
CURSO ESPECIALIZADO  Consulte novas datas:  www.rcincos.com

    OBS:   Nosso modelo = (Modelo que iremos contruir no curso)
                Todos os exercícios serão realizados em programas preparados no excel exclusivo para o curso.

     MÉTODOS DE CUSTEIO

      -Visão do mercado atual

      -Conceitos utilizados nos métodos

     -Métodos de custeios mais utilizados (ABC, Absorção, Margem Contrib,Custo hora e Custo Padrão)

     -Método de custeio  P P (margem de contribuição necessária em conjunto com custo hora) ;

      MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (primeiro P)

       -Aprendendo as fórmulas envolvidas;

       -Conceito, Importância, Prática

      -Influência na gestão;

      -Apropriação da margem com análise no DRE (balanço da empresa);

      -Margem de contribuição necessária, como apurar corretamente;

      -Margem de contribuição por produto, como apurar;

      -Ponto de equilíbrio da Margem de contribuição no DRE (Balanço);

      -Margem de contribuição necessária e custo fixo;

      -Calculo do preço de venda pela margem contribuição (primeiro P);

      -Exercícios e análise do custo pela margem nos produtos;

      -Soluções na gestão quando do prejuízo na margem contribuição;

      -Porque e como diminuir a margem necessária da empresa;

      -Entender que o método por margem sozinho, poderá não gerar lucros;

     CONSTRUÇÃO DE UMA EMPRESA MODELO
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DO PREÇO FINAL DE VENDA

O conteúdo desenvolve duas modalidades de empresas, conceitos aprofundados, gestão estratégica

de custos e escala 100% prático. ( 32 horas de curso ou 27 horas conforme modelo de curso)

Conteúdo do Curso



      MAPA POR CENTRO DE CUSTO (segundo P)

      -Aprendendo as fórmulas envolvidas;

      -Desenvolvimento de uma empresa modelo completo -  Mapa por Centro de Custo;

      -Determinar os Centros de Custo (Administrativas + Indireto auxiliar produtivo. + Direto produtivo)

      -Definindo e construindo parâmetros (área, Kws, qtde horas produtivas, outros);

      -Definindo e construindo o imobilizado e depreciação no modelo para formação do preço;

      -Definindo e construindo folha de pagamento + encargos;

      -Definindo e construindo benefícios da folha de pagamento;

      -Definindo e construindo despesas de rateio pelo parâmetro desenvolvido;

      -Como definir as despesas do custo fixo (pelo balanço e outros relatórios)

      -Definindo e construindo despesas Administrativas + Indiretas auxiliar produtivo + Diretas produtivo;

      -Entendimento do porque despesa administrativas. (índice adm.) , fora do custo hora direto;

      -Definindo e construindo as despesas e índice Administrativo;

      -Definindo tipos de rateio do centro de custo indireto no centro de custo direto;

      -Definindo o custo hora por centro de custo direto ( empresa modelo );

      -Definindo a margem de contribuição ( empresa modelo );

      -Conhecendo a importância do custo hora por setor produtivo;

     

      FORMAÇÃO DO CUSTO DO MATERIAL E Mão de Obra  EXTERNA

      -Aprendendo as fórmulas envolvidas;

      -Entendendo regime tributário das empresas;

      -Impactos da Substituição Tributária no setor industrial;

      -Substituição Tributária. Cálculo e Custo no Preço Final de Venda;

      -Definindo Parâmetros de compras nosso modelo (Matéria Prima); (Icms, pis , cofins , frete...)

      -Calculando o custo dos materiais e terceiros externo produtivo (nosso modelo);

      -Exercícios de construção do custo de materiais;

      -Construindo lista ( tabela ) de custos dos materiais e índices (nosso modelo);

      -Definindo a aplicação dos materiais e terceiros nos produtos;

     

      FORMAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO

       -Aprendendo as fórmulas envolvidas;

       -Modelo – Formação do Custo de produtos individuais da nossa empresa;

       -Cálculo da matéria prima dos produtos individuais;

       -Cálculo do custo da embalagem dos produtos individuais;

       -Cálculo do custo de terceiros externos dos produtos individuais;

       -Cálculo do custo de Mão de Obra interna dos produtos individuais;

       -Formação da estrutura dos custos dos produtos individuais da empresa modelo;

       -Gestão de fabricação. Análise e prática;

       -Cálculo do custo total de produção;

       -Cálculo dos custos unitários do custo de produção por produto;   
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      CÁLCULO DO PREÇO FINAL DE VENDA

       -Aprendendo as fórmulas envolvidas;

       -Calculo dos produtos da empresa (conhecendo nosso modelo);

       -Definindo custo da produção do produto e sua gestão

       -Definindo o Mark Up de venda ;

       -Aplicando o índice Administrativo calculado

       -Como encontrar o valor da margem de contribuição por produto MCA;

       -O lucro no cálculo por custo hora, não é lucro, saiba por que;

       -Como calcular o valor mínimo a ser vendido por margem de contribuição;

       -Como calcular o valor mínimo a ser vendido por custo hora;

       -Definir qual melhor preço de venda (por margem ou por custo hora ? análisando os dois métodos juntos )

                                     OBS: A definição dos dois métodos (por produto e por custo hora) é chamado  Método P P.

