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Descrição do Módulo 
O módulo de Custo Padrão do Mega Empresarial possui três grandes funcionalidades: Apuração 
do Custo Padrão, Formação de Markup e Simulações.
 

Principais características

Apuração do Custo Padrão 

 Valorizar os itens da cadeia produtiva utilizando precificadores para apuração do preço de
compra e taxas de mão de obra/despesas para valorização dos processos de manufatura. 
Utiliza-se para isso o conceito de “roll
os custos de itens para seus respectivos pais, na quantidade de uso;

 Fornece um comparativo entre os custos padrões e os custos contábeis, apurados com a 
realidade da fábrica, possibilitando ter uma visão exata das variações na manufatura dos 
produtos. 

Formação de Markup 

 Permite configurar inúmeros conjuntos de fatores e índices, 
o valor de Custo ou de Venda, e juntamente com o fator lucro, fornecem informações para 
composição do preço de venda.

Simulações 

 Simulação para manufatura de novos produtos;

 Projeção de preço para produtos já existentes com no

 Simulação de margem de lucro partindo de um Markup já configurado;
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Funcionalidades 
 Cadastro de precificadores, que permite visualizar os valores dos itens pelos seguintes 

modos:  

 Origem dos valores: arquivo texto, contabilidade de custo, 
fiscal de entrada; 

 Tipo do valor: maior, médio, menor ou último;

 Composição do preço: custo, ICMS sem IPI, IPI sem ICMS, ICMS e IPI ou valor presente.

 Valorização de mão de obra e despesas: permite apurar a quantidade de horas de u
produto através do Roteiro (Processo) ou pela Tabela, com três formas de valorização: 
única, por setor e por centro de trabalho. Esses tempos são valorizados por taxas de mão de 
obra, despesa fixa, despesa variável e ainda mais três taxas que podem ser c
conforme a necessidade; 

 Valorização de itens comprados e dos tempos de fabricação;

 Lote para custeio: possibilidade de configurar um lote padrão ou usar o fator de explosão;

 Cálculo do custo em mais de uma moeda;

 Na consulta de custo por item é

 Roll-up: técnica usada para valorização de itens intermediários e itens acabados através da 
estrutura de produtos. 

 Cadastro de markup e de fatores de markup: podem ser configurados e usados por item ou 
geral e os percentuais de lucro podem ser definidos sobre o valor de custo ou de venda;

 Associação Markup x Fatores: opção de fator em percentual ou valor e sobre o custo ou 
venda; 

 Formação de preço a partir dos markups cadastrados;

 Custo de ordens de fabricação e de serv

 Permite a valorização de uma ordem em tempo real, utilizando os valores do custo padrão;

 Geração do histórico de custo por item e por data;

 Extração do histórico por período de datas.
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Integração 

Envia para: 

Módulo de Vendas: Tabela de preço com os preços atualizados.

Módulo de Custo Contábil: 

Recebe de: 

Módulo de Manufatura:  
Ordens de Fabricação e d

Módulo de Administração de Materiais: 
Recebimento e Custo do Produto.

Módulo de Custo Contábil: 

Módulo de Vendas: Notas Fiscais com entrada pel

 

 
 
 

Tabela de preço com os preços atualizados. 

Módulo de Custo Contábil: Dados do custeio básico dos itens (subproduto).

Módulo de Manufatura:  Processos, Processos x Produto, Setores, Centros de Trabalho, 
Ordens de Fabricação e de Serviço de Terceirização. 

Módulo de Administração de Materiais: Lista de Materiais, Pedidos de Compra, 
Recebimento e Custo do Produto. 

Módulo de Custo Contábil: Transferência de valores para o Custo Padrão.

Notas Fiscais com entrada pelo módulo de Vendas.

Dados do custeio básico dos itens (subproduto). 

Processos, Processos x Produto, Setores, Centros de Trabalho, 

Lista de Materiais, Pedidos de Compra, 

Transferência de valores para o Custo Padrão. 

o módulo de Vendas. 


