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Questc5es de ordem economica e financeira fazem parte do cotidiano da
maioria das pessoas. PoY/!m, nem todos tern conhecimento tecnico ou

profissiona/ sobre 0 assunto e isso faz corn que essas pessoas incorram em
,

constantes enganos re/acionados ao uso equivocado de conceitos e
termin%gias. Esse artigo e destinado a estudantes, a profissionais que se
iniciam em areas econc5mico-financeiras e ao publico leigo em gem/. Tern
por objetivo esclarecer a/guns dos mais usuais conceitos e termin%gias

da area, como a diferenr;:a entre eventos economicos e financeiros; a
forma de apurar;:iio e os componentes do resultado econc5mico das

organizar;:c5es; 0 resultado financeiro e as principais c1assificar;:c5es de
custos e despesas para efeito de contro/e de resultado.
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  -{ Harmonizaao de terminologias e conceitos economico-financeiros

1 INTRODUc;:Ao
Debates sobre questoes de ordem econo
mico.financeiras ocorrem, provavelmente,

des economico.financeiras, e justamente quan

to a diferenciac;:ao de eventos economicos e
eventos financeiros.

desde que 0 homem comec;ou a acumular ri

Apesar do sensa comum nao identificar as

quezas, e evoluiram na razao direta do aumen

diferenc;:as entre estas abordagens, elas exis

to de complexidade das relac;oes economic as

tern e sac de suma importancia para a grande

entre os individuos e 0 meio do qual fazem

maioria das analises de desempenho das or

parte como agentes de transformac;ao.

ganizac;:6es.

Se na informalidade do dia-a-dia, principal
mente em discuss6es entre pessoas que nao

2.1 EVENTO ECONOMICO

tern forrnac;ao tecnica ou experiencia em are

Urn evento economico e representado por

as economico-financeiras, eventuais utiliza

qualquer fato ou situacao que provoque mu

c;6es inadequadas de termos tecnicos e impro

tac;:ao na riqueza das pessoas ou instituic;oes.

priedades conceituais podem ser relevadas, 0

Ea riqueza nao e representada imica e exclu

mesmo nao pode acontecer entre profissionais

sivarnente pelo saldo existente em caixa, rnas

das areas economico-financeiras.

sim pelo eonjunto de bens, direitos e obriga

Ocorre que e grande 0 numero de profissi

c;6es das pessoas, fisicas ou juridicas.

onais corn outras especializac;6es, pass am a

Portanto, e importante observar que urn

exercer atividades dentro das organizac;6es,

evento economico nao causa obrigatoriarnen

que os obriga a, pelo menos conhecer, a ter

te 0 ingresso ou a saida de recursos financei

minologia basica economico-financeira e al

ros, do bolso das pessoas ou do caixa das or

guns mecanismos principais que regem as

ganizac;:6es, no mesmo rnomento em que este

estruturas conceituais de determinadas anali
ses.

ocorre.

o evento economico pode criar urn direito

Assim, este trabalho nao se destina aos

ou uma obrigac;ao passiveis de conversao fi

profissionais corn bons conhecimentos eco.

nanceira imediata ou no futuro. E em alguns

nomico.financeiros, mas sim a pessoas que,

casos, 0 evento economico e ocasionado por

nao dorninando 0 ass unto, tern necessidade

eventos financeiros que ja oeorreram. Por

de aprofundar os seus conhecirnentos devido

exemplo:

a dernandas profissionais, academic as ou

•

mico e tarn be m financeiro, pais causa

mesmo como simples curiosidade.

mutac;:ao na riqueza e no caixa ao rnes

A abordagem basic a esta relacionada a for

mornomento;

mac;ao do resultado das organizac;:6es, a dis*
tinc;ao entre eventos economicos e financei

uma venda a vista e urn evento econo

•

urna venda a prazo e urn evento econo

ros e a classificac;:ao dos custos para efeito de

mica no momento em que ocorre, mas

controles internos.

nao causa nenhum ingresso financeiro
no caixa;

2 EVENTOS ECONOMICOS E
EVENTOS FINANCEIROS
A primeira dificuldade que se observa nas

•

0 reconhecimento da depreciacao de urn
equipamento, e urn evento economico
que quantifica a perda de valor do equi

abordagens da rnaioria das pessoas que nao

pamento pelo usa ou obsolescencia e,

tem clareza de conceitos Oll vivencia pratiea,

cUjo equivalente evento financeiro ja

em areas de execu<;ao e controle de ativida-

ocorreu quando do pagamento pela
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aquisic;ao do ativo, no passado.
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res que diferem no eurto prazo serao iguais

o evento economico afeta 0 resultado eco

no infinito, pois scrao equivalentes.

