta
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CIF = custos indiretos de fabricação

3.3.2 Custo primário
Refere-se aos elementos específicos que participam diretamente na produ-

ção de um determinado produto, ou seja, sem a necessidade de rateios. 

Estes custos podem ser identificados na composição do produto e variam de 

acordo com a quantidade produzida como, por exemplo, matérias-primas, 

embalagens e outros.

Equação:

 

Em quede:  

CD = custo direto ou custo primário (CP)

MD = materiais diretos

MOD = mão de obra direta

3.3.3 Custos de transformação
Denominados também por custos de conversão, referem-se aos valores refe-

rentes ao somatório dos custos representados pela MOD e os CIF. 

Equação: 

Figura 15
Fonte: autores
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Em que:

CTF = custo de transformação

MOD = mão de obra direta

CIF = custos indireto de fabricação

3.4 Despesas 
São os gastos que a empresa apresenta para auferir, ou seja, ganhar algum 

rendimento, como vendas e distribuição dos produtos elaborados por ela ou 

por terceiros. 

Dividem-se em despesas fixas e variáveis.  

• Despesas fixas – apresentam o mesmo valor independentemente do vo-

lume de vendas da empresa, como, por exemplo:

 – aluguel de um escritório de vendas; 

 – IPTU do prédio da filial; e 

 – seguro do escritório.

• Despesas variáveis – são gastos que se modificam em decorrência do 

volume de vendas: 

 – comissões dos vendedores;

 – bonificações sobre vendas; e

 – frete de entrega.

Em suma, é de vital importância que o gestor tenha um controle eficaz e efi-

ciente sobre os gastos, pois deste controle também derivará a discriminação 

das despesas, investimentos e custos (BACIC et al., 2011).
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Resumo
Nesta aula apresentamos:

classificação dos custos em relação aos produtos fabricados;

• custos diretos (CD) (Caracterizam-se por serem apropriados diretamen-

te aos produtos fabricados, pois há uma medida objetiva de seu consu-

mo na fabricação.); 

• custos indiretos de fabricação (CIF) (Dependem de cálculos, rateios ou 

estimativas para serem apropriados em diferentes produtos e, portanto, 

não possuem uma maneira direta de apropriação, devido a sua dificulda-

de de mensuração. O parâmetro utilizado para as estimativas é chamado 

de base ou critério de rateio.);

classificação dos custos em relação ao volume de produção;

• custos fixos (CF) (São aqueles cujos valores não sofrem alterações para 

qualquer volume de produção da empresa.); 

• custos variáveis (CV) (Custos variáveis são aqueles cujos valores se alte-

ram em função do volume de produção da empresa.); 

• custo total (CT) (É o resultado do somatório dos custos fixos e variáveis 

da empresa ou dos custos diretos mais os custos indiretos de fabricação.); 

• custos semivariáveis (São custos que possuem uma parcela fixa e outra 

que varia em decorrência do nível de produção.); 

• custos semifixos (Caracterizam-se por elementos de custos classificados 

como fixos, mas que variam em decorrência de alterações produtivas.);

• custo unitário (Ca) (Refere-se ao valor unitário de produção de algum 

item.);

• custos primários (São elementos de custo específicos que participam di-

retamente na produção de um determinado produto.);

• custo de transformação (Os custos de conversão caracterizam-se pelo 

somatório dos valores de MOD e CIF.); 

Para obter mais informações e 
aprofundar seu conhecimento, 

leia as obras:

Ribeiro, Osni Moura: 
Contabilidade de Custos 

Fácil. São Paulo. Saraiva, 2002.

Beulke, Rolando; Berto, Dalvio 
José. Gestão de Custos. São 

Paulo. Saraiva, 2006.
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• custo de produção do período (CPP) (Refere-se ao custo de fabricação em 

um determinado período de tempo.); 

• despesas (São gastos necessários que a empresa realiza com o intuito de 

obter receitas. Classificam-se em: despesas fixas e variáveis.);

• despesas fixas (São gastos que apresentam o mesmo valor independen-

temente do volume de vendas.); e

• despesas variáveis (São gastos que se modificam em decorrência do vo-

lume de vendas.). 

Atividades de Aprendizagem
1. Os custos diretos são valorizados em função de: 

a) rateios de acordo com sua participação na produção. 

b) medidas de consumo durante a fase de fabricação.

c) rateios de acordo com o consumo de MP.

d) medidas de consumo dos CIF.

2. Se uma empresa apresentar, em certo período, os seguintes valores: 

• materiais diretos = R$ 1.000,00;

• MOD = R$ 300,00; e

• aluguel e iluminação da fábrica = R$ 50,00,

pode-se afirmar que 

a) CD = R$ 1.300,00 e CIF = R$ 50,00. 

b) CD = R$ 350,00 e CIF = R$ 1.000,00. 

c) CD = R$ 1.050,00 e CIF = R$ 300,00. 

d) CD = R$ 50,00 e CIF = R$ 1.300,00. 
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3. Os CIF são gastos apropriados: 

a) quando a empresa comercializa seus produtos. 

b) quando medidos e apropriados a cada produto fabricado. 

c) quando rateados para serem alocados aos diferentes produtos fabricados. 

d) quando a empresa é produtora e vendedora. 

4. Os custos fixos são gastos que: 

a)  dependem do volume produzido pela empresa. 

b) não dependem do volume produzido pela empresa.

c) dependem das despesas totais da empresa

d) dependem apenas das despesas fixas da empresa

5. Os custos variáveis são os gastos que: 

a) dependem do volume produzido pela empresa. 

b) não dependem do volume produzido pela empresa. 

c) dependem das despesas variáveis da empresa. 

d) dependem apenas do volume vendido pela empresa. 

6. Nos casos a seguir, aponte qual a alternativa que se enquadra na classifi-

cação de custos semivariáveis.

a) Embalagens e materiais indiretos.

b) Energia elétrica e telefone da fábrica. 

c) Mão de obra direta e matérias-primas. 

d) Água e material indireto. 



Rede e-Tec BrasilAula 3 -  Classificação dos custos e despesas 47

7. Diagnosticar qual o grupo de contas que só apresenta despesas variáveis. 

a) Comissões sobre vendas e seguro do escritório de vendas. 

b) Bonificações sobre vendas e comissões pagas aos vendedores. 

c) Aluguel do escritório e bonificações sobre vendas. 

d) Seguro do escritório central e materiais diretos. 

8. Determine qual o grupo de contas que só apresenta despesas fixas. 

a) Bonificações sobre vendas e seguro do prédio da filial de vendas. 

b) Aluguel do escritório de vendas e comissão dos vendedores.

c) IPTU do prédio da filial de vendas e juros de financiamentos. 

d) Aluguel da fábrica e frete de vendas. 

