
CONTABILIDADE 

GERAL 

Prof. Cláudio Alves 

Demonstração do Resultado do Exercício 

Custo das Mercadorias – Produtos Vendidos – Custo dos 

Serviços Prestados – Parte 1  

 

     



Custos das Mercadorias – Produtos Vendidos – Custo dos Serviços 
Prestados 

  

 Os Custos Operacionais, que no caso de uma empresa 
comercial, o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas), no caso de 
uma empresa industrial, o CPV (Custo do Produto Vendido) e no 
caso de uma empresa prestadora de serviço, o CSP (Custo do 
Serviço Prestado), apesar da denominação de “custos”, são, em 
sua essência, despesas, visto que recebem o mesmo tratamento 
contábil dessas, pois, no encerramento do exercício social essas 
contas são encerradas (zeradas) para a apuração do resultado do 
exercício.  



 Desse modo, os estoques de mercadorias (empresas 
comerciais), de produtos prontos (empresas industriais) e de 
serviços (empresa prestadora de serviços), enquanto não 
vendidos, farão parte do Ativo Circulante. Após vendidos, se 
transformarão em despesas, respectivamente, através do CMV, do 
CPV e do CSP, os quais serão indicados na DRE. 
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ATENÇÃO: 
 
 Não se pode confundir os custos operacionais com os custos 
de produção, os quais no caso das empresas industriais, são 
todos gastos necessários para a fabricação de seus produtos, 
como, matéria-prima aplicada, mão-de-obra direta e os custos 
indiretos de fabricação, não sendo tais custos tratados com 
despesa, vistos que não integrarão o resultado do exercício para a 
apuração do lucro ou prejuízo da empresa industrial. 
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Sendo assim: 
 
Custos Operacionais: 
 São despesas com as seguintes denominações: CMV, CPV e 
CSP. 
 
Custos de Produção: 
 Não são considerados despesas de imediato. Quando integram 
os produtos fabricados, mas ainda não vendidos, farão parte do 
ativo da empresa. Quando esses estoques forem vendidos, 
transformar-se-ão em despesas consideradas custos operacionais. 
Caso os produtos fabricados não sejam vendidos, permanecerão 
no estoque de produtos prontos. 
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 No caso de uma empresa prestadora de serviço, o tratamento 
dado ao CSP é bem parecido com o usado no CPV, uma parte dos 
custos de produção (produção de serviço) integrará o Custo do 
Serviço Prestado, propriamente dito, que integrará a 
Demonstração do Resultado, tendo efeito de despesa; outra parte 
integrará os Estoques de Serviços, caso até a data do balanço, 
tais serviços não tenham sido concluídos. 
 Mas parece estranha a expressão “Estoques de Serviços”, visto 
que não se pode imaginar os tais nas “prateleiras de um depósito” 
da empresa, dada a sua imaterialidade. Desta forma, os mesmos 
serão tratados como bens intangíveis, os quais não possuem 
forma física, mas também são considerados ativos, tais como 
patentes, marcas direitos autorais, etc. 
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 Sendo assim,  podemos dizer que os estoques de serviços são 
considerados uma espécie de bens intangíveis. Vamos ver o que o 
Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) – Estoques, nos diz a 
respeito desse assunto: 
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 Na medida em que os prestadores de serviços tenham 
estoques de serviços em andamento, devem mensurá-los pelos 
custos da sua produção. Esses custos consistem principalmente 
em mão-de-obra e outros custos com o pessoal diretamente 
envolvido na prestação dos serviços, incluindo o pessoal de 
supervisão, o material utilizado e os custos indiretos atribuíveis. 
Os salários e os outros gastos relacionados com as vendas e com 
o pessoal geral administrativo não devem ser incluídos no custo, 
mas reconhecidos como despesa do período em que são 
incorridos. O custo dos estoques de prestador de serviços não 
inclui as margens de lucro nem os gastos gerais não atribuíveis 
que são frequentemente incluídos nos preços cobrados pelos 
prestadores de serviços.  
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 Desta forma, podemos concluir que as despesas de vendas, gerais, 

administrativas, etc. não integrarão o custo dos estoques de serviços, 

uma vez que são despesas e serão apresentadas na DRE. 

 Podemos dizer que o tratamento desses custos (despesas) serão os 

seguintes, de acordo com o ramo das atividades da empresa: 

 

 Empresa Comercial 

  Possui apenas gastos para sua administração (administração de 

vendas, administração financeira, administração do pessoal, etc.) 

  As despesas, incluindo neste contexto o CMV, serão 

confrontados no resultado com as receitas para apuração do lucro ou 

prejuízo. Nesse caso não existem custo de produção (apenas para 

empresas industriais e prestadoras de serviço). 
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 Empresa Industrial 
  Possui gastos na área administrativa: despesas incluindo 
o CPV, que serão confrontadas no resultado com as receitas para 
apuração do lucro ou prejuízo. 
  Gastos na área fabril: custos que poderão ser 
transformados em despesas, no caso o CPV e que podem se 
transformar em estoques, como são os casos do estoque de 
produtos acabados e estoque de produtos em elaboração. 
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 Empresa Prestadora de Serviços 
  Possui gastos na área administrativa: despesas incluindo 
o CSP, que serão confrontadas no resultado com as receitas para 
apuração do lucro ou prejuízo. 
  Gastos na área de serviço: custos que poderão ser 
transformados em despesas, no caso o CSP e que podem se 
transformar em estoques de serviços em andamento. 
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QUESTÃO: Auditor Federal de Controle Externo – Auditoria 
Governamental – TCU – CESPE – 2015 - Com relação às 
características e à forma de apresentação das demonstrações 
contábeis, julgue o item a seguir. 
 O custo das mercadorias vendidas é mensurado e apresentado 
de forma a demonstrar ao usuário, na DRE, o custo dos produtos 
acabados e o custo dos produtos em elaboração. 
 
     (    ) Certo    (    ) Errado  
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