nomico das instituic;:6es, isto e, contribui para

A situac;:ao financeira das organizac;:6es e

determinar 0 seu lucro ou prejuizo.

refletida no Balanc;:o Patrimonial, que e a de
monstrac;:ao contabil que apresenta os bens,

2.2 EVENTO FINANCEIRO

direitos e obrigac;:6es de forma estatica, ou seja,

Urn evento financeiro e representado por

coma se fossem fotografados em determina

qualquer fato que provoque mutac;:ao na dis

do momento, no qual e passive I identificar a

ponibilidade de eaixa (dinheiro ou ativos con

disponibilidade ou necessidade financeira,

versiveis imediatamente em dinheiro) das pes

imediata, de curto prazo e de longo prazo,

soas ou instituic;:6es.

apurada de acordo com determinados criteri

o even to financeiro oeorre em func;:ao de

os tecnicos.

evento economico atual ou anterior e, pode

tambem gerar eventos

: ["elIte; '''C01IOi11ico

economieos futuros.
Basta

observar

os

exemplos do item an-

I.

I

Momento n
I

•

le

Evento

terior e os a seguir:
•

Momento 2

Momento 1


0 pagamento no

prazo, de uma parcela ou do total de

Figura 2./ - Equac;O/lam('111o de erel/to.\'

uma compra a prazo e sornente urn

ccol1lJm;cos e .ti/llmce;ros (J !Of/go pra::.o

evento financeiro; e

•

0 mesmo pagamento, se realizado corn
atraso, ale m de representar urn evento

.

financeiro pelo pagamento de uma obri

3 APURAc;:Ao DO RESULTADO
ECONOMICO

gac;:ao assumida, gera urn novo evento

o resultado economico das organizac;:6es e

economico representado pelos juros de

apurado atraves da Demonstrac;ao do Resul

mora, que afetara 0 caixa (financeiro) e

tado do Exercicio. Esta dernonstra<;ao conta

o resultado (economico).

bil abrange todos os eventos econornicos ocor

o efeito dessa aparente disparidade entre
eventos economicos e financeiros tende a se

ridos durante urn determinado periodo, par
exernplo, urn IDeS ou urn ana.

equacionar no longo prazo, isto e, a mutac;:ao

A apura\ao do resultado economico obe.

da riqueza tende a se refletir no eaixa das pes

dece, tal qual 0 Balanc;:o PatriIDonial, criterios

soas ou entidades, mesmo que em momentos

tecnicos que permitem harmonizar a sua ana

diferentes.

lise e entendimento das informac;:6es nela con

Pode ser teita uma analogia corn a geome-'

lria no que se refere a afirmaao de que duas
retas paralelas se encontrarn no infinito, ou
seja, se representarmos os eventos economi
cos e os financeiros que ocorrem nas organi

zac;6es, por duas retas paralelas, conforme a
Figura 2.1, podemos afirmar que os seus valo-

-
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tidas, cujos principais aspectos serao co men
lados a seguir.
3.1 RECEITAS

Pelo enfoque economico.contabil, a recei
la e gerada pe la venda de bens produzidos,
pela revenda de bens adquiridos e pela pres-

Florranapolls, v.3, n.8, p.55.66, abr./jul. 2004
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taao de servios pelas organizaoes.

atividades de certas organizaoes.

Podem ocorrer tambem receitas geradas
pela utilizaao ou aplicaao de bens e direitos
em outras atividades diferentes dos objetivos

sociais das organizac;:6es, par exemplo recei

3.1.2

RECEITA LiQUIDA DE VENDAS

Ea receita bruta de vendas, deduzida dos
impostos diretos incidentes sobre a operac;:ao

tas financeiras pela apIicac;:ao de excedentes

(JPI, ICMS, ISS, PIS, Cofins) e, de eventuais de

de caixa.

voluc;:6es de vendas ocorridas anteriormente

Estritamente do ponto de vista financeiro,

ou cancelamentos de vend as ocorridas apos 0

receita pode ser entendida ainda como sino

registro da receita, conforme demonstrado no

nimo de valores financeiros recebidos a vista

Quadro 3.1.

ou pela conversao em dinheiro de creditos

detidos junto a terceiros. Is to e, como ingres

Quadro 3.1 - Fonnaao da Receita Uquida

sos de dinheiro em caixa.

de Vendas
+

RECEITA BRUTA DE VENDAS
ICMS

3.1.1 RECE/TA BRUTA DE VENDAS
Receita bruta de vendas e 0 valor bruto,

ISS

inc1uindo os impostos diretos sobre vendas

PIS

(ICMS, ISS, PIS e Cofins), gerado pela venda de

CO FINS

bens produzidos, pela revenda de bens ad qUi

Devoluoes de vendas anteriores

ridos e pela prestaao de servios pelas orga

Cancelamentos de vendas faturadas

nizac;:6es.

