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✓ Custo Padrão

O procedimento consiste em quatro operações.

➢ Fixar um custo padrão, o qual servirá de referência para a análise dos custos.

➢ Determinar o custo realmente incorrido.

➢ Levantar a variação ocorrida entre o padrão e o real.

➢ Analisar a variação, a fim de auxiliar a procura pelas causas que levaram aos

desvios.



✓ Custo Padrão

Como definir o Padrão?

➢ Ideal

➢ Longo prazo; “inalcançavel”.

➢ Corrente

➢ Realista; “motivador”.

➢ Histórico

➢ Comparação.
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O custo de matéria prima pode ser calculado pelo produto da quantidade de

MP pelo seu custo unitário. Assim, para uma matéria prima específica, temos:

➢ Custo Padrão:

𝑀𝑃𝑃 = 𝑄𝑃 ∙ 𝑐𝑝

➢ Custo Real:

𝑀𝑃𝑟 = 𝑄𝑟 ∙ 𝑐𝑟

➢ Variação:

∆𝑀𝑃 = 𝑀𝑃𝑃 −𝑀𝑃𝑟
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Para analisar as causas dos desvios, separamos a variação em três partes:

➢ Variação da quantidade ∆𝑄 .

➢ Variação do preço de custo ∆𝑐 .

➢ Variação mista, isto é, no custo e quantidade.

A variação na quantidade pode ser obtida calculando a variação no custo,

considerando que o preço de custo é fixo, igual ao padrão.

∆𝑄 = 𝑄𝑝 − 𝑄𝑟 ∙ 𝑐𝑝
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A variação por conta do preço padrão pode ser obtida supondo que a

quantidade padrão é constante.

∆𝑐 = 𝑐𝑝 − 𝑐𝑟 ∙ 𝑄𝑝

A variação mista pode ser calculada multiplicando-se os desvios

correspondentes aos preços de custo e quantidades.

∆mista = 𝑐𝑝 − 𝑐𝑟 ∙ 𝑄𝑝 − 𝑄𝑟



✓ Custo Padrão
De maneira análoga ao processo que observamos anteriormente para a MP, podemos

acompanhar as variações da mão-de-obra direta, que também pode ser de grande

importância na redução de desperdícios por parte da gestão da empresa.

Exemplo 1

A empresa Padroniza S.A. estabeleceu os seguintes padrões para sua principal matéria-
prima e para a mão-de-obra direta:

MP: 2 kg/un. a R$4,00/kg
MOD: 3 h/un. a R$2,00/h

A produção do período foi de 5.000 unidades. Para isso, foram utilizados 12.000 kg de
MP e 15.500 horas de mão de obra direta. O custo de MOD foi R$29.450,00. Durante o
período, foram comprados 50.000 kg de MP, ao custo total de R$205.000,00.
Considerando esses dados, pede-se para determinar as variações de MP e MOD.


