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A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da 

necessidade de avaliar estoques na Indústria. Porém, sua missão não se restringe 

apenas à avaliação dos estoques, abrangendo um campo muito mais amplo que é o de 

controle e decisão. 

A contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir 

informações para diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções 

de determinação de desempenho, de planejamento e controle das operações para a 

tomada de decisões.  

A contabilidade de custos coleta, classifica, e registra os dados operacionais das 

diversas atividades da entidade, denominados de dados internos, bem como, algumas 

vezes, coleta e organiza dados externos. Os dados coletados podem ser tanto 

monetários como físicos. 

Após a coleta dos dados, os mesmos são processados e transformados em 

informações valiosas para o processo de tomada de decisões por parte dos gestores.  

A contabilidade, elaborada com o objetivo de conduzir informações às fontes 

externas, é chamada de Contabilidade Financeira e, para isso, produz basicamente, o 

Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado.     

Segundo George Leone: “a contabilidade é um ramo da função financeira que 

acumula, organiza, analisa, e interpreta os custos dos produtos, dos estoques, dos 

serviços, dos componentes de organização, dos planos operacionais e das atividades 

de distribuição, para determinar o lucro, para controlar as operações e para auxiliar o 

administrador no processo de tomada de decisões e de planejamento". 

A Contabilidade de Custos fornece informações objetivando tomada de 

decisões.  Alguns dos problemas apresentados abaixo poderão surgir nas empresas 

públicas e privadas e as soluções dependem, basicamente dos dados fornecidos pela 

Contabilidade de Custos: 

 

 Que preço de venda atribuir a cada produto ou serviço prestado? 

 Quanto contribui cada produto para a formação do lucro total da empresa? 

 Qual o custo real envolvido na produção de cada produto ou artigo produzido? 



 Quais os produtos ou artigos que deverão ter a sua produção aumentada? 

 Quando se deve cessar de produzir determinado produto ou artigo? 

 Quais os custos que deverão ser rigorosamente controlados? 

 Qual o valor mínimo de vendas necessário para cobrir os custos de produção 

(equilíbrio)? 

 Qual deverá ser a produção máxima possível, num contexto econômico? 

 Qual o tamanho ideal para determinado setor de produção? 

 Quando a empresa deve substituir os processos de produção atuais por outros mais 

modernos ou mais caros? 

 Quando devem ser substituídos os equipamentos? 

 Qual a melhor opção em termos de ganho econômico: comprar pronto ou produzir 

os acessórios? 

 A empresa deve aumentar os esforços de vendas, envolvendo-se numa campanha 

publicitária?  

 Face ao comportamento de mercado, o que é melhor: aumentar a produção ou 

diminuir o preço de venda do produto ou serviço? 

 

A implantação de sistemas para controle de custos no setor público deve fornecer 

informações que possibilitem ao gestor encontrar respostas para todos esses 

questionamentos.  

  Além disso, a contabilidade de custos requer a existência de métodos de custeio 

para que, ao final do processo de produção ou prestação de serviço, seja possível obter-

se o valor a ser atribuído ao objeto ou serviço produzido. Os métodos de custeio são 

importantes ferramentas gerenciais para apuração dos custos dos produtos e/ou 

serviços gerados pela empresa pública, daí a necessidade da implantação de um bom 

sistema de controle e gestão de custos nessas empresas.  
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