RECEITA UQUIDA DE VENDAS

E importante enfatizar que 0 momento de
sua ocorrencia e aquele em que os bens ou

servios tern a sua propriedade transferida
para 0 comprador, seja a operac;:ao reaIizada a
vista ou a prazo.

Isto e, para determinac;:ao da receita de ven

das e irrelevante 0 fato de ocorrer ou nao 0

3.2 CUSTOS

A definiao de custo pode ser tomada de
forma generica, ou entao, especificamente re
lacionada a alguma aplicaao pontual do con
ceito.

recebimento do correspondente valor finan.

Essa distinc;:ao se faz necessaria principal

ceiro. Basta que a operac;:ao crie 0 direito de

mente em funao de que uma das areas de

receber 0 equivalente financeiro, mesmo que

especializaao da Contabilidade e Contabili

no futuro. Portanto, 0 reconhecimento econo

dade de Custos. Talvez pelo fato dessa espe

mica da receita de venda deve oconer no
momento em que a n1esma for gerada, inde

pendentemente da sua realizac;:ao financeira.
Por convenao e muito mals por facilidade

e adequaao a algumas determinaoes fiscais,

,

cializac;:ao trazer em sua denominac;:ao a ex
pressao custos, muitas pessoas cometam en

ganos ao relaciona-Ios apenas corn os gastos

destinados a obtenao de bens ou servios
produzidos pelas organizaoes.

na maioria das vezes 0 reconhecimento da

A abordagem mais generica para 0 custo e

receitacoincide corn a emissao da nota fiscal

a que nao tern a preoeupaao em relaciona-lo

de venda do bem ou servio, ou na linguagem

corn nenhum enfoque especifico. Assim, na

empresarial, no momento do faturamento.

lingua portuguesa sua definiao e a seguinte

Existem casos especiais que devem ser avalia

forma: "Custo. S. m. 1. Quantia pela qual se

dos pontualmente em funao da natureza das

adquiriu algo. 2. Valor em dinheiro. 3. Fig. Di-
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ficuldade, trabalho, esfon;o. 4. Bras. Demora,
tardana'" (Ferreira, 1995).

produao.
Em resumo, par este enfoque. 0 custo so

Do ponto de vista das organiza6es. uma

mente ocone quando os bens e servi<;:os ad

defini<;:ao generica e apresentada por Atkin

quiridos para a produc;ao de outros bens e

son, et al (2000, p.12S), segundo 0 qual, '"cus

servic;os forem efetivamente consumidos no

to e definido coma 0 valor monetario de bens

processo produtivo.

e servi<;:os gastos para se abter benefidas re
ais DU futuros."

Ou ainda, que 0 Clisto e urn recurso sacrifi

Dessa forma, a Contabilidade de Custos,
para distinguir os demais gastos nao relacio
nados diretamcnte corn a prodw;:ao de bens e

cado DU de que se abre maD para urn determi

servi<;:os, classifica-os como despesas, que sao

nado fim (Horngren. Foster, Datar, 2000. p.19).

bens ou servi<;:os consumidos dircta ou indi

Isto e, urn valor em dinheiro, DU que nele pos

retamente para obten<;:ao de receitas (Martins,

sa seT expresso, necessaria para a aquisic;:ao

2003, p. 25).

de urn bern, direito DU mesmo servi<;:o.

I\. ocorrencia das despesas independe da

o proprio Principio Contabil do Custo como

produ<;:ao ou presta<;:ao de servic;os. As despe

Base de ValoT generaliza 0 conceito quando

sas sao nccessi:lrias para a manuten<;:ao das

afirma que 0 custa e 0 valor original pela qual

atividadcs da entidade, durante 0 seu proces

se adquire " ... urn ativo DU os insumos neces

so de obten<;:ao das receitas. As despesas nao

sarios para fabrica-Ia e coloca-Io em condi<;:oes

seriam entao necessarias a produ<;:ao de bens

de gerar beneficios para a Entidade ... " (ludi

ou servic;os, mas sim a cornercializa<;:ao dos

cibus, Martins, Gelbcke, 2000, p.S!).

