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RESUMO 
 
 

A identificação dos custos é muito importante para qualquer empresa, seja ela produtora de 
bens ou serviços. Saber a natureza dos custos e despesas que incidem sobre um processo 
produtivo é essencial para tomada de decisão no meio empresarial. Produzir sem saber o custo 
pode ser arriscado para qualquer negócio, sem ter certeza do custo é impossível se chegar ao 
preço de venda, ainda mais em um mercado competitivo que está cada dia mais acirrado. O 
preço de venda deve ser elaborado de forma a cobrir seus custos diretos e indiretos, bem como 
todas as suas despesas. Por fim sua taxa de rentabilidade deve satisfazer a saúde econômica 
da empresa. Diante disso o objetivo deste estudo é identificar e mensurar os custos de 
produção para verificar o preço de venda praticado. Para atingir o objetivo do trabalho, 
primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, apresentando os principais conceitos e 
terminologias utilizados na contabilidade de custos, para o melhor entendimento do assunto 
abordado. Em um segundo momento foi realizada a coleta de dados da Empresa X, iniciando 
com um levantamento dos segmentos desta empresa, seus clientes e segregando seu produto 
principal: livros didáticos em 15 (quinze) tipos distintos de produtos, com especificações 
diferentes e com levantamento dos insumos necessários para sua fabricação. Também 
identificou junto a Equipe da empresa, gerente e operadores diretamente ligados a produção, a 
coleta de dados como tipo de matéria-prima, a que é aplicada, custo unitário e as quais 
insumos utilizados nos produtos. Foi identificada cada matéria-prima diretamente absorvida por 
cada produto e mensurados os valores que deverão ser distribuídos para cada produto para 
compor o custo total de produção. Através da análise dos documentos foi possível identificar, 
mensurar e analisar os valores relacionados aos custos e despesas incorridos na Empresa X, o 
que na empresa em estudo, não era realizado; os insumos da produção eram comprados para 
satisfazer manufatura dos produtos e não se preocupavam se a política de preços estava 
coerente em relação aos seus custos. Constatou-se que conhecer cada processo relacionado a 
cada produto é essencial para se traçar o método de custeio. Saber produzir com qualidade e 
ter conhecimento de quanto se gasta para entregar seu produto final na mão do seu cliente é 
um passo importante para sua própria existência econômica. Após conhecer os custos dos 
produtos verificou-se que a Empresa X trabalha com custos numa margem aceitável 
economicamente e que seu produto tem muita relevância na prestação de serviços à Educação 
do Grupo Econômico a que pertence. Como tem demanda fixa é possível negociar com 
fornecedores e controlar os estoques de insumos de produção. Conclui-se que os preços de 
venda garantem margem de lucro tornando a Empresa X sustentável no processo produtivo. 