9. Se uma empresa produz 10.000 unidades de certo produto e apresentar 

os seguintes custos: 

• materiais diretos = R$ 18.000,00;

• MOD = R$ 1.600,00;e

• custos indiretos de fabricação = R$ 2.400,00,

qual a alternativa correta que corresponde aos valores de CD, CT e Ca res-

pectivamente? 

a) R$ 19.600,00; R$ 22.000,00; R$ 2,20. 

b) R$ 4.000,00; R$ 19.600,00; R$ 1,96. 

c) R$ 20.400,00; R$ 1.600,00; R$ 1,96. 

d) R$ 22.000,00; R$ 19.600,00; R$ 2,20. 
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10. Certa empresa apresenta a seguinte situação: 

• MD = R$ 40.000,00;

• MOD = R$ 10.000,00; e

• CIF = R$ 15.000,00.

Qual a alternativa correta que corresponde aos valores de CPP e custo de 

transformação, respectivamente?

a) R$ 25.000,00; R$ 50.000,00

b) R$ 65.000,00; R$ 55.000,00

c) R$ 65.000,00; R$ 25.000,00

d) R$ 25.000,00; R$ 65.000,00

11. Uma empresa de componentes eletrônicos apresentou, em um certo 

mês, os seguintes itens: 

• produção = 600.000 unidades;

• CF = R$ 20.000,00; e

• CV = R$ 80.000,00.

Pede-se fazer os gráficos representativos dos custos fixos, variáveis e total. 

12. Em certo mês, uma empresa apresentou a seguinte situação: 

• produção = 400.000 unidades; 

• CV = R$ 100.000,00;e

• CT = R$ 140.000,00.

Determinar: 
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• o valor do custo fixo; e 

• a representação gráfica dos seus custos. 

13. Em um determinado período de tempo, certa empresa apresentou os 

seguintes dados: 

• produção = 200.000 unidades; 

• CF = R$ 50.000,00; e

• Cvu = R$ 0,80.

Determinar: 

• o custo variável total; e 

• o custo total.

14. Em certo período, uma determinada empresa fabricante de móveis apre-

sentou os seguintes gastos: 

• materiais diretos = R$ 900.000,00;

• MOD = R$ 150.000,00; e

• custos indiretos de fabricação = R$ 230.000,00.

Determine o CPP.

Prezado(a) estudante,

Nesta aula, você avançou mais um pouco em seu processo de aprendiza-

gem. Porém, para chegar ao final da disciplina, é preciso continuar atento/a 

ao restante do conteúdo. 

A seguir, veremos os principais métodos de custeio com suas vantagens e 

desvantagens, pois cada um possui metodologia e técnica próprias de apli-

cação. Portanto, compreender tais características de aplicação permitir-lhe-á  

direcionar a gestão de qualquer empreendimento. É para isso que você se 

está  qualificando.
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Aula 4. Métodos de custeio

Objetivos:

• identificar os principais métodos de custeio; e

• reconhecer o contexto geral de cada um dos métodos aborda-

dos. 

Caro(a) estudante,

Nesta aula, você vai estudar sobre os principais métodos de custeio e as 

vantagens e desvantagens que cada um oferece, pois cada um tem a sua 

metodologia e técnica especifica de aplicação. Será mais um conteúdo, tão 

importante quanto os já vistos, para a sua formação profissional.

São vários os métodos de custeio disponíveis para aplicação, sendo que cada 

um possui metodologia própria que apresenta vantagens e desvantagens em 

sua utilização. 

Diante das peculiaridades de cada um e suas formas de apuração, é impor-

tante que a organização estude qual o método de custeio mais apropriado 

ao seu contexto, quer seja fiscal e/ou gerencial. 

No Brasil, as técnicas mais aplicadas são: 

• método de custeio por absorção;

• método de custeio variável ou gerencial;

• método de custeio padrão; e

• método de custeio baseado em atividades (ABC - Activy Based Cost)
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É importante ressaltar algumas particularidades deste assunto.

• O termo método de custeio corresponde à forma de apuração de custos 

empregada pela empresa para identificar o custo de um determinado 

produto. 

• Dependendo do método de custeio empregado, obtêm-se diferentes 

custos para um mesmo produto. 

• O método por absorção é o mais empregado no país em atenção às exi-

gências fiscais e gerenciais. 

Para efeitos contábeis, somente o custeio por absorção é aceitável. Por isso, 

os demais métodos serão descritos de forma sintética e abordaremos apenas 

suas características mais peculiares. Vamos lá, então?

4.1  Custeio por absorção
É o método de custeio que consiste na alocação de todos os custos (diretos 

e indiretos, fixos e variáveis) em cada fase da produção. Neste caso, todos 

os gastos que participam da elaboração dos produtos fabricados deverão ser 

absorvidos por eles (Dubois et al., 2009).

Esse método destaca-se no país, por ser aceito pela contabilidade financeira 

Figura 16
Fonte: http://www.salesianolins.br/areaacademica/materiais/posgraduacao/gerencia_contabi__financeira_auditoria/

INEC_Administracao_de_Custos_aula3.pdf
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na medida em que reproduz com maior realidade os elementos participantes 

do processo de produção, além, é claro, de atender aos princípios funda-

mentais de contabilidade. 

Na visualização gráfica, você poderá observar o raciocino lógico presente no 

respectivo método de custeio (figura 17). 

Desta forma, teríamos a seguinte estrutura para fazer a apuração dos custos:

Figura 17 - Rateio por absorção
Fonte: autores

Figura 18 - Esquema básico da contabilidade de custos
Fonte: autores
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Diante do exposto, no esquema apresentado, teríamos que apurar os custos 

para podermos apurar o resultado com a respectiva alocação na Demonstra-

ção de Resultado do Exercício (DRE).

Na figura a seguir, é apresentado o detalhamento do processo de custeamen-

to dos custos de produção e do custo da mercadoria / produto vendido com 

o objetivo de instrumentalizá-los quanto ao raciocínio presente no método. 

Premissas a serem observadas para a realização do custeio por absor-
ção:

1) a distinção entre custo, despesa e perdas;

2) apropriação dos custos diretos e indiretos à produção realizada em certo 

período de tempo; 

3) apuração do custo da produção do período (CPP);

4) apuração do custo unitário de produção;

Figura 19 - Detalhamento do processo de custeamento
Fonte: autores
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5) apuração do custo dos produtos vendidos (CPV) e dos estoques finais; e 

6) apuração do resultado do período. 

Caro estudante, conforme exposto anteriormente, o quadro abaixo objetiva 

orientá-lo na compreensão do método de custeio por absorção em sua ope-

racionalização.