bens e scrvi<;:os e a manuten<;:ao da estrutura

Fica clara, entao, que, num sentido amplo,

-;

}- - -

operacional da cntidade.

o Clisto nao se relaciona especificarnente aos

Exemplos de custos pelo enfoque da Con

gastos necessarios para a prodw:;:ao de urn bern

tabilidade de Custos: 0 consumo de materia

ou servi<;:o a ser vendido pela entidade. Pode

prima dos estoques, a utiliza<;:ao da mao-de

ser entendido como 0 valor original pago ou

obra direta no processo prodlltivo, 0 consu

devido por ocasiao da aquisic;ao de urn ativo,

mo de energia clCtrica c a depreciac,:ao de equi

independente de como 0 mcsmo sera utiliza

pamentos industriais.

do ou consumido.

Exemplos de despesas pelo enfoque da
Contabilidade de Custos: gas to corn mao-de

3.2.1 ABORDAGEM DA

CONTABILlDADE DE CUSTOS

Especificamente en1 rela<;:ao a Contabilida
de de Custos, custa pode ser definido como 0
"gasto rclativo a bem ou servic,:a utilizado na
produc,:ao de outros bens ou servi<;:os" (Mar
tins, 2003, p. 25).

i
..r

Entao, neste caso 0 custo e urn gasto desti

obra administrativa, comissao sobre vendas,
alllgUeis (exccto industriais), deprecia<;:ao de
moveis c utensilios adrninistrativos c gastos
corn material de expediente.
3.2.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDI DOS

Na estrutura de apuraao de resultado das

instituic,:oes, actota-se 0 conceito de custos da

nado a ser consumido no processo produtivo.

Contabilidade de Custos, isto e, a expressao

Ate 0 momento do consumo 0 gas to refere-se

custos esta relacionada ao esforc;o financeiro

a urna aplicaao de recursos na aquisiao de

para produ<;:ao ou revenda, sem considerar os

estoque de materia-prima, aquisi<;:ao de mao

gastos administrativos, comerciais ou de qual

de-obra direta e outros insumos necessarios a

quer tipo de apoio as atividades necessarias a
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3.3 RESUlTADO OPERAClONAl BRUTO

manutenao das entidades.
Dessa forma, 0 custo dos produtos vendi

o resultado operacional bruto e a diferen

dos e a parte do custo de produao relativa

a entre a receita liquida de vendas e os cus

apenas aos produtos que foram vendidos na

tos dos produtos vendidos, conforme repre

quele periodo de apuraao de resultado eco

sentaao no Quadro 3.2.

nomico (normalmente mensal).

Quadro 3.2 - Fonnac;ao do Resultado Opera

o custo de produc;:ao das unidades nao ven
didas permanecera no estoque ate 0 momen
to em que ocorrer a venda.

Para efeito de resultado econ6mico, 0 cus
to dos produtos vendidos e reconhecido ape

,

cional Bruto

+ RECEITA UQUIDA DE VENDAS
Custo dos produtos vendidos
RESULTADO OPERAClONAl BRUTO

nas no momento em que os bens e servic;:os

produzidos sao vendidos. Ate este momento

A expressao "operacional", indica que se

os custos permanecem estocados, sendo a

trata de resultado obtido em funao direta das

representac;:ao de aphcac;:ao de recursos em

atividades relacionadas aos objetivos sociais

ativos que serao destinados comercializac;:ao

que determinam a existencia da Organizac;:ao.

ou produao de outros bens ou servios. A

Por exemplo: Produzir peas de ferro fundi

Figura 3.1 demonstra este ciclo ate 0 resulta

do, embalagens de plastico, revender confec

do econ6mico

c;:6es e, prestar servic;:os bancarios.

Ativo

Receita de

---------------------------,
[stoque

vendas

r

Despesas

r

Dinheiro

Resultado

Venda

Figura 3.1 - Ciclo de fonna'do do Custo dos
Produtos Vendidos e do Resultado

Este procedimento permite que, no resul
tado economico, haja 0 confrooto da receita

gerada pela venda corn os respectivos custos
necessarios para a produc;:ao ou revenda dos
produtos.

Se uma organizaao nao possuir receita de

vendas nao possuira custos dos produtos ven
didos, mesmo que nesse periodo tenham OCOT
rido custos corn a produc;:ao, que nesse caso,
teria permanecido em estoque.

3.4 DESPESAS

Genericamente, despesa significa dispen
dio ou gasto de recursos.

