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✓ Sistemas de Custo

• Como calcular o custo de um produto?

custo de um produto = custos associados/quantidade produzida

Custos diretos e 

indiretos

A alocação dos custos aos 
produtos é feita através dos 
métodos de custeio.



✓ Sistemas de Custo

• Qual parcela dos custos corresponde a um produto?

Fixos, 
Variáveis e 

Desperdícios

Princípios de 
Custeio

De maneira geral, o sistema de custos vai, primeiramente, 
decidir o que deve ser considerado para, em seguida, 

analisar como a informação será obtida.



✓ Sistemas de Custo

• Princípio: qual informação será gerada, é o objetivo do sistema.

• Método: como a informação será obtida, procedimentos do sistema.



✓ Sistemas de Custo

• Avaliação de estoques:

• Objetivo básico da contabilidade de custos.

• Determina o resultado da empresa pela Contabilidade Financeira.

• Auxílio ao Controle:

• Setor produtivo = entra insumos e saem produtos.

Custo unitário = custo total/produção

Acompanhamento do custo unitário é um procedimento de controle!



✓ Sistemas de Custo

• Auxílio à tomada de decisões:

• Podem ser utilizadas as mesmas informações (CT/produção).

• Terceirizações.

• Retiradas de produtos.

• Compra de equipamentos.



✓ Princípios de Custeio

• Os princípios definem as informações que serão geradas pelo

sistema, isto é, delimitam o objetivo do sistema. Sendo três os

princípios de custeio:

• Custeio variável.

• Custeio por absorção integral.

• Custeio por absorção ideal.



✓ Custeio por Absorção Integral

• Neste caso, a totalidade dos custo (fixos e variáveis) é distribuída aos

produtos.

Exemplo 1

A empresa Mossoró produz picolé. Num determinado mês foram

produzidas 250.000 unidades, com um custo total de R$175.000,00.

Qual o custo do produto de acordo com o custeio por absorção integral?



✓ Custeio Variável

• Neste caso, apenas os custos variáveis são relacionados ao produto.

Normalmente, este princípio é utilizado para tomada de decisão de

curto prazo.

Exemplo 2

A empresa Mossoró produz picolé. Num determinado mês foram

produzidas 250.000 unidades, com um custo fixo de R$125.000,00. Qual

o custo do produto de acordo com o custeio variável?



✓ Custeio por Absorção Ideal

• Neste caso, todos os custos são considerados, mas os desperdícios não são

distribuídos aos produtos. Tal modelo é utilizado no processo de melhoria

contínua das empresas

Exemplo 3

A empresa Mossoró produz picolé. Num determinado mês foram produzidas

250.000 unidades, mas a empresa tem capacidade para uma produção mensal de

300 mil unidades. Os custos fixos do período foram iguais a R$125.000,00 e os

custos vaiáveis ideais são R$0,20 por unidade. Quais os custos do produto de acordo

com o custeio ideal?


