


Atividade complementar

1. Por que o marketing é o setor que sustenta o negócio do ponto de
vista da geração de receitas?

2. De fato, qual é a grande sacada do marketing nesse contexto?.
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Nesta aula abordaremos os tipos de custos, com as 
suas classificações em direto e indireto, bem como 

na sua relação de fixo ou variável.
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• Custo direto é aquele que pode ser atribuído ou identificado direto a um
produto, linha de produto, centro de custo ou departamento”. (Zanduca,
2010);

• Ex: Mão-de-obra diretamente envolvida na produção, matérias-primas,
embalagens;

• O mesmo autor ainda destaca que os custos diretos têm a propriedade de ser
“perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva. Os custos são qualificados
aos portadores finais (produtos), individualmente considerados.”
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• O mesmo portal define custo indireto como “aquele que não se pode
apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função de custo no
momento de sua ocorrência;

• Ex: Mão-de-obra indireta (funcionários administrativos), materiais de
escritório, custo com internet;
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• Guerreiro (2006, p. 16) o custo variável é aquele que guarda relação
direta com a produção. “Quando o volume de produção e vendas
aumentam, o custo aumenta; quando o volume de produção e
vendas diminuem, o custo também diminui”;

• Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou volume
de vendas efetivado num determinado período (Zanduca, 2010);
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• Os custos fixos são os custos que não se alteram com as quantidades de
serviços produzidos, ou seja, são os custos de estrutura. São realizados
para adequado funcionamento da empresa, independentemente do
valor das vendas;

• Exemplos: aluguel da sede da empresa, condomínio, IPTU, água, luz,
telefone, salários administrativos, pró-labore (retirada dos sócios),
encargos sociais sobre salários e pró-labore, honorários profissionais
(contador e outros);
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https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2020/08/10/e-um-passo-pra-falencia-diz-dona-de-

restaurante-por-quilo-sobre-reabrir-negocio-durante-a-
pandemia.ghtml
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• Custos Fixos:

• Limpeza e Conservação da empresa;

• Aluguel da sede da empresa;

• Salários da Administração;

• Internet da sede da empresa;

• Custos Variáveis:

• Matéria-prima;

• Embalagem;

• Contratação de mão de obra para um trabalho (produto/serviço) específico;
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Atividade diária: 28/09
1. Existe uma diferença entre o conceito de custos e despesas. Qual
das opções abaixo melhor define o conceito de despesas:

a) Custos e despesas são as mesmas coisas. Não existem diferenças.

b) Gastos relacionados a bens e serviços utilizados para a produção de
outros bens e serviços.

c) Todos os gastos com investimentos administrativos da empresa.

d) Todos os valores pagos de forma parcelada ou financiada.

e) Gastos com bens e serviços utilizados na manutenção da atividade,
bem como os esforços para obtenção das receitas;
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