Pelo enfoque financeiro, despesa e comu
mente tratada coma uma saida de recursos
financeiros do caixa.

3.4,1 DESPESAS PARA EFEITO DE

RESUlTA DO ECONOMICO
Para apurac;:ao do resultado economico das

organiza6es, existe uma diferena entre cus
tos e despesas conforme exposto no item 3.2.1.

Enquanto os custos representam gastos
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relacionados corn a obtenao do prodUlo fi
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de bens e servios, as despesas SaD reconhe

nal, as despesas representam bens ou servi

cidas independentemente das vendas, pois

c;:os consumidos direta Oll indiretamente para

representam gastos corn a manutenao das ati

a obtenao das receitas (Martins, 2003, p. 25).

vidades da organizaao, nao estando relacio

Isso significa que as despesas sao os gas

nadas diretamente corn os produtos vendidos.

tos necessarios para a manutenc;ao das ativi

dades das organizaiies, mesmo antes do pro
•

3.5 RE5ULTADO OPERACIONAl LiQUIDO

cesso produtivo, durante e apos 0 mesmo. E a

o resultado operacional liquido e a dife

quantificaao monetaria dos gastos adminis

rena entre 0 resultado operacional bruto e as

trativos, comerciais, tributarios e outros de

despesas operacionais, conforme demonstra

apoio, nao se confundindo corn a aplicaao

do no Quadro 3.3.

de recursos na produao de bens e servios,
conforme demonstrado na Figura 3.2 .. onde,

Quadro 3.3 - Format;aa do Resultado Opera

para efeito demonstrativo nao estao sendo

clonal Iiquido

considerados eventuais custos nos estoques.
+

RESUlTADO OPERACIONAl BRUTO

Despesas administrativas
Despesas comerciais

Outras despesas operacionais

RESULTADO OPERACIONAL LlQUIDO

3.6 RESUlTADO ECONOMICO
Figura 3.2 - Componentes bdsicos do resultado
'I

economico das organiza(oes

E resultado econiimico, tambem chamado
de resultado contabil, lucro ou prejuizo e su
pefilvit ou deficit economico, e a diferena

Por este enfoque, sao exemplos de des pe

entre as receitas de determinado periodo de

sas; gastns corn pessoal administrativQ, comis

apuraao, deduzidas dos custos equivalentes

soes sabre vendas e encargos financeiros.

as mesmas e, das despesas necessarias a ma

No mesmo sentido, existem dois tipos de
despesas que contribuem para a formaao do
resultado economico das organizac;:6es:
a)

,

•

quele periodo.
Portanto, 0 lucro ou prejuizo de uma orga

Despesas operacionais - SaD as despe

nizaao e uma medida economica da riqueza

sas relacionadas corn a atividade DU ati

gerada em determinado periodo de apuraao

vidades operacionais das organizac;:6es.

(mes, trimestre, ano, etc.), ou da reduao des

is to e. corn as atividades que determi

ta. Nao representa uma medida financeira, pois

nam a sua existencia; e


nUlenao das atividades da organizaao na

as receitas, custos e despesas nao sac reco

b) Despesas nao-operacionais - SaD as des

nheddas no momento da entrada ou saida de

PCStlS extraordinarias em atividades que

recursos do caixa, isto e, 0 seu reconhecimen

nao se relacionam corn os objetivas sa

ciais ,das organizaiies.

to naa abedece aa regime de caixa.
Dessa forma 0 resultado econ6mico pode

Diferente dos custos dos produtos vendi

ser demonstrado atraves do Quadro 3.4., e

dos, cujo reconheclmento depende da venda

usualmente e chamado apenas de resultado,

CRCSC & VOCE. CRCSC. Fiorianopolis, v.3, n.8, p,55.66, abr./jul. 2004 - - - - - - - - - - - - - - -{rill

__ -{ Harmonizac;:ao de terminologias e conceitos economlco-financeiros

deixando para 0 resultado financeiro a distin
ao terminologica.