Observações * ITENS PROD. A PROD. B TOTAL

MATÉRIAS-PRIMAS

( +  )MATERIAIS SECUNDÁRIOS

1 ( = ) MATERIAIS DIRETOS

2 ( + ) MOD

3 ( = )CUSTO DIRETO

4 ( + ) CIF

5 ( = ) CPP

6 ( ÷ )PRODUÇÃO (unidades)

7 ( = ) CUSTO UNITÁRIO (Ca)

8 Ca x VENDAS (unidades)

9 ( = ) CPV

Ca x ESTOQUE FÍSICO

10 ( = ) ESTOQUE FINAL - $

* Observações referentes à tabela acima:

1) O valor do material direto é obtido somando-se o seu estoque inicial às 

compras ocorridas durante o período e deduzindo-se do seu estoque final. 

2) O valor da mão de obra direta é calculado com base no tempo de trabalho 

dos operários na elaboração de cada tipo de bem produzido. 

3) Os custos diretos são calculados pela soma dos itens 1 e 2. 

4) O total de custos indiretos de fabricação é calculado somando-se todos os 

seus componentes. Depois, rateia-se este total por produto. 

5) O custo de produção do período é o resultado do somatório dos itens 3 e 4. 

6) A quantidade produzida é o referencial pelo qual deverá ser dividido o 

CPP. 

7) As quantidades vendidas são o referencial pelo qual será obtido o CPV. 
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8) O custo da produção vendida será o resultado da multiplicação do custo 

unitário pelas quantidades vendidas. 

9) A valorização dos estoques de cada produto e do estoque final será ob-

tida pela multiplicação do custo unitário pelas quantidades que não foram 

comercializadas. 

Depois de realizada as etapas acima, o usuário poderá obter o lucro líquido 

do período, utilizando-se do quadro abaixo: 

ITENS PROD. A PROD. B TOTAL

Receita operacional bruta

( - ) Impostos 

( = ) Receita operacional 
líquida

( - ) CPV

( = ) Lucro bruto

( - ) Despesas

( = ) Lucro líquido

Características
Vantagens Desvantagens

• Fixação de preços de venda mais reais, pois engloba 
todos os custos da empresa nos custos unitários dos pro-
dutos.
• Baseia-se nos princípios fundamentais de contabilidade.
• Demonstra índices de liquidez mais reais.
• No Brasil tem aceitação legal, assim como atende às 
exigências fiscais.

• Os custos dos produtos não poderão ser comparados 
em bases unitárias quando houver alterações no volume 
de produção.
• A forma de atribuição de custos indiretos é feita por meio 
de rateios, o que complica e aumenta o trabalho adminis-
trativo, além de conferir um grau de subjetividade a essa 
atribuição.
• Não oferece informações suficientes para a tomada 
de decisões, já que muitas das decisões se baseiam em 
análise separada dos custos fixos e variáveis: não permite 
análise do tipo relação custo/volume/lucro.

• A determinação de padrões e o controle orçamentário 
oferecem dificuldades.

Exemplo:

A empresa BB a Bordo Ltda. produz dois tipos de carrinhos infantis (BB 1 e 

BB 2) e, em determinado período de tempo, apresentou os dados constantes 

na tabela abaixo. diante do exposto, determinar pelo método de custeio por 

absorção o resultado do exercício e os valores dos estoques. 
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Itens BB 1 – R$ BB 2 – R$

Produção (em unidades) 95.500,00 840.000,00

Preço de venda (R$) 5,80 6,30

Quantidade vendida (em 
unidades)

83.200,00 132.000,00

Valor da matéria-prima 138.000,00 290.000,00

Materiais secundários 26.000,00 38.000,00

MOD 55.000,00 72.000,00

Informações adicionais ao exercício: 

• Seguro da fábrica - R$ 19.000,00

• Aluguel da fábrica - R$ 21.000,00

• Força motriz - R$ 57.000,00

• Total de despesas - R$ 41.00,000

• Gastos dos departamentos de apoio à produção - R$ 62.000,00

• ICMS – 18%

Observação: ratear o CIF total de forma diretamente proporcional às maté-

rias-primas. 

Solução:

1) Rateio dos CIF

Itens Matéria-prima CIF

Total  428.000,00  159.000,00

BB 1 138.000,00  51.266,36

BB 2  290.000,00  107.733,64

2) Quadro auxiliar

ITENS BB 1 BB 2 TOTAL

MATÉRIAS PRIMAS 138.000,00 290.000,00 428.000,00

(+) MATERIAIS SECUNDÁRIOS 26.000,00 38.000,00 64.000,00

( = ) MATERIAIS DIRETOS 164.000,00 328.000,00 492.000,00

( + ) MOD 55.000,00 72.000,00 127.000,00
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( = ) CUSTO DIRETO 219.000,00 400.000,00 619.000,00

( + ) CIF 51.266,36 107.733,64 159.000,00

( = ) CPP 270.266,36 507.733,64 778.000,00

( ÷ ) PRODUÇÃO (unidades) 95.500 840.000

( = ) CUSTO UNITÁRIO (Ca) 2,83 0,60

Ca x VENDAS (unidades) 83.200 132.000

( = ) CPV 235.456,00 79.200,00 314.656,00

Ca x ESTOQUE FÍSICO 12.300 708.000

( = ) ESTOQUE FINAL - $ 34.809,00 424.800,00 459.609,00

3) Quadro de resultados

ITENS BB 1 BB 2 TOTAL

Receita operacional bruta 482.560,00 831.600,00 1.314.160,00

( - ) Impostos 86.860,80 149.688,00 236.548,80

( = ) Receita operacional líquida 395.699,20 681.912,00 1.077.611,20

( - ) CPV 235.456,00 79.200,00 314.656,00

( = ) Lucro bruto 160.243,20 602.712,00 762.955,20

( - ) Despesas 41.000,00

( = ) Lucro líquido 721.955,20

4.2 Custeio variável ou gerencial
É o método de custeio que consiste em apropriar aos produtos somente os 

custos variáveis, sejam diretos ou indiretos. A diferença entre esse método 

e o custeio por absorção reside no tratamento dado aos custos fixos. En-

quanto no custeio por absorção os custos fixos são rateados aos produtos, 

no custeio variável são tratados como custos do período, indo diretamente 

para o resultado do exercício.  (Megliorini, 2007)

Na figura a 

seguir, podemos 

identificar o 

funcionamento 

deste método de 

custeamento: 

Custos Variáveis de Operação
Matéria-Prima

Materiais Secundários
Embalagens

Processamento

Estoques de Produtos 
Acabados

Despesas Variáveis
Comissões sobre as vendas

Frete

Custos e Despesas Fixas
Mão de Obra fixa

Depreciação
Juros capital fixo

Seguros

Receita Bruta

(-) Vendas

(=) Receita Líquida

(-) Custos Variáveis

(-) Despesas Variáveis

(=) Margem de Contribuição

(-) Custos / despesas Fixas

(=) Lucro Operacional

(-) Imposto de Renda

(=) Lucro Líquido

Figura 20 - Esquema básico (custeio variável)
Fonte: autores
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No exemplo a seguir, é possível identificar o mecanismo do custeio variável 

ou gerencial.

