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IFRS 16 arrendamento mercantil: a
nova perspectiva dos contratos
de arrendamento mercantil nas
demonstrações financeiras
empresariais

A importância da contabilidade
de custos em uma indústria
de autopeças: gestão de custos
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Resumo

Resumo

A IFRS 16 trouxe significativa mudança para a
contabilidade brasileira, na medida em que
regulamenta a noção de patrimônio contábil, sendo
que está ideia de patrimônio remonta à história da
contabilidade, em que nos antigos comércios surge
a ideia de patrimônio individual que veio a culminar
em uma séria de normatizações que, em última
análise, culmina no surgimento de uma busca por
padronização internacional, com destaque para
grandes acontecimentos que afetaram a
contabilidade de modo global, cujo surgimento das
IFRS, e sua concomitância e, porque não, disputa,
com a norma americana USGAAP em se
consolidar como padrão global de procedimento
contábil de empresas. Neste contexto, a IFRS 16,
com suas premissas e obrigatoriedades traz
mudanças no balanço contábil conforme
comparativo tanto do balanço quanto dos
lançamentos contábeis oportunamente expostos.
Tal adequação nas normas denotam a importância
da evolução e movimento da contabilidade ao
longo do tempo para se adaptar às novas
necessidades e realidades do mercado cada vez
mais globalizado e com ativos cada vez mais
dinâmicos e variáveis.

Este trabalho tem caráter informativo, buscando
as informações mais relevantes na gestão de
custos, além de demonstrar a importância e como
funciona a contabilidade de custos em uma
indústria de autopeças. Foi feito o mapeamento do
processo produtivo e descrito as atividades
relacionadas em cada centro de custo, com a
utilização de um sistema ERP para fazer os
apontamentos de produção. A análise foi feita em
busca de encontrar como uma indústria chega ao
custo de suas peças. Por fim, foi demonstrado a
importância da contabilidade de custos para uma
organização que busca estar sempre brigando
nesse cenário competitivo e ter seus resultados
financeiros com uma base concreta.
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