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Classifique os eventos descritos a seguir em:
Investimento (I), Custo (C), Despesa (D) ou Perda (P).

( ) Depreciação de maquinário produção
( ) Deterioração de material por alagamento
( ) Estocagem de embalagem
( ) Estocagem de matéria-prima (m.p.)
( ) Honorários da administração
( ) Honorários do gerente industrial
( ) Mão de obra direta

ATIVIDADE
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Classifique os eventos descritos a seguir em investimento (I),
custo (C), despesa (D) ou perda (P).
( C ) Depreciação de maquinário produção
( P ) Deterioração de material por alagamento
( I ) Estocagem de embalagem
( I ) Estocagem de matéria-prima (m.p.)
( D ) Honorários da administração
( C ) Honorários do gerente industrial
( C ) Mão de obra direta

Resolução
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Classifique os eventos descritos a seguir em:
Investimento (I), Custo (C), Despesa (D) ou perda (P).

( ) Pessoal da contabilidade de custos
( ) Pessoal da contabilidade geral
( ) Pessoal do faturamento
( ) Telefone administrativo
( ) Tempo de pessoal em greve
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ATIVIDADE



Classifique os eventos descritos a seguir em investimento
(I), custo (C), despesa (D) ou perda (P).

( C ) Pessoal da contabilidade de custos
( D ) Pessoal da contabilidade geral
( D ) Pessoal do faturamento
( D ) Telefone administrativo
( P ) Tempo de pessoal em greve
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Resolução



02. A empresa CHOPE AGUADO LTDA produziu e vendeu 2000
Barris de 18 litros de seu tipo único, vendendo a R$ 140,00 cada
um, e para tanto consumiu para cada barril: R$ 20,00 de
alumínio, uma válvula no valor de R$ 15,00 e cano plástico no
valor de R$ 10,00, R$ 30,00 de mão de obra, R$ 5,00 de
impostos sobre as vendas e R$ 3,00 de despesas variáveis
(fretes, seguros, outros). Sabendo que os custos e despesas
fixas da empresa são: R$ 55.000,00. Pede-se:
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Atividade para 10/08



a) Calcular a Margem de Contribuição unitária.
b) Com a venda de 2.000 barris a empresa deu lucro ou
prejuízo?
c) Qual é a quantidade mínima de barris que a empresa
precisa vender para que não dê prejuízo?
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Atividade



03. Durante o mês de novembro/2014, a empresa Veste Bem
LTDA produz vestidos sociais para tanto consume por peça: R$
40,00 de tecido e R$ 20,00 de mão de obra. Também paga R$
12,00 de impostos sobre as vendas e R$ 8,00 de despesas
variáveis (fretes, seguros, outros). Qual seria o preço de venda
desse produto sabendo que a empresa almeja um lucro de
100% sobre os custos e despesas totais do produto?
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Atividade



Gerencial

Financeira

As diferentes áreas da contabilidade
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Custos



Contabilidade de Custos
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Esquema Industrial

materiais
+

mão de obra
+

gastos gerais fabricação

produto

pronto



Contabilidade de Custos

Ciclo Industrial

Uma empresa industrial visando atingir seu objetivo,
completa o ciclo normal de suas atividades. Dessa forma:
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compra de      
materiais

armazenagem
de materiais

produção  de 
bens

armazenagem de bens



Contabilidade de Custos
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DESPESA

O que é custo e o 
que é despesa?

Custos X Despesas
• Custo  gasto consumido na

produção de bens.
• Ex.: consumo de matéria-prima,

mão de obra etc.
• Despesa gasto com bens/serviços com

objetivo de gerar uma receita.
• Ex.: despesas com publicidade, com vendas,

despesas administrativas etc.

Gasto na fábrica (produção)
Gasto no escritório  (administração)

CUSTO 



Componentes dos custos

• Materiais diretos

• Mão de obra direta

• Custos indiretos
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Produto



Para refletir
Entendendo alguns paradigmas tradicionais da
contabilidade de custos.
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Fluxo dos custos
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Custos
diretos

indiretos

Estoques
Materiais diretos

Produtos em 
elaboração

Produtos acabados

Balanço Patrimonial

(+) Receitas

(=) Resultado

(-) Despesas

(-) Custos do DRE
CMV
CPV
CSP

Demonstrativo de
Resultado do Exercício



Terminologias em custos

• Gasto

• Investimento

• Custo

• Despesa

• Perda
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• Sacrifício financeiro para obtenção de um produto ou
serviço qualquer.

• Valores pagos ou assumidos para obter a propriedade de
um bem ou serviço.

• Transferência da propriedade do bem.

Exemplos:

aquisição de matéria-prima;

aquisição de equipamento.

Terminologias em custos - Gasto
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• Gasto ativado em função de vida útil e de geração de 
benefícios futuros.

• Bem de caráter permanente,                                            
não destinado à venda.

Exemplos:

aquisição de matéria-prima;

aquisição de equipamento.

Terminologias em custos - Investimento
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• Gastos relativos a bens ou serviços utilizados na
produção de outros bens ou serviços.

• Somatório do esforço físico ou monetário despendido
na produção de um bem ou serviço.

Exemplos:

matéria-prima;

mão de obra direta.

Terminologias em custos - CUSTO
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• Bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente
para a obtenção de receitas.

• Esforços de venda

• Dispêndio ocorrido fora da                                                      
área de produção de bem                                                             
ou serviço.

Exemplos:

honorários da administração;

aluguel do escritório.

Terminologias em custos - Despesa
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• Valor despendido de forma anormal
e involuntária.

• Sem intenção de obter receitas.

Exemplos

 Perdas com: incêndio, obsoletismo e gasto
com mão de obra durante o período de
greve.

Terminologias em custos - Perda
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Custos e suas Inter-relações
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Classificações 
em Custos
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São aqueles identificáveis com cada produto de maneira
clara, direta e objetiva;
Nota: a associação e a apropriação se processa através de
mensuração direta.

Exemplo: matéria-prima (identificada), mão de obra
direta etc.

Custos Diretos

Classificações em Custos
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São aqueles alocados a cada produto através de
estimativas e aproximações.
Nota: a associação pode conter subjetividades e o grau de
precisão da mensuração é baixo.

Exemplo: aluguel, energia elétrica, mão de obra indireta
(supervisão) etc.

Custos Indiretos

Classificações em Custos
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São aqueles cujo montante independe do volume,
dentro de determinado período.

Exemplo: aluguel, salários, seguros etc.

Custos Fixos

Classificações em Custos
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Custos Fixos

CF

Custo ($)

Volume de Atividade

Classificações em Custos

26