Vantagens Desvantagens

• Independentemente do volume de produção, os custos 
dos produtos podem ser analisados em bases unitárias. 
• Facilidade na apuração e apresentação de informes ge-
renciais.
• Maior gerenciamento sobre os custos fixos, por consta-
rem separadamente nas demonstrações.
• Facilita a elaboração e controle de orçamentos e a deter-
minação e o controle de padrões.
• Fornece mais instrumentos de controle gerencial.

• Conflita com os princípios contábeis aceitos. 
• Pode prejudicar a análise por parte dos credores no que 
se refere aos índices de liquidez e capital circulante líquido.
• Desconsidera os custos fixos na determinação do preço 
de venda.
• Fragilidade no entendimento sobre custos fixos e va-
riáveis – os custos fixos não são completamente fixos e 
tampouco os variáveis são completamente variáveis (se-
paração categórica).
• No Brasil, não atende às exigências fiscais.

Disponível em: <http://arquivos.unama.br/nead/graduacao/cesa/pec/contabilidade_gerencial/html/unidade2/
unidade_2page_2.htm>  Acesso em:  19 set. 2013

Figura 21 - Custeio variável
Fonte: autores
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4.3 Custeio Padrão (custo padrão)
Conforme afirma Megliorini (2007), custo-padrão é aquele que se pode de-

terminar	a	priori e é possível de alcançar, pois leva em consideração even-

tuais imperfeições nas condições ambientais, empresariais e de mercado. 

Dessa forma,  conforme afirma o mesmo autor, não deve ser visto nem como 

custo ideal nem como custo estimado.

O método de custeio-padrão consiste em fixar previamente preços para cada 

produto que a empresa produz e a sua utilidade recai sobre a aplicabilidade 

do uso das informações para fins gerenciais.

Em síntese, o custo-padrão é o custo planejado para um produto e, como tal, 

deve ser calculado antes da produção. Sua utilização é mais adequada em 

empresas que fabricam produtos padronizados em série do que em empre-

sas que produzem sob encomenda, em razão das especificidades dos itens 

fabricados, exceto quando nessas empresas fabricam-se produtos iguais em 

lotes. (Megliorini, 2007)

Uma de suas principais caracerísticas é que este método possibilita estabe-

lecer padrões físicos e monetários dos recursos que serão empregados no 

processo produtivo, permitindo planejá-los sob os seguintes aspectos (figura 

22): 

Tais características possibilitam à área de custos confrontar o consumo real 

dos recursos físicos e monetários com os respectivos padrões estabelecidos, 

A priori
locução latina, com significado 
de “a partir do que é anterior”, 

de a, a partir de, desde, de + 
prior, prius, que está mais 

à frente, precedente, anterior. 
Disponível em: <http://www.

priberam.pt/dlpo/a%20priori > 
Acesso em:  23 set. 2013 

• Quantidade dos 
materiais, recursos 
humanos, consumo de 
energia, de combustíveis, 
de água, fertilizantes, etc.

FÍSICOS

• Custos em unidades 
monetárias dos recursos 
necessários.MONETÁRIOS

Figura 22 - Padrões físicos e monetários
Fonte: autores
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permitindo identificar distorções e controlar os limites de variação instituídos 

(Megliorini, 2007).

Essas características apresentam vantagens e desvantagens.

Vantagens Desvantagens

• Eliminação de falhas nos processos produtivos.
• Aprimoramento dos controles.
• Instrumento de avaliação do desempenho.
• Contribuir para o aprimoramento dos procedimentos de 
apuração do custo real.
• Rapidez na obtenção das informações.

• Não atende às exigências do fisco.

4.3.4 Custeio ABC
O custeio baseado em atividades (ABC – Activity Based Costing) é uma me-

todologia que surgiu como instrumento da análise estratégica de custos re-

lacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos da 

empresa (Oliveira & Perez Jr., 2009).

A metodologia desse tipo de custeio parte do princípio de que todos os cus-

tos incorridos numa empresa acontecem na execução de atividades como:

• contratar mão de obra; 

• comprar matérias-primas; 

Figura 23 
Fonte: http://www.salesianolins.br/areaacademica/materiais/posgraduacao/gerencia_contabi__financeira_auditoria/

INEC_Administracao_de_Custos_aula3.pdf
Adaptado pela autora Luciana Demarchi.
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• pagar salários e fornecedores; 

• transportar mercadorias; e 

• faturar e receber.

A execução de tais atividades é que determina o consumo dos recursos da 

empresa e, portanto, dos custos de produção. Partindo desse pressuposto, 

são as atividades que devem estar sob cuidadosa observação e análise pela 

contabilidade gerencial e de custos. (Oliveira & Perez Jr., 2009)

Figura 24 - Exemplo de apropriação – custeio ABC 
Fonte: http://www.salesianolins.br/areaacademica/materiais/posgraduacao/gerencia_contabi__financeira_auditoria/

INEC_Administracao_de_Custos_aula3.pdf
Adaptado pela autora Luciana Demarchi.
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Características
Vantagens Desvantagens

• O sistema ABC utiliza o critério de rateio somente nos 
casos em que não for possível a atribuição do custo para 
determinada atividade.
• Identifica os direcionadores de custos, o que facilita a 
identificação de custos desnecessários, que não agregam 
valor.
• Atribui os custos indiretos aos produtos de maneira 
coerente com a utilização de recursos consumidos para a 
execução das atividades necessárias. 

• Não encontra viabilidade em empresas de pequeno e 
médio porte.
• Método burocrático.

Resumo
Nesta aula, apresentamos os conceitos, características, vantagens e desvan-

tagens dos  métodos de custeio: 

Custeio por absorção - É o método de custeio que consiste na alocação de 

todos os custos (diretos e indiretos, fixos e variáveis) em cada fase da produ-

ção. Neste caso, todos os gastos que participam da elaboração dos produtos 

fabricados deverão ser absorvidos por eles. 

Custeio variável ou gerencial - É o método de custeio que consiste em 

apropriar aos produtos somente os custos variáveis, sejam diretos ou indire-

tos. A diferença entre esse método e o custeio por absorção reside no tra-

tamento dado aos custos fixos. Enquanto no custeio por absorção os custos 

fixos são rateados aos produtos, no custeio variável são tratados como cus-

tos do período, indo diretamente para o resultado do exercício.  (Megliorini, 

2007)

Custeio padrão - O método de custeio-padrão consiste em fixar previamen-

te preços para cada produto que a empresa produz e a sua utilidade recai 

sobre a aplicabilidade do uso das informações para fins gerenciais.

