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ADM ARCHER DANIELS MIDLAND A
Sua incumbência é emitir uma opinião do comportamento das vendas com as sugestões
abaixo, utilizando os sistemas de custeios por absorção e direto. Vamos começar
desenvolvendo uma planilha analítica os gastos incorridos na produção, obtidos no
Departamento Gama, bem como os desembolsos dos gastos administrativos para
emissão do demonstrativo de resultados da venda do produto.
Eventos / produção = 900.000 unidades
Compra de lixa para produção
Compra de lubrificantes e cola
Materiais Diretos consumidos
Depreciação dos equipamentos da fábrica
Gastos com aluguel da fábrica
Gastos com expedição
Gastos com imposto sobre o patrimônio da fábrica
Gastos com promoção e marketing
Gastos com salários do pessoal administrativo
Gastos com seguro contra incêndio da fabrica
Gastos com serviço de atendimento a cliente
Gastos disponibilizados de materiais diversos
Mão de obra do pessoal da supervisão
Mão de obra especializada
Mark-up desejado pela administração


valor
2.000
5.000
450.000
36.000
54.000
70.000
4.000
60.000
100.000
3.000
100.000
70.000
40.000
300.000
Lucro final = 5%

Com base nos dados acima, indique:

Inicialmente os custos fixos e variáveis1.
Seqüenciando nossa avaliação, elabore um Demonstrativo de Resultados do
Exercício completo, conforme a legislação do Imposto de Renda. 2
Agora, calcule os custos totais aumentando a produção para 1.000.000 u?
Finalmente, através de uma análise comportamental dos dois métodos sugeridos,
elabore o relatório com o lucro bruto = 25% em quatro trimestres, supondo que
no final da produção de 1.000.000 de unidades, haja um estoque de 2.000
unidades ainda em processo de fabricação.
X0
= 250.000 u
Venda = 200.000 u

X1
= 250.000 u
Venda = 280.000 u

X2
= 250.000 u
Venda = 250.000 u

X3
= 248.000 u
Venda = 268.000 u

1

Caso v. esteja ainda em dúvida sobre as terminologias empregadas neste trabalho, acesse o módulo glossário
no link do professor http://www.grupoempresarial.adm.br/glossarios.htm
2
Observar nas projeções sugeridas dos resultados, os tributos IPI = 10%; ICMS = 18% e IR = 20%.
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