4 RESULTADO FINANCEIRO
OS profissionais das areas economico-fi

Ao contrario do que muitas pessoas pen

nanceiras consideram que 0 resultado finan

sam, 0 resultado liquido obtido por uma orga

ceiro de uma organizaao e uma derivaao do

nizac;ao nao representa incremento Oll redu

seu resultado economico. E possivel demons

ao do mesmo valor em suas disponibilida

trar 0 resultado financeiro das organizaiies,

des finaneeiras. Esse aspeeto foi abordado nos

de forma sintetica e indireta, atraves de ajus

itens 2.1 e 2.2 em rela<;ao aos eventos eeona

tes no seu resultado econamico. Para isso basta

micos e finaneeiros.

adicionar ou excluir desse resultado valores

A logica e bastante simples, as organiza

que nao afetam 0 seu eaixa, no curto prazo ou

c;6es sao entidades dinamicas e tern necessi

de forma permanente, ou que afetam 0 caixa

dade de recursos, proprios ou de terceiros,

e nao sac eonsiderados no resultado econa

para aplicar em suas atividades. Dessa forma,

mico. Por exemplo: Deprecia-;ao e amortiza

alem do descompasso natural entre os even

-;ao de ativo permanente, equivalencia patri

tos economieos e finaneeiros, 0 resultado eeo

manial de investimentos, atualizac;ao de valo

niimico positivo das organizai'les (lucro) e

res de longo prazo, ete.

aplicado por elas ao longo do proprio periodo

Essa forma indireta nao se preocupa em

de apuraao e, sendo assim, no momento de

atingir niveis de detalhamento obtidos atra

sua demonstraao, 0 resultado apurado po de

yeS de urn fluxo de caixa, mas sirn demons

estar aplicado em diversos ativos ou na re du

trar urn resultado financeiro possivel a curto

c;ao de passivos, e nao s6 no caixa. Assim como

prazo.

o financiamento de urn resultado negativo

Nao e intenao desse trabalho se aprofun

(prejuizo) pode estar representado pelo incre

dar nesse assunto que, por ser de maior com

mento de diversos passivos.

plexidade, exigiria maior fundamentaao tec

•

(

•

\"

nica e mereceria urna abardagem exclusiva.
Quadro 3.4 - Formaao do Resultado Econii

A ideia de resultado financeiro que as pes
soas nao habituadas as tecnicas e procedirnen

mica

tos da area econ6mico-financeira tern, e sirn
+

RECEITA BRUTA DE VENDAS

plesmente de que esse resultado deve ser ob

lmpostos diretos

servado na variaao das disponibilidades fi

Devolui'les e cancelamentos

RECEITA UQUIDA DE VENDAS
Custo dos produtos vendidos
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
Despesas operacionais

+/-

nanceiras das organizac;6es, isto e no caixa.

Essa concepao e limitada, pois, existem re
cursos financeiros aplicados. par exernplo, no
financiamento de contas a receber de clien
tes, em estoques e outros ativos.

Neste caso, a forma mais facH de observar

RESULTADO OPERACIONAL UQUIDO

a variac;ao das disponibilidades finaneeiras e

Receitas e despesas nao operaciona1.s

atraves de urn Duxo de eaixa direto, onde os

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

recebimentos e pagamentos SaD alocados nas

Imposto de renda / Contribui,ao social

datas de efetiva realizaao (recebimento) e

RESULTADO UQUIDO

desembolso (pagamentos).
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5 PRINCIPAI5 TIP05 DE

CUSTOS

CUSTOS E DE5PE5AS PARA

1

,

DIRET05

EFEITO DE CONTROLE
Neste capitulo os custos e as despesas se
rao tratados de forma generica, sem a preocu

paao de distinao sugerida pela Contabilida

011...,.

...

__

de de Custos. Caso haja interesse em segrega

i

} - -

INDIRETOS

!E2J

lost basta observar a natureza dos gastos e

FiRura 5. / - ClassijiCQfQO dos custos em funfiio

sua relaao com a atividade produtiva DU de

das unidades produzidas

apoio.

Para efeito de simplificaao e, pelo fato de
ser a forma mais difundida, sera adotada a
expressao custos e, quando houver necessi

dade especifica de diferenciaao das despe
sas sera pontualmente informado.
Independentemente da forma e criterios de
custeio adotados pelas organiza6es, para efei
to de controle, existem duas formas princi
pais de classificaao de custos: i) diretos e
indiretos e; ii) fixos e variiiveis.

E comum observar uma grande confusao
na adoao des sas classifica6es. Elas nao saD
excludentes, DU seja, a utilizaao de uma nao

1
,

elimina a outra pois os enfoques saD diferen
tes.