Custeio ABC - O custeio baseado em atividades (ABC – Activity Based Cos-
ting) é uma metodologia que surgiu como instrumento da análise estratégi-

ca de custos relacionados com as atividades que mais impactam o consumo 

de recursos da empresa. (Oliveira & Perez Jr., 2009)

Para saber mais sobre os temas 
tratados nesta aula, acesse os 
endereços oferecidos e consulte 
os livros indicados.
Custeio ABC
http://www.youtube.com/
watch?v=N3qpRGk_500

Custeio por absorção 
http://arquivos.unama.br/
nead/3semestre/CCO/aula05.
pdf
http://www.
portaldecontabilidade.com.br/
tematicas/custeioporabsorcao.
htm

Leia o artigo: Custeio por 
absorção e o custeio variável: 
qual seria o melhor método a ser 
adotado pela empresa?
http://www2.uefs.br/
sitientibus/pdf/32/o_custeio_
por_absorcao_e_o_custeio_
variavel.pdf

Consulte as obras

Eliseu, Martins: Contabilidade 
de Custos. São Paulo. Ed. Atlas, 
2006.

Jr Perez, Jose Hernandez; 
Oliveira, Luis Martins de; Costa, 
Rogério Guedes. Gestão 
Estratégica de Custos. Ed.: 
Atlas, 2006.
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Atividades de Aprendizagem
1. Qual o método de custeio que demonstra os saldos dos estoques, o custo 

da produção do período e permite apurar a situação patrimonial no balanço?

a) ABC

b) Variável

c) Absorção

d) Padrão

2. No método do custeio por absorção, a obtenção do CPP de cada produto 

ocorre a partir do momento em que foram calculados:

a) Os CD e os CIF. 

b) Os CV e as DV. 

c) As DV e as DF.

d) Os CD e as DF. 

3. Determinar pelo método de custeio por absorção o resultado do exercício 

e os valores dos estoques de uma empresa que produz e vende dois tipos 

de produtos e que, em um certo período, apresentou as seguintes caracte-

rísticas: 

Itens Produto A Produto B

Produção (em unidades) 86.000 124.000

Preço de venda (R$) 4,00 6,00

Quantidade vendida (em 
unidades)

68.000 102.000

Valor da matéria-prima (R$) 141.320 211.980

Materiais secundários (R$) 30.000 45.000

MOD (R$) 48.600 59.400

Demais informações para realização dos cálculos:

• IR – 20%

• Despesas administrativas – R$ 11.000
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• Despesas comerciais – R$ 18.000

• Despesas financeiras – R$ 6.000

• Seguro de fábrica – R$ 24.000

• Aluguel da fábrica – R$ 36.000

• Energia elétrica da fábrica – R$ 55.000

• Gastos dos departamentos de apoio à produção – R$ 45.000

• ICMS – 18%

• Observação: ratear os CIFs de forma diretamente proporcional à MD. 

4. O que significa método de custeio?

5. Defina o conceito de custeio por absorção.

6. Cite as vantagens e desvantagens do custeio por absorção.

7. Defina o conceito de custeio variável.

8. Explique o conceito de custo-padrão.

9. Explique o conceito de custeio ABC.

Prezado(a) estudante,

Como vimos nesta aula, cada método de custeio apresenta características e 

aplicações diferentes, o que exige do gestor uma reflexão cuidadosa sobre 

o seu critério de escolha dada a importância que o assunto tem para o de-

sempenho empresarial. 

A seguir, abordaremos a temática “orçamento empresarial”, que é um im-

portante instrumento de gestão empresarial, indispensável para as ações de 

planejamento e controle gerencial.

A próxima aula será a última desta disciplina, porém trará informações tão 
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importantes quanto as demais e que certamente serão de grande auxílio 

quando já estiver inserido no mercado de trabalho executando tarefas para 

as quais se está  qualificando. 
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Aula 5. Orçamento empresarial

Objetivos:

• identificar os diferentes tipos de orçamento empregados na 

gestão empresarial; e

• reconhecer a importância do orçamento no planejamento e 

controle das atividades operacionais da organização.

Caro(a) estudante,

Esta é a nossa ultima aula e vamos tratar sobre um assunto muito importan-

te em qualquer organização: o orçamento. O orçamento é um instrumen-

to muito útil de planejamento e controle das operações da organização, 

qualquer que seja o seu remo de atividade, permitindo a esta a definição 

de metas e objetivos orçamentários específicos. Separe uma parte do seu 

tempo para o conteúdo a seguir que abordará aspectos relevantes do tema 

anunciado e que certamente farão parte do seu cotidiano na função que 

pretende desempenhar.

A capacidade de previsão de uma empresa está na competência de gerenciar 

cenários futuros de forma dinâmica, rápida e eficaz.  Uma das ferramentas 

para atingir este objetivo é o orçamento. O planejamento orçamentário deve 

ir além dos aspectos financeiros, é um retrato fiel e antecipado do ambiente 

em que a empresa atua, é a bússola do gestor, é o mapa das ações opera-

cionais em busca da tradução da estratégia. (CREMONEZZI et al, p.1, 2010)

Introdução
O uso de orçamentos na administração empresarial ganhou importância en-

tre os anos 1950 e 1960, quando grandes empresas passaram a empregá-los 

em suas operações. Também neste período surgiram inúmeras contribuições 

de pesquisadores que promoviam o debate e a apresentação de estudos 

sobre o tema. Destacam-se pelas contribuições os autores Welsch, Gordon e 

Hilton, entre outros, que difundiram o orçamento empresarial pelo mundo. 
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Mas afinal de contas, o que é o orçamento empresarial?

O orçamento empresarial é um plano contendo as metas operacionais das 

diferentes áreas a serem controladas no próximo período. É um plano elabo-

rado para um nível de atividade, conforme demonstrado na Figura 25.

5.1 Orçamento de vendas
O orçamento de vendas (previsão) constitui-se no ponto de partida do orça-

mento empresarial. 

Segundo Sanvicente e Santos (2000, p.43), “o orçamento de vendas cons-

titui-se em um planejamento de vendas futuras da empresa, para um deter-

minado período de tempo”.

O orçamento de vendas estima as quantidades de cada produto que a em-

presa planeja vender e o preço a ser praticado. Desta forma, a presente peça 

Figura 25 - Exemplo de orçamento global 
Fonte:Adaptado de Honrngren et al., 2000
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orçamentária é capaz de compilar informações como: 

• estimativa do valor da receita total que será obtida com as vendas; 

• condições básicas de venda (à vista ou a prazo); 

• projeção dos custos de fabricação; e 

• estimativa das despesas administrativas, bem como das relacionadas às 

vendas e à distribuição.

