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✓ A Contabilidade de Custos
• Origem: Revolução Industrial

• Custo dos produtos fabricados

• Primórdios: Contabilidade Comercial

Qual o custo
quando o produto
é fabricado pela
empresa?



✓ A Contabilidade de Custos

• Matéria-prima

• Insumos

• Pessoal

• Equipamentos

• Energia

• Patentes

Qual o custo de um iphone?
Contabilidade de 

Custos

Gestão

• Controle

• Tomada de Decisão
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✓ A Contabilidade de Custos



✓ Definições
• Gasto é o valor dos insumos. Desembolso é o ato do pagamento dos gastos.

• Custo de Fabricação é valor dos insumos utilizados na fabricação dos produtos. Alguns exemplos são: 

materiais, trabalho humano, energia elétrica, máquinas e equipamentos.



✓ Definições
• Despesa é o valor dos insumos consumidos para o funcionamento da empresa e não identificados

com a fabricação.

• Custo Gerencial é o valor dos insumos utilizados pela empresa. Portanto, engloba os custos de

fabricação e as despesas.

• Perda normalmente é vista na literatura contábil como o valor dos insumos consumidos de forma

anormal.

• Desperdício é o esforço econômico que não agrega valor ao produto da empresa e nem serve

para suportar diretamente o trabalho efetivo.

• Investimento é o valor dos insumos adquiridos pela empresa não utilizados no período, os quais

poderão ser utilizados em períodos seguintes.



✓ Classificação de Custos

• Custo total é o montante despendido no período para se fabricarem todos os produtos.

• Custo unitário é o custo para se fabricar uma unidade do produto.



✓ Classificação de Custos
O custo pode ser dividido em fixo e variável.



✓ Classificação de Custos
Os custos também podem ser classificados em:

• Diretos: são aqueles facilmente relacionados com as unidades de alocação de custos (produtos, 

processos, setores, clientes, etc).

• Indiretos: não são facilmente atribuídos às unidades, necessitando de alocações para isso.

Os custos também podem ser classificados dependendo da sua relevância para um processo de 

tomada de decisão.

• Custos Relevantes se alteram a depender da decisão tomada.

• Custos Não Relevantes independem da decisão tomada.  

Os custos podem ainda ser classificados segundo a facilidade de eliminação.

• Custos fixos elimináveis são os que podem ser eliminados em curto prazo.

• Custos fixos não elimináveis não são passíveis de eliminação a curto prazo.
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✓ Modelo
• Um modelo é uma representação simplificada da realidade.

• Um modelo pode ser utilizado em uma tomada de decisão. 
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