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✓ Centros de Custo
➢ O método surgiu na Europa no início do século XX.

➢ Abrange apenas custos indiretos.

➢ Consiste na divisão da organização em unidades, nas quais os custos são alocados,

e, posteriormente, repassados aos produtos.

➢ Os Centros de Custos podem ser definidos a partir de:

➢ Organograma;

➢ Localização;

➢ Responsabilidade; ou

➢ Homogeneidade.



✓ Centros de Custo

➢ Os Centros de Custos podem

ser classificados em:

➢ Diretos; ou

➢ Indiretos.

➢ A distribuição dos custos

pode ser feita de duas

formas distintas, em que o

número de etapas difere.



Centros de Custo



✓ Centros de Custo

➢ Os procedimentos do método podem ser sintetizados em cinco etapas.

➢ Separação dos custos em itens.

➢ Divisão da empresa em centros de custos.

➢ Identificação dos custos com os centros.

➢ Distribuição dos custos dos centros indiretos até os diretos.

➢ Distribuição dos custos dos centros diretos aos produtos.



✓Centros de Custo

➢ A identificação dos custos com os centros é chamada de distribuição primária.

➢ Definição dos critérios de alocação dos custos aos centros.

➢ A distribuição dos custos deve representar o uso dos recursos.



✓Centros de Custo
➢ A distribuição dos custos dos centros diretos aos indiretos é a distribuição

secundária.
➢ Considerando que os centros indiretos existem para apoiar as atividades

desenvolvidas nos diretos, o quanto de cada centro indireto é empregado nos
centros diretos?



✓Centros de Custo
➢ As distribuições primária e secundária podem ser visualizadas na matriz de custos.



✓Centros de Custo

➢ A distribuição dos custos aos produtos é também conhecida como distribuição

final.

➢ Usamos como critério alguma unidade de trabalho do centro direto que

represente o esforço dedicado a cada produto.

Vejamos o exemplo 
6.9



✓Centros de Custo
➢ As distribuições primária e secundária podem ser visualizadas na matriz de custos.


