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Setor de Custo / Centro de Custo
Objetivo : Demonstrar o uso da nova rotina "Centro de Custo"

Data : 01/07/2012 

De acordo com as novas modificações que estamos implantando no SIF, 
modificamos a alguns meses as "Despesas e Receitas" para o "Nome Plano de Contas"

Agora temos no financeiro a criação de um novo campo chamado "Centro de Custo"
que tem por definição a "setorização" da empresa ou "Setores de Custo"

Para não confundir com o "Centro de Custo" antigo que agora é chamado de "Plano de Contas", 
e identifica as Despesas e Receitas, inicialmente chamaremos o novo campo de "Setor de Custo",
mas posteriormente será definitivamente chamado de Centro de Custo

Com o novo Centro de Custo, deixamos o Plano de Contas cuidando definitivamente das 
despesas e receitas e temos um novo campo para cuidar das divisões da empresa.
Vamos a definição Técnica:

Centro de custo

Denomina-se centro de custo, as diversas seções de uma empresa delimitadas segundo o
aspecto de localização de todos os custos aí verificados.

Origem

Os centro de custo tiveram origem no ramo conhecido como "Contabilidade Departamental",
desenvolvido pelas corporações americanas no início do século XX.

Com a sofisticação da gestão corporativa, os centros de custo passaram a fazer parte de um
sistema maior, conhecido como Centros de Responsabilidade. Dessa forma, além dos centro
de custos, passamos a contar também com os Centros de Despesas, Centros de 
Investimento (no qual a divisão não é por Departamento, mas sim por Projetos, Programas,
etc), Centro de Lucros (divisão da Receita por localização geográfica, etc). Com outras
formas de gestão alternativas à Departamentalização, a "Contabilidade Departamental"
passou a ser conhecida como "Contabilidade Divisional".

A partir dos anos 1960, os gestores americanos (chamados de controllers) começaram a
integrar na Contabilidade Divisional, os Orçamentos. Dessa forma, quando os Orçamentos
eram anuais, o sistema passou a se chamar de "Controladoria Contábil". E quando os
orçamentos eram a longo prazo, o sistema passou a se denominar "Contabilidade
Estratégica".

Os centros de custo classificam-se em produtivos e administrativos e, eventualmente, em
auxiliares.

Centros de custo produtivo

São aqueles setores da empresa onde se processa a fabricação dos produtos.Divididos por 
cada departamento,ou processo.

Exemplo: corte, costura e acabamento na indústria de confecção.

Em empresas de médio e grande porte costuma-se subdividir ainda mais algumas seções
produtivas de modo a separar em vários centros de custo as máquinas ou atividades que
devam ter diferentes custos hora/máquina ou hora/homem, ainda que executando
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operações idênticas.

Centros de custo administrativo

São os setores que executam atividades de caráter gerencial ou administrativo da empresa.

Exemplos: administração geral, administração do material, expedição, vendas, filiais, etc.

Em empresas comerciais os custos são analisados sob dois aspectos (fixos e variáveis).

Exemplo de Centro de Custo

Vemos no SIF o Menu com a Nova Rotina

* Este Ítem poderá se chamar de SETOR em algumas versões para "compatibilidade" 

Clicando no ítem temos acesso a nova opção
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Observe um exemplo de configuração, mas cada empresa poderá criar a sua.
Observe os botões INCLUIR/ALTERAR/DELETAR/IMPRIMIR. São auto-explicativos
Detalhe para a coluna Inativo , clicando inabilitamos o item.
Como a função é setorizar ou dividir, temos campos opcionais "responsável e telefone" para
o caso de setores físicos, dentro
da empresa (Ex. Pessoal / financeiro, etc)

Uma vez cadastrado temos que habilitar o sistema para utilizar a nova ferramenta. Vamos
em "Parametros" na última ABA, e 
vemos as novas opções:
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O 1o campo a ser preenchido é a "mascara" de níveis que iremos utilizar. No exemplo acima
temos
99.99.99

Que permite alguns exemplos como : 

01
01.01
03.20.50

O Proximo campo permite habilitar o novo campo nas telas de dados do SIF. Colocar S / N
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Vamos utilizar criando uma CP:

Na imagem acima vemos o campo já habilitado e disponível na CP, operador poderá
escolher entre um dos centros de custo disponíveis.

Com a introdução deste campos ,teremos mas combinações em nossas pesquisas:

Centros de Custo

Centros de Custo rateado por Cliente

Centros de Custos rateado por Despesas

Com o novo campo, aumentamos a flexibilidade de nossa analise de custos, antes limitada 
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aos conhecidos

C - CUSTOS

A - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

O - OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS

e a Divisão dos Contratos, ao uso de um campo exclusivo para o assunto.

Em Relatórios temos um exmplo do resultado esperado :
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Por Empresa

Por Contrato
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Bom proveito
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