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✓ Custeio ideal

• Custeio de Absorção Ideal

• Custos

• Desperdícios

Controle

Imagine que o preço de venda de um produto da empresa EX seja

R$20,00/unidade. Tomando o custo obtido pelo custeio integral

(R$17,50) e considerando que a empresa vende 80.000 unidades por

mês, determine seu lucro mensal.



✓ Custeio ideal

Agora, tendo como base o custeio ideal, sabemos que na composição de

custeio apresentada anteriormente R$2,50 corresponde a desperdícios.

Neste sentido qual o lucro potencial da empresa?



✓ Preço de venda

Em um ambiente sem competição:

Preço = Custo + Lucro

Com o incremento da competitividade:

Lucro = Preço - Custo

O preço é fixado pelo mercado

Custo = Preço - Lucro



✓ Preço de venda

A empresa MK faz um único produto, o qual apresenta custo variável de
R$5,00 por unidade. Os custos fixos totalizam R$100.000,00, sendo sua
capacidade de produção 10.000 unidades.
a) Qual o custo unitário de seu produto, sabendo que a empresa vem

trabalhado em seu nível de produção máximo?
b) Sabendo que o lucro é de 40% sobre o custo, qual seu preço de

venda?
c) Se as vendas diminuírem em 37,5%, qual será o custo unitário, pelo

custeio integral?
d) Quanto há de desperdício nesse custo, considerando o custeio ideal?



✓ Preço de venda

A empresa EM possui custos fixos totais de R$100.000,00 por mês e
custos variáveis de R$1.000,00 por unidade. Ela pode trabalhar 200
horas por mês e, se for eficiente, pode produzir 1 um/h. No último mês,
a produção foi de 125 unidades. O mercado da empresa EM é muito
competitivo e, para poder competir, a empresa fixou inicialmente um
preço de venda de R$1.800,00.
a) Qual o custo unitário, pelo custeio integral?
b) Ao aumentar o preço para R$2.000,00, a quantidade vendida foi

reduzida para 100 unidades. Qual custo unitário nesta nova
situação?

c) Considerando o sistema de custeio ideal, qual o desperdício?



✓ Análise dos desperdícios

Desperdício = custo unitário ideal – custo unitário integral

Empresa AD:
• Capacidade e nível de atividades mensal = 100 unidades.
• Custos fixos = R$1.000,00.
• Custos variáveis = R$5,00/um.

Em um outro período:
• Produção = 80 unidades, sem produção defeituosa.
• Custos fixos = R$1.000,00.
• Custos variáveis = R$5,00/um.

Qual o prejuízo?



✓ Análise dos desperdícios



✓ Análise dos desperdícios
Os desperdícios podem ser separados em ineficiência e ociosidade. Se no tempo que
se fabricaram 80 unidades, o padrão eficiente de produção indicasse a possibilidade
de serem confeccionadas 85 unidades, o desperdício por ineficiência seria de 10*(85-
80) = 50,00 e por ociosidade, 10*(100-85) = 150,00.



✓ Análise dos desperdícios
Agora, supondo que 2 das 80 unidades boas produzidas tenham sido retrabalhadas, o
trabalho de transformação equivaleria a 82 unidades. Portanto, os desperdícios
seriam separados em ineficiência, ociosidade e retrabalho. A ineficiência equivaleria a
3 unidades, R$ 30,00, e o desperdício por retrabalho valeria 2 unidades, R$20,00.



✓ Análise dos desperdícios
Suponhamos agora que 1 peça foi refugada. O trabalho de transformação equivaleria
a 83 unidades. A ineficiência a 2 unidades, o retrabalho a 2 unidades e o desperdício
a 1 unidade. Assim, o desperdício é 2x10+2x10+(10x1+5x1)=55 reais.