Assim, o orçamento de vendas é a base para todas as outras peças or-

çamentárias da organização. Veja o Quadro 1.    

 

Quadro 1 - Exemplos de metas do orçamento de vendas
Medidas de Desem-

penho
Métrica Real Variação (%)

Volume de vendas/receita R$

Vendas por cliente R$

Evolução das vendas R$/Percentual

Contas a receber R$

Devedores duvidosos R$/Percentual

Cobertura – quantidade de 
clientes

Quantidade

Satisfação dos clientes 
internos

Equipe A Percentual/Total

Equipe B Percentual/Total

Equipe C Percentual/Total

Retenção dos vendedores Percentual/Total

Satisfação dos empre-
gados

Equipe A Percentual/Total

Equipe B Percentual/Total

Equipe C Percentual/Total

Retenção de clientes Percentual/Total

Market share (fatia de 
mercado)

Percentual/Total

Concorrência – conquista 
de mercado

Percentual/Total

Custo total da ativi-
dade

Atividade A R$

Atividade B R$

Marketing Percentual/vendas
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Vamos agora conhecer outro tipo de orçamento.

5.2 Orçamento de produção ou fabricação
Quando a peça orçamentária de vendas for completada, a próxima fase a ser 

realizada é o orçamento de fabricação. O objetivo é assegurar um nível de 

fabricação suficiente para atender a demanda prevista de vendas. 

Segundo os autores Wood e Sangster (1996, p.445), é imprescindível levar 

em consideração nas estimativas de fabricação os seguintes fatores: espaço 

de armazenamento, disponibilidade de mão de obra, prazo de entrega de 

materiais, capacidade dos equipamentos, entre outros. Já o estudioso Zda-

nowicz (1989, p. 71-79) descreve que são necessários os totais em termos 

de volume, política de estoques, capacidade de produção, adequação das 

instalações, disponibilidade de matéria-prima e mão de obra e determinação 

das escalas ou lotes de produção. 

Após preparar as estimativas de materiais que são exigidos para atender o 

nível de fabricação orçado, definem-se os custos relacionados à fabricação: 

matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação. Observe o qua-

dro abaixo.
Quadro 2 - Exemplo de metas de orçamento de fabricação

Medidas de Desempenho Métrica Real Variação

Produtividade por empregado R$

Evolução da produtividade Percentual/Total

Índice de melhoria Percentual/Total

Índice de qualidade por 
produto

Percentual/Total

Número de fornecedores Número/Total

Tempo de resposta Horas/Dias

Tempo médio de produção Horas/Dias

Custo total das atividades

Atividade A R$

Atividade B R$

Atividade C R$

5.3 Orçamento dos custos de     
 matéria-prima (MP)
Após a área de fabricação elaborar uma relação dos materiais necessários, o 

setor de compras toma providências para aquisição dos mesmos. O objetivo 

do orçamento de matéria-prima é definir padrões de consumo ou o quocien-
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te entre a quantidade de cada tipo de matéria-prima e  o volume físico de 

produção, quocientes entre consumo de matéria- prima  de horas de mão 

de obra direta, ou de horas máquina e estudos de padrões de engenharia.

5.4 Orçamento dos custos de mão de obra  
 direta – MOD
Os gerentes dos respectivos departamentos incumbidos da fase de fabrica-

ção são os responsáveis pelo orçamento de mão de obra.

O principal objetivo do orçamento de mão de obra direta é a estimativa da 

necessidade de recursos humanos que envolvem recrutamento, treinamen-

to, especificação e avaliação de tarefas e desempenhos, bem como nego-

ciação com a administração salarial e os sindicatos.  A determinação do 

número de horas indispensáveis para produção de cada produto, as taxas 

médias de remuneração por operação e o centro de custos ou departamen-

to constituem-se procedimentos do orçamento de mão de obra direta. Da 

mesma forma, incluem-se entre eles a estimativa das relações diretas entre 

o custo de mão de obra direta e alguma medida de volume, bem como o 

estabelecimento de critérios que determinem o pessoal necessário que está 

diretamente relacionado às horas previstas e transformadas em número de 

colaboradores.

O quadro abaixo é um exemplo de metas de orçamento de MOD

Quadro 3 - Exemplo de metas de orçamento de MOD
Medidas de Desem-

penho
Orçado Real Variação

Custo/hora

Número de horas

Atendimento

Satisfação dos empregados

5.5 Orçamento dos custos indiretos de   
 fabricação (CIF)
Cabe aos gerentes dos respectivos departamentos de fabricação a elabora-

ção do orçamento dos custos indiretos de fabricação (CIF), sendo que o total 

dos custos orçados é fortemente influenciado pelo comportamento individu-

al dos demais custos e método de fabricação. Sua principal contribuição está 

na previsão dos custos indiretos esperados para o período. 
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Temos abaixo um exemplo de orçamento dos custos indiretos de fabrica-

ção (CIF):          

 

Quadro 4 - Exemplo de orçamentos dos Custos Indiretos de Fabricação (CIF)
RUBRICAS jan/13 fev/13 mar/13 Total

CUSTOS VARIÁVEIS    

Material indireto 6.100,00 7.100,00 8.100,00 

MOD 9.150,00    10.650,00 12.150,00 

Energia elétrica 3.050,00 3.550,00 4.050,00 

Manutenção (equipamentos) 1.220,00 1.420,00 1.620,00 

Total dos custos variáveis 19.520,00 22.720,00 25.920,00 

CUSTOS FIXOS    

Salários (supervisão) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Depreciação 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Seguros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Manutenção 5.700,00 5.700,00 5.700,00 

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS 33.200,00 33.200,00 33.200,00 

TOTAL CIF 52.720,00 55.920,00 59.120,00 167.760,00 

Horas MOD 6.100,00 7.100,00 8.100,00 21.300,00 

  

Taxa de rateio dos CIF                                    
(Total CIF/Total horas MOD)

7,88

5.6 Orçamento das despesas de vendas e  
 administrativas
A elaboração do orçamento de despesas de vendas e administrativas in-

clui todos os gastos necessários à realização das atividades operacionais da 

empresa e compreende os itens relacionados a: pessoal, viagens, telefonia, 

correios, material de suprimento, depreciações de bens (escritório), seguros, 

taxas, energia elétrica entre outros. Entretanto, em muitas organizações os 

orçamentos de despesas são elaborados por diferentes gerentes. O gerente 

de vendas elabora o orçamento de despesas de vendas e o gerente de admi-

nistração é o responsável pelo orçamento da administração e assim sucessi-

vamente para os demais departamentos. 
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Quadro 5 - Orçamento de Despesas de Vendas e Administrativas
RUBRICAS jan/13 fev/13 mar/13 Total

