
 

 
  

Escopo do Produto
 

Módulo do Mega Empresarial: 
Head Responsável: 
Última Atualização: 
 

Descrição do Módulo 
A Contabilidade de Custos tem como objetivo valorizar os estoques e os processos tendo como 
base as movimentações ocorridas dentro de um período pré
processados através de critérios ligados aos tipos de movimento, dando assim
que o custo seja apropriado da maneira que a contabilidade desejar.
A sequência de processamento pode ser parametrizada por ordem de nível de ligação de 
estrutura ou configurada por ordem de movimentação. O método usado para custear itens 
fabricados é o de absorção plena, aceito legalmente e normalmente usados pelas empresas de 
Manufatura. 
 

Principais características
 Gerencia custo por organização/filial;

 Cálculo do custo em mais de uma moeda;

 Inclusão de taxas de valorização de mão de obra 
configurável e personalizada;

 Transferência da movimentação de estoque por período;

 Limpeza da movimentação mensal;

 Valorização dos movimentos;

 Rateio de mão de obra por quantidade produzida e por hora máquina/hora

 Transferência de valores para o módulo de custo padrão;

 Apuração de diferenças entre estoque físico e contábil;

 Contabilização dos resultados;

 Inconsistências da movimentação, detalhando as causas e sugerindo soluções;

 Acompanhamento da evolução do custo real;
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A Contabilidade de Custos tem como objetivo valorizar os estoques e os processos tendo como 
base as movimentações ocorridas dentro de um período pré-definido. Esses movimentos são 
processados através de critérios ligados aos tipos de movimento, dando assim
que o custo seja apropriado da maneira que a contabilidade desejar. 
A sequência de processamento pode ser parametrizada por ordem de nível de ligação de 
estrutura ou configurada por ordem de movimentação. O método usado para custear itens 
abricados é o de absorção plena, aceito legalmente e normalmente usados pelas empresas de 

Principais características 
Gerencia custo por organização/filial; 

Cálculo do custo em mais de uma moeda; 

Inclusão de taxas de valorização de mão de obra e despesas ou geração automática de forma 
configurável e personalizada; 

Transferência da movimentação de estoque por período; 

Limpeza da movimentação mensal; 

Valorização dos movimentos; 

Rateio de mão de obra por quantidade produzida e por hora máquina/hora

Transferência de valores para o módulo de custo padrão; 

Apuração de diferenças entre estoque físico e contábil; 

Contabilização dos resultados; 

Inconsistências da movimentação, detalhando as causas e sugerindo soluções;

ução do custo real; 

A Contabilidade de Custos tem como objetivo valorizar os estoques e os processos tendo como 
definido. Esses movimentos são 

processados através de critérios ligados aos tipos de movimento, dando assim liberdade para 

A sequência de processamento pode ser parametrizada por ordem de nível de ligação de 
estrutura ou configurada por ordem de movimentação. O método usado para custear itens 
abricados é o de absorção plena, aceito legalmente e normalmente usados pelas empresas de 

e despesas ou geração automática de forma 

Rateio de mão de obra por quantidade produzida e por hora máquina/hora homem padrão; 

Inconsistências da movimentação, detalhando as causas e sugerindo soluções; 



 

 
  

 Visualização da variação do custo;

 Consulta de saldos por ordem; 

 Cálculo da margem de contribuição 
venda, por representante comercial, entre outras;

 Dashboard de vendas com bas

 DRE – Demonstrativo de resultado do exercício
despesas comerciais, custos etc.;

 Diversas conferências que apoiam o fechamento de custo. 

 

Funcionalidades 
 Permite a configuração de: 

o Grupos contábeis de estoque e suas contas para os itens e processos;

o Períodos de fechamento contábil;

o Tipo de sequência para processo de fechamento.

 Critérios de valorização ligados aos tipos de movimento:

o Ajuste de valor e quantidade no item;

o Ajuste de valor e quantidade da ordem;

o Entrada e saída no estoque pelo valor médio padrão;

o Entrada no estoque valorizada no valor do documento, por valor médio unitário, por 
custo padrão e não valorizada;

o Saída do estoque valorizada pelo valor do documento e por valor

o Saída do processo valorizada pelo médio da ordem.

 Taxas de valorização de mão de obra e despesas por: setores, centros produtivos ou única;

 Valorização de estoques reais e em processo;

 Valorização de matérias primas pelo custo das compras/

 Manutenção livre dos movimentos por período contábil;

Visualização da variação do custo; 

Consulta de saldos por ordem;  

Cálculo da margem de contribuição de forma flexível: por produto, por cliente, por região de 
venda, por representante comercial, entre outras; 

Dashboard de vendas com base na movimentação que foi custeada; 

Demonstrativo de resultado do exercício apurado considerando vendas, impostos, 
despesas comerciais, custos etc.; 

Diversas conferências que apoiam o fechamento de custo.  

 

Grupos contábeis de estoque e suas contas para os itens e processos;

Períodos de fechamento contábil; 

Tipo de sequência para processo de fechamento. 

Critérios de valorização ligados aos tipos de movimento: 

Ajuste de valor e quantidade no item; 

lor e quantidade da ordem; 

Entrada e saída no estoque pelo valor médio padrão; 

Entrada no estoque valorizada no valor do documento, por valor médio unitário, por 
custo padrão e não valorizada; 

Saída do estoque valorizada pelo valor do documento e por valor médio unitário;

Saída do processo valorizada pelo médio da ordem. 

Taxas de valorização de mão de obra e despesas por: setores, centros produtivos ou única;

Valorização de estoques reais e em processo; 

Valorização de matérias primas pelo custo das compras/devoluções em geral;

Manutenção livre dos movimentos por período contábil; 

flexível: por produto, por cliente, por região de 

apurado considerando vendas, impostos, 

Grupos contábeis de estoque e suas contas para os itens e processos; 

Entrada no estoque valorizada no valor do documento, por valor médio unitário, por 

médio unitário; 

Taxas de valorização de mão de obra e despesas por: setores, centros produtivos ou única; 

devoluções em geral; 



 

 
  

 Saldo valorizado de itens e/ou ordem de fabricação por período;

 Visualização de Ordens e seus respectivos movimentos que não refletem no estoque.

Integração 

Recebe de: 

Módulo Administração de Materiais
recebimento/devoluções. 

Módulo Manufatura: Centros produtivos/s
apontamento de horas. 

Custo Padrão: Custos de referência através de precificadores.

Envia para: 

Administração de Materiais:
contabilização. 

Contabilidade:Lançamentos contábeis de estoque

Custo Padrão:Custos contábeis atualizados por item

Saldo valorizado de itens e/ou ordem de fabricação por período; 

Visualização de Ordens e seus respectivos movimentos que não refletem no estoque.

stração de Materiais: Movimentações de e
 

Centros produtivos/setores produtivos, movimentações de 

Custos de referência através de precificadores. 

Administração de Materiais:Movimento valorizado para gestão de estoques e 

Lançamentos contábeis de estoque. 

Custos contábeis atualizados por item. 

Visualização de Ordens e seus respectivos movimentos que não refletem no estoque. 

estoque e valores de 

ovimentações de ordem e 

gestão de estoques e 