A classificaao de custos em fixos e varia
veis esta relacionada ao volume total de pro

duao, enquanto a classificaao em diretos e
indiretos esta relacionada especificamente ao
custo da unidade produzida.



t

-

5.1.1 CUSTOS DIRETOS
Os custos diretos saD aqueles que podem

ser alocados aDs produtos sem a necessidade
de nenhum tipo de rateio, distribuiao, dire
cionamento ou qualquer autra tecnica que uti
lize criterios intermediarins para que os cus
tos sejam imputados aDs produtos.
o melhor exemplo de custos diretos saD as

materias-primas, pais a quantidade e, conse
qiientemente 0 valor destas, podem ser iden
tificados diretamente no produto final pelo
consumo efetivo.
A mao-de-obra direta pode entaD ser con

siderada um custo direto desde que existam
controles que passibilitem a sua alocac:;:aa ao

produto sem 0 arbitramento de urn criteria de
distribuiao, por exemplo, atraves de aponta
mentos de horas trabalhadas.

5.1.2 CUSTOS INDIRETOS
Os custos indiretos saD todos aqueles que

5.1 CUSTOS DIRETOS E CUSTOS INDlRET05

requerem a adOf;ao de algum criteria interme

Essa classificaao e adotada em funao das

diario, mais ou menos arbitrario. para aloca

unidades de bens e servios produzidos. Isto

c:;:ao ao produto final, por exemplo os rateios

e, a avalia(:ao dos custos sob essa classifica

do custeio por absorao DU os "coast drivers"

ao esta relacionada aDs esforos para obten

do custeio ARC.

ao de cada unidade produzida e nao aD volu
me total de produao.

Sua utilizaao e uti! sobretudo do ponto

Dentre os custos indiretos existem aque
les que saD realmente indiretos e, aqueles que
por natureza saD diretos mas devem ser trata

de vista analitico, pois oferece a possibilida

dos coma indiretos em funao da sua irrele

de de segmentaao do custo dos produtos,

vancia au dificuldade de mediaa (Martins,

facilitando a identificaao de problemas e pos

2003, p.49)

sibilidades de melhoria. Vide a Figura 5.1.

•

indiretos propriamente ditos - a mao-
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•

de-obra de supervisao da fabrica, segu

tal da materia-prima consumida no rnesmo

ro patrimonial, material de limpeza, etc;

periodo.

diretos por natureza, normalmente tra
tados como indiretos - energia eletrica,
depreciac;ao, materiais secundarios, etc.

5.2.2 CUSTOS FIXOS

Os custos fixos nao guardam relaao dire

ta corn a variaao do volume de produao. Isto

5.2 CUSTOS FIXOS E CUSTOS VARIAvEIS
A classificac;ao de custos em fixos e varia
veis e determinada em func;ao do volume to

tal de produao ou volume de atividades em
determinado periodo de tempo.

e, 0 valor total dos custos fixos nao sofre in
fluencia direta do incremento ou redw:;ao dos

•
I

\

niveis de produao.

Essa afirmaao e verdadeira dentro de de
terminados limites de produao, para os quais

Sob esse enfoque os custos podem ser clas
sificados conforme a Figura 5.2.

existe urn certo equacionamento dos custos
fixos necessarios. Por exemplo: Urn custo fixo
de mao-de-obra de supervisao pode ser
considerado fixe para qualquer nivel de
produao dentro da capacidade instala-

CUSlOS

-----

da projetada para urn lUmo de traba
Iho, se a organizaao passar a operar em

mais urn tumo de trabalho, havera necessidade de incrementar 0 custo fixo
corn a contratac;ao de mais urn supervi

sor e, este novo custo fixo, corn dois su

•

,

pervisores, permaneceni constante in

Figura 5,2 - Classificafr'iio dos custos emfunfr'ao

dependente do volume de produao total nos

do volume de produ,iio

dois tumos de trabalho.

5.2.1 CUSTOS VARIAvEIS

xos em deterrninados patamares, conforme

.

Portanto, os custos fixos tendern a ser fi
Custos variaveis sao aqueles cujo valor to

demonstrado na Figura 5.3_

tal varia em funC;ao direta do volume

de produao ou de atividades em de
terminado periodo de tempo_

$

Quanto maior 0 volume de produ

Custos fixos

c;ao, maior sera 0 valor total dos cus

em

patamares

tos variaveis.
o melhor exemplo e a materia-pri

Custos

fixos

ma, cUjo volume total de consumo

Volume

sera tanto maior quanta for 0 incre

prodUl;ao

mento da produao que demandar 0

seu consumo_ Isto e, para cada volume adicional de produao sera exigido 0 con
sumo de urn volume adicional de materia-pri
ma. Dessa forma, 0 volume de produao de
detenninado periodo influenciara 0 custo to-

,

I

..