Despesas variáveis    

Comissões de vendas 10.000,00 10.250,00 12.000,00 32.250,00

Frete 3.400,00 3.550,00 4.000,00 10.950,00

TOTAL VARIÁVEL 13.400,00 13.800,00 16.000,00 43.200,00

Despesas fixas

Propaganda 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

Salários vendedores 4.200,00 4.200,00 4.200,00 12.600,00

Salários (administração) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00

Depreciação 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Taxas e seguros 800,00 800,00 800,00 2.400,00

TOTAL FIXO 19.000,00 18.200,00 18.200,00 55.400,00

5.7 Orçamento da demonstração do   
 resultado
A elaboração do orçamento da Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) baseia-se nos orçamentos operacionais: orçamento de vendas, orça-

mento de fabricação e orçamento de despesas operacionais. 

Uma das principais peças orçamentárias, o orçamento do demonstrativo de 

resultado, informa qual a projeção de receitas e despesas que serão geradas 

ao longo do período orçado. Tal projeção permite à empresa analisar e ava-

liar os resultados obtidos, bem como corrigir algum desvio.    

 

Quadro 6 – Exemplo de Demonstração de Resultado do Exercício
SBP LTDA. ORÇADO REAL VARIAÇÃO

    

RUBRICAS

 

Receitas operacionais brutas

( - ) IPI

( - ) Devolução de vendas

1 - Receitas operacionais

1.1 ( - ) ICMS

1.2 ( - ) Cofins

1.3 ( - ) PIS

2 - Vendas líquidas

3 - ( - ) Custo mercadorias vendidas ou custo 
produtos vendidos

4 - ( = ) MARGEM BRUTA (2 - 3)

5- ( - ) Despesas variáveis 

Voçê poderá ampliar seu 
conhecimento  acessando os 
endereços abaixo para leitura 
de artigos   e ainda consultar os 
livros indicados que tratam do 
mesmo tema abordado nesta 
aula
Artigo: Orçamento Empresarial: 
uma revisão teórica
http://fgh.escoladenegocios.
info/revistaalumni/artigos/
Artigo_Alunas%20CC.pdf

Instrumento de apoio gerencial: 
Orçamento Empresarial 
http://www.biblioteca.sebrae.
com.br/bds/bds.nsf/62769153B
53E776303256F9E00483843/$
File/NT000A383A.pdf

Livros

FREZATTI, Fabio. Orçamento 
Empresarial: Planejamento e 
Controle Gerencial. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2007.
MOREIRA, José Carlos. 
Orçamento Empresarial: 
Manual de Elaboração. 5 ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
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5.1- ( - ) Despesas comissão 

5.2- ( - ) Despesas frete 

5.3- ( - ) Despesas catálogo

6- ( = ) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (4 - 5)

7- ( - ) Despesas/Custos fixos

7.1- ( - ) Salários administração

7.2- ( - ) Encargos sobre salários

7.3- ( - ) Pró-labore

7.4 ( - ) Aluguel

8- RESULTADO OPERACIONAL ANTES I.R (6 - 7)

9- ( - ) Provisão imposto renda

10- RESULTADO LÍQUIDO (8 - 9)

Resumo
Nesta aula, você pôde constatar que o orçamento empresarial é um plano 

contendo as metas operacionais das diferentes áreas a serem controladas no 

próximo período. É um plano elaborado para um nível de atividade. Pôde ve-

rificar também os seguintes tipos de orçamento dentro de uma organização:

Orçamento de vendas - O orçamento de vendas (previsão) constitui-se no 

ponto de partida do orçamento empresarial, e, segundo Sanvicente e Santos 

(2000, p.43), “ constitui-se em um planejamento de vendas futuras da em-

presa, para um determinado período de tempo”.

Orçamento de produção ou fabricação - Refere-se ao método empre-

gado para a projeção dos quantitativos de matérias-primas, mão de obra 

e os custos indiretos de fabricação conforme política de vendas e estoque 

estabelecida pela empresa.

Orçamento dos custos de matéria-prima (MP) É responsável pela defi-

nição dos padrões de consumo ou o quociente entre a quantidade de cada 

tipo de matéria-prima e o volume físico de produção, quocientes entre con-

sumo de matéria-prima de horas de MOD ou de horas-máquina e estudos 

de padrões de engenharia.

Orçamento dos custos de mão de obra direta (MOD) - É o método  

empregado para estimar a necessidade de recursos humanos necessários à 

política de produção implantada pela empresa; neste documento são dispos-

tas informações referentes a horas demandadas por cada produto ou linha 

de produtos. 

Orçamento dos custos indiretos de fabricação (CIF) É o método em-
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pregado para definição dos custos indiretos de fabricação decorrentes do 

processo de produção que não podem ser identificados diretamente nos 

respectivos produtos. Exemplo: Seguros, material de consumo, salário de 

supervisores, água, energia elétrica etc. 

Orçamento das despesas de vendas e administrativas - É a elaboração 

do orçamento de despesas de vendas e administrativas. Inclui todos os gas-

tos necessários à realização das atividades operacionais da empresa e com-

preende os itens relacionados a: pessoal, viagens, telefonia, correios, mate-

rial de suprimento, depreciações de bens (escritório), seguros, taxas, energia 

elétrica entre outros. Entretanto, em muitas organizações, os orçamentos de 

despesas são elaborados por diferentes gerentes. 

Orçamento da demonstração do resultado - O orçamento da Demons-

tração do Resultado do Exercício (DRE) é elaborado com base nos orçamen-

tos operacionais (orçamento de vendas, orçamento de fabricação e orça-

mento de despesas operacionais). Uma das principais peças orçamentárias, 

o orçamento do demonstrativo de resultado, informa qual a projeção de 

receitas e despesas que serão geradas ao longo do período orçado. Tal pro-

jeção permite à empresa analisar e avaliar os resultados obtidos, bem como 

corrigir algum desvio produtivo.

Atividades de Aprendizagem
1. O que vem a ser orçamento empresarial?

2. Conceitue orçamento de vendas.

3. Cite alguns tipos de orçamentos que compõem o orçamento empresarial.  

4. Conceitue orçamento dos custos de matéria-prima (MP).

5. Explique o que vem a ser orçamento das despesas de vendas e adminis-

trativas.
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Palavras Finais

Caro(a) estudante,

Nós o parabenizamos por ter chegado ao final deste curso E o convidamos 

a continuar o processo de conhecimento, pois este se renova a todo instan-

te, nos instigando a sair do lugar comum e a conquistar o nosso espaço no 

mundo do saber. Aprofunde os conhecimentos aqui adquiridos com outras 

leituras e discussões com amigos e professores. Lembre-se de que o processo 

de aprendizagem é contínuo e de que o mercado de trabalho exige profissio-

nais qualificados e sempre atualizados.

