PROF. ARIEVALDO ALVES DE LIMA

CONTABILIDADE DE CUSTOS
ASPECTOS CONCEITUAIS1
Funções da empresa industrial
Conceitualmente, para a obtenção do custo total, as funções serão divididas
em produção ou industrial e distribuição ou comercialização, onde encontramos
as despesas com vendas, administrativas, tributárias, financeiras, pessoal e outras.
Variabilidade do custo industrial
Os custos classificam-se de acordo com o seu comportamento em fase de
diferentes volumes de produção:
 custos fixos - são os arcados durante o processo fabril e que, dentro de
uma determinada escala de produção, permanecem constantes, não se
alterando com os aumentos quantitativos. São conhecidos também como
custos de estrutura, pois são decorrentes da natureza, do tipo, do
tamanho da empresa e de suas instalações industriais (aluguel da fábrica,
salário do pessoal, depreciação da máquina).
 custos variáveis - acompanham o crescimento do volume de produção na
mesma proporção ou com determinada intensidade. São conhecidos
também como custos de atividades, pois as origens são conseqüências
do funcionamento normal da empresa. Matematicamente, esses custos são
uma função linear do volume de produção (mão-de-obra direta, materiais
diretos).
Elementos formadores do custo2
 produto em elaboração - fase da produção em que o produto está sendo
fabricado, sendo composto por matéria-prima, mão-de-obra direta e gastos
gerais de fabricação.
 produto acabado - fase do processo fabril em que o produto entra em sua
fase final, sendo enviado para o almoxarifado, a fim de ser comercializado.

1

Contabilidade de custos é o processo ordenado de classificação, agrupamento, controle e apropriação
dos custos, com a finalidade de calcular os valores de inventário, auxiliar no estabelecimento do preço
de venda e fornecer subsídios para a gestão eficiente da empresa.
2
A partir do início do processo fabril, a Contabilidade de Custos se prepara para “informar” à
Contabilidade Financeira o custo do produto que será comercializado ou entregue sob encomenda.
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