       -Exercício e análise de estrutura de todos os produtos com custo hora e margem de construibuição (10 produtos);

       -Gestão de custos quanto ao prejuízo no cálculo do custo hora e no cálculo da margem de contribuição;

       ANÁLISE EM SALA de AULA - COM O PROFESSOR NO RESULTADO DESENVOLVIDO

      (Em todos os exercícios abaixo)

      ANALISE MENSAL DOS PRODUTOS VENDIDOS

       -Porque e como diminuir custos  no centro por custo hora e na margem de contribuição (custo fixo);

       -Definir o valor real de lucro por produto e como detectar o lucro real ( MCA (-) MCN;

       -Entender como analisar produtos fabricados quando resulta no método P P e ou quando resulta no Mix ;

       -Entender porque o método P P traz lucro certo e o Mix retira parte ou todo o lucro;

       -Simular o preço de venda com variáveis diversificadas de lucro e de mar koup;

       -Simular o preço de venda com outras variáveis;

       ANALISE DA PRODUÇÃO

       -Aprendendo as fórmulas envolvidas;

       -Analisando o resultado da produção mensal e por produtos individual;

       -Resolvendo pontos ineficientes e negativos na produção (simulação de soluções);

       -Resolvendo e solucionando o custo alto da produção (como e o que fazer);

       -Aplicando nova margem de contribuição calculada após melhorias no custo fixo. Como e o que fazer? ;

       -Calculando novo custo hora após melhorias na fábrica. Como e o que fazer?

       -Exercício e simulações com novos parâmetros de produção da fábrica e novo custo fixo;

       -Analisando as simulações e buscando soluções (em equipe);

       ANALISE DAS VENDAS MENSAIS

      -Aprendendo as fórmulas envolvidas;

      -Construindo o mapa de análise de estrutura e de lucro por produtos ( no nosso modelo serão 10 produtos);

      -Construindo mapa de produtos ( MP, Embal. ;Terc; MO; Encarg; Lucro;Margem, P P);

      -Analisando pontos negativos e prejuízos nas vendas e por produto. O que fazer ? ;

      -Simulando e analisando, sê somente for vendido pela margem de contribuição (MCN). Qual é o Resultado;

      -Simulando e analisando, sê somente for vendido pelo custo hora.(MCA) Qual é o Resultado;

      -Simulando e analisando, sê for vendido pelo mínimo da margem e ou custo hora...

      -Estudando soluções para rentabilidade insuficiente e negativa;

      -ORÇAMENTO. Cálculo novo. Análise critica. Novas decisões;

      -Simulando vários exemplos de Orçamento;
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     SIMULAÇÃO DE DUAS EMPRESA COM PREJUÍZO - VAMOS FAZER GERAR LUCRO

     Vamos simular DUAS alternativas de empresa completa para GERAR LUCROS.

     1)- DIMINUINDO O CUSTO FIXO – Desenvolver empresa modelo completo

      -Analisar em equipe ;

      -Resultado final das equipes com análise crítica;

      -Apresentação pelo professor do resultado e como fazer para gerar LUCRO;

     2)- DUPLICANDO FATURAMENTO E DOIS TURNOS – Empresa completa.

       -Analisar em equipe ;

      -Resultado final das equipes com análise crítica;

      -Apresentação pelo professor do resultado e como fazer para gerar LUCRO;

      -DÚVIDAS E DEBATE FINAL.
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SIEGMUND BEULKE

   23 anos de Experiência em Custos e formação do preço final de venda

industrial; Empresário Formado em Contabilidade;  Consultor de custos, 

administrador, financeiro, analista de custos, auditor, palestrante, vendedor,

professor, programador, contador, analista PCP,   analista de logística de

produção, autor do curso de Formação do Preço de Venda para indústrias 16

horas curso básico e o curso Gestão Estratégica de Custos e Formação do Preço

de venda, com 32 horas no curso avançado sendo 100% no seu computador.

    Implantou ISO 9001,   programa 5Ss,   CCQ experiência , Kambam , Kaisen

em gestão fabril, custo estrutural e Assessoria e Auditoria da Formação do

preço final de venda em centenas de empresas em SP , MG , PR, RJ e SC .