Desejamos-lhe  sucesso!

Os autores.
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Guia de Soluções

Aula 1

1-B; 2-A; 3-C; 4-C; 5-A

Aula 2

1 B 5 D 9 C

2 C 6 C 10 C

3 B 7 C

4 C 8 D

Aula 3

1 B 5 A 9 A

2 A 6 B 10 C

3 C 7 B

4 B 8 C

11.
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12.

13.

a) R$ 160.000

b) R$ 210.000

14.

CPP – R$ 1.280.000

Aula 4

1. C

2. A

3. C
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4. Resultado: lucro líquido – R$ 100.656

Estoques: produto A – R$ 59.400 e produto B – R$ 73.260 – estoque total 

– R$ 132.660

5. O termo método de custeio corresponde à forma de apuração de custos 

empregada pela empresa para identificar o custo de um determinado pro-

duto. 

6. Corresponde ao método de custeio que consiste na alocação de todos os 

custos (diretos e indiretos) em cada fase da produção. Neste caso, todos os 

gastos que participam da elaboração dos produtos fabricados deverão ser 

absorvidos por eles. (Dubois, Kulpa, & Souza, 2009)

7. Vantagens e desvantagens:

Vantagens Desvantagens

• Fixação de preços de venda mais reais, pois engloba 
todos os custos da empresa nos custos unitários dos pro-
dutos.
• Baseia-se nos princípios fundamentais de contabilidade.
• Demonstra índices de liquidez mais reais.
• É aceito no Brasil, aceito pelo fisco.

• Os custos dos produtos não poderão ser comparados 
em bases unitárias quando houver alterações no volume 
de produção.
• A forma de atribuição de custos indiretos é feita por meio 
de rateios, o que complica e aumenta o trabalho adminis-
trativo, além de conferir um grau de subjetividade a essa 
atribuição.
 • Não oferece informações suficientes para a tomada 
de decisões, já que muitas das decisões se baseiam em 
análise separada dos custos fixos e variáveis: não permite 
análise do tipo relação custo/volume/lucro.
• Dificulta o controle orçamentário e a determinação de 
padrões.

8. É o método de custeio que consiste em apropriar aos produtos somente 

os custos variáveis, sejam diretos ou indiretos. A diferença entre esse mé-

todo e o custeio por absorção reside no tratamento dado aos custos fixos. 

Enquanto no custeio por absorção os custos fixos são rateados aos produtos, 

no custeio variável são tratados como custos do período, indo diretamente 

para o resultado do exercício.  (Megliorini, 2007)

9. Custo-padrão é aquele que se pode determinar a priori e é possível de 

alcançar, pois leva em consideração eventuais imperfeições nas condições 

ambientais, empresariais e de mercado. Assim, não deve ser visto nem como 

custo ideal nem como custo estimado. (Megliorini, 2007) Em síntese, o 

custo-padrão é o custo planejado para um produto e, como tal, deve ser 

calculado antes da produção. Sua utilização é mais adequada em empresas 

que fabricam produtos padronizados em série do que em empresas que 
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produzem sob encomenda, em razão das especificidades dos itens fabrica-

dos, exceto quando nessas empresas fabricam-se produtos iguais em lotes. 

(Megliorini, 2007)

10. O custeio baseado em atividades (ABC – Activity Based Costing) é uma 

metodologia que surgiu como instrumento da análise estratégica de custos 

relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos 

da empresa. (Oliveira & Perez Jr., 2009)  A metodologia do custeio baseado 

em atividades parte do princípio de que todos os custos incorridos numa 

empresa acontecem na execução de atividades como:

• contratação de mão de obra; 

• compra de matérias-primas; 

• Pagamento de salários e fornecedores; 

• transporte de mercadorias; 

• faturamento e recebimento;

• etc. 

A execução de tais atividades é que determina o consumo dos recursos da 

empresa e, portanto, dos custos de produção. Partindo desse pressuposto, 

são as atividades que devem estar sob cuidadosa observação e análise pela 

contabilidade gerencial e de custos. (Oliveira & Perez Jr., 2009)

Aula 5

1. O orçamento empresarial é um plano contendo as metas operacionais 

das diferentes áreas a serem controladas no próximo período. É um plano 

elaborado para um nível de atividade.

2. O orçamento de vendas (previsão) constitui-se no ponto de partida do 

orçamento empresarial. Segundo Sanvicente e Santos (2000, p.43), “o or-

çamento de vendas constitui-se em um planejamento de vendas futuras da 

empresa, para um determinado período de tempo”.  Diante do exposto, o 

orçamento de vendas estima as quantidades de cada produto que a empresa 

planeja vender e o preço a ser praticado. Desta forma, a presente peça orça-
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mentária é capaz de compilar informações como: 

• estimativa do valor da receita total que será obtida com as vendas; 

• condições básicas de venda (à vista ou a prazo); 

• projeção de custos de fabricação; e

• estimativa de despesas administrativas, bem com das relacionadas às 

vendas e à distribuição.

3. Orçamento de vendas; Orçamento de produção ou fabricação; Orçamen-

to dos custos de matéria-prima; Orçamento dos custos de MOD; Orçamento 

dos custos indiretos de fabricação; Orçamento das despesas de vendas e 

administrativas; Orçamento da demonstração do resultado

4. O orçamento de matéria-prima define padrões de consumo ou o quocien-

te entre a quantidade de cada tipo de matéria-prima e o volume físico de 

produção, quocientes entre consumo de matéria-prima de horas de MOD ou 

de horas-máquina e estudos de padrões de engenharia.

5. A elaboração do orçamento de despesas de vendas e administrativas in-

clui todos os gastos necessários à realização das atividades operacionais da 

empresa e abarca itens relacionados a: pessoal, viagens, telefonia, correios, 

material de suprimento, depreciações de bens (escritório), seguros, taxas, 

energia elétrica entre outros. 
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A seguir oferecemos uma lista com alguns sites úteis para consulta e orientações.

http://www.anefac.com.br/Pages/Default.aspx

http://www.cpc.org.br/index.php

http://www.cfc.org.br/

http://www.crcmg.org.br/

http://www.fenacon.org.br/

http://www.iiabrasil.org.br/new/

http://www.ifac.org/

http://www.iob.com.br/

http://classecontabil.uol.com.br/

http://www.contabilista-br.com.br/pags/index.asp

http://www.repec.org.br/index.php/repec

http://www.previdenciasocial.gov.br/
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