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Resumo

Resumo

A economia do Brasil é um assunto que vem
sendo discutido por séculos, por ter um potencial
de país de primeiro mundo o sistema não consegue
transformar provisões em realizações, as
promessas e projetos são excelentes, mas não
saem do papel e o individualismo acaba
prevalecendo continuadamente, com a corrupção
sempre em pauta exalta a dificuldade desse setor
em se mostrar solidário ao povo contribuindo com
a evolução e desenvolvimento. A falta de estrutura
em
educação
financeira
contribui
significativamente para que a população não
consiga compreender e conhecer o básico de como
esse sistema funciona, o sistema financeiro
nacional é um exemplo claro disso, com uma
pesquisa simples é fácil observar a dificuldade de
responder corretamente um assunto necessário
para se ter uma população bem instruída, a
dificuldade de administrar o dinheiro e o que fazer
com poderia ser resolvido com educação
financeira, os investimentos estão em alta em 2020
porem eles sempre existiram e nunca tiveram um
grande protagonismo nacionalmente, países de
primeiro mundo tem culturas de investir desde
sempre e esse modelo de sucesso que auxilia e
ajuda a economia deveria ser observado e
implementado no Brasil.

Este trabalho tem o intuito de estudar os
processos da indústria e demonstrar a importância
que a Contabilidade de Custos exerce na formação
do preço de venda. Um dos importantes desafios
enfrentados é a formação do preço de venda
adequado, porque muitos gestores Não conhecem
os gastos envolvidos nas atividades da empresa.
E assim traz complicações para a formação de
preço de venda, as entidades devem formar o preço
para que cobrisse os gatos existentes e gerar lucros
para a empresa.
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