Figura 5.3 - Caracterfstica dos custos fixos em

rela,iio 00 volume de produ,iio
S.2.2.1 CUSTOS FIXOS DEDICADOS

Os custos fixos dedicados sao aqueles que,
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mesmo estando resguardados da influencia

trica industrial, onde parte do custo total re

direta da variaao dos niveis de produao,

fere.se a uma demanda de consumo contrata

possuem uma relaao de dependencia corn 0

da de forma fixa e uma parcela refere-se a con

processo produtivo. Isto e, os custos fixos

sumo efetivo, ou seja, variavel e; alguns con

dedicados existem em funao do processo

tratos de manutenc;:ao cUjo servic;:o e coberto

produtivD. apesar de naD sofrem variaf;ao pelo

por uma tarifa fixa mensal, independente do

aumento DU reduc;ao dos niveis de produl;ao.

uso, e 0 material aplicado e cobrado separa

Nesse grupo encontram-se Quase todos os

damente ou fornecido pelo contratante.

Nesse caso 0 ideal, se possivel. e segregar

custos fixos ligados it atividade produtiva, isto

e, os custos entendidos coma tal pelo enfo.

as parcelas fixas e variaveis.

que da Contabilidade Custos. Por exemplo:

mao-de-obra direta e seus encargos sociais,

i

l

)1;

quando a organizac;:ao naD tern condic;ao de

o grupo de usuarios de informaoes eco

segregar a parcela da ociosidade anormal; mao

n6mico-financeiras, ha muito que nao se res

de-obra indireta de chefias e supervisao fa

tringe ao circulo de profissionais corn forma

bril, e seus encargos sociais; aluguel industri

c;:ao academica ou pnitica em areas como a

al; depreciac;:ao. quando a empresa naD segre

Contabilidade. Administraao, Economia e

gar a parcela de ociosidade; etc.

outras correlatas. E comum observar profissi

Pode-se afirmar entaD que esses custos fi

onais corn formac;:ao em areas eminentemente

xos SaD todos aqueles necessarios para 0 de

tecnicas, como as Engenharias, Matemcitica e

sempenho da atividade produtiva, isto e. a

Informatica, ou em ciencias humanas, como

atividade produtiva possui dependencia des

Psicologia e Pedagogia, assumirem funoes nas

ses custos fixos em maior DU menor escala,

quais sao exigidas a gerenciar por resultado.

conhecimento que estas pessoas possuem

Os custos fixos naD dedicados 5300, em sua

trole do seu oramento domestico e algumas
noc;:-6es empiricas de gerenciamento financei.

de Custos caracteriza coma despesas. lsto e,

ro.

produtivo.

Esses custos fixos sac necessarios a ma
nutenc;:ao das atividades operacionais da or

"...,

sobre economia e financ;:as se resume ao con.

grande maioria, aqueles que a Contabilidade

naD SaD dedicados diretamente ao processo



Ocone que, na maioria das vezes, 0 tinico

dependendo de cada urn.

5.2.2.2 CUSTOS FIXOS NAo DEDICADOS

'\

CONClUS)i.O

Em conseqiiencia disso, e muito grande a
quantidade de enganos, interpretaoes equi
vocadas e utilizaC;:6es incorretas de termino.

logias e conceitos econ6micos e financeiros.

ganizac;ao. Por exemplo: mao-de-obra adminis

o objetivo desse trabalho foi apresentar da

trativa; material de expediente; pro-labore; etc.

forma mais descomplicada possivel algumas

5.2.3 CUSTOS SEMI-VARIAvEIS
Os custos semi.variaveis ou semi-fixos san

aqueles que possuem algumas caracteristicas
especiais em que uma parcela dos mesmos
apresenta urn comportamento fixo e outra
variavel.

Sao exemplos desses custos a energia ele-

das terminologias e conceitos mais utilizados.

E evidente que 0 aprofundamento poderia ser
maior, porem, haveria 0 risco de incorrer em

tecnicidades que 0 desviariam do seu objeti
vo principal.

Dessa forma, foi apresentada a diferenci
aao entre 0 que se pode considerar coma
eventos economicos e financeiros. a 16gica
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da apuraao do resultado das organizaoes e

ponto de partida para aprofundamento em

uma rapida incursao sabre as caracteristicas

assuntos de interesse especifieo aqui aborda

que os custos podem adotar para efeito de

dos, e tambem, para que se evitem algumas

controles.

gafes em discussoes e principalmente na for

Este trabalho pode ser utH tambem, como

ma escrita.

I"
\
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Errata
O professor Luiz Willibaldo Jung, autor deste artigo, é mestre em Administração pela UDESC e não da UFSC, como constou no texto.

