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Primeiramente gostaría de dizer que este material não é oficial
da SAP, é apenas uma junção de conhecimento que possuo com
muito estudo e pesquisa sobre o tema.

Bacharel em Ciências Contábeis pela
UNOPAR, pós graduado em Contablidade
Internacional pela ESAB e certificado em
Market Structure pela Faculdade de
Finanças de Nova York.

Possuo experiênciade mais de 10 anos em SAP com expertise em
SAP MM, SAP FI e SAP CO, com mais de 8 certificações de
módulos da opensap.com, atuando na área desde 2008.



O QUE É O MÓDULO CO
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O SAP CO é o módulo de controladoria que a SAP desenvolveu
para suprir estas necessidades de apuração, apropriação,
controle dos custos e análise de lucratividade.

A contabilidade de custos tem a característica de mostrar os
detalhes dos custos dos processos gerenciais de uma instituição,
e por isso também é chamada de contabilidade interna.

Um dos maiores benefícios de um sistema ERP, como o SAP ERP ,
é fornecer informações apuradas sobre os custos e os lucros que
acontecem nos diversos processos de uma empresa.

O objetivo do módulo SAP CO é fazer corretamente a apuração e
apropriação dos custos incididos na fabricação e no consumo de
produtos, garantindo que a valorização do estoque esteja correta
e coerente com as particularidades da empresa.



COMPONENTES MÓDULO - CO
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O módulo SAP CO está dividido em vários sub módulos para
atender os mais variados processos de cada empresa e entre eles
podemos destacar os seguintes:

→ CO-OM-CCA
→ EC-PCA
→ CO-OM-CEL
→ CO-PC
→ CO-PA

CO-OM-CCA

EC-PCA CO-OM-CEL CO-PC

CO-PA

CO



CO-OM-CEL CONTABILIDADE DE CLASSE DE CUSTO
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A contabilidade de classes de custos fornece as contas utilizadas
pela controladoria para armazenar gastos (custos e despesas) e
receitas.

As classes são: Primárias e Secundárias

As classes primárias referem-se a gastos, tais como compra de
materiais, consumo de matérias-primas, folha de pagamento ou
receitas de vendas de produtos e serviços.

As classes secundárias referem-se a atividades operacionais
internas que são relevantes somente para a contabilidade de
custos, mostrando o fluxo de valores internos, como nos casos de
alocação de atividades. Cálculos de gastos gerais, rateios e
apropriações.



CO-OM-CCA CONTABILIDADE DE CENTRO DE CUSTO
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A contabilidade de centro de custo determina onde as despesas
ocorreram dentro da organização.

A organização pode ser dividída em centro de custos de acordo
com as diferentes abordagens de negócio, tais como áreas de
responsabilidades, localização, necessidades funcionais,
critériosde alocação e/ou fornecimento de atividade ou serviço.



CO-PA DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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A demonstração de resultados analisa os lucros ou as perdas de
uma organização por segmentos de mercado.

A demonstração de resultados, além de documentar dados reais
permite que sejam eleborados os planejamentos de vendas de
produtos e serviços fornecidos pela organização.

A demonstração de resultados é mais orientada às áreas de
vendas e marketing, e sua principal fonte de informação são os
dados de vendas, que fornecem as informações necessárias para
a análise de rentabilidade



EC-PCA CONTABILIDADE DE CENTRO DE LUCRO 
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A contabilidade de centro de lucro analisa os lucros ou perdas de
áreas independentes e individuais dentro de uma organização,
que são responsáveis pelos seus gastos e receitas.

A contabilidade de centro de lucro permite descentralizar a
administração da organização, delegando aos responsáveis o
controle dos gastos e receitas por áreas dentro de uma
organização.

Os centros de lucros podem representar áreas de
Negócios, linhas de produtos, produtos, centros ou mesmo
regiões.



CO-PC CONTABILIDADE DE CUSTOS DO PRODUTO

/ALMEIDAFELIPE88

A contabilidade de custos  do produto permite planejar, simular e 
acompanhar os custos de fabricação de produtos ou serviços.

Além disso, permite calcular o preço mínimo pelo qual um 
produto pode ser comercializado com lucro.

Devido à sua integração complexa, o Product Cost Controlling 
(CO-PC) é frequentemente considerado o módulo mais 
desafiador do SAP ERP.



INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS
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O Módulo CO tambpem faz interações com outros módulos do 
SAP como pode ver abaixo:

Criar Centro de Custo 
Criar classe de custo primária 
Criar classe de custo secundária

CO



INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS
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Como dito anteriormente, um dos grandes objetivos do módulo
SAP CO é fazer o custeio e a valorização correta dos estoques. No
sistema SAP ERP o módulo que faz o gerenciamento do estoque
e o gerenciamento da compra de suprimentos é o módulo SAP
MM .

Nas rotinas de fechamento mensal da contabilidade de custos
está a análise das aquisições de matéria-prima, insumos,
movimentações de mercadorias entre outros processos que são
contemplados dentro do módulo SAP MM.

Criação de Material (MM01/MM02/MM03)
Criação de Fornecedor (XK01 / XK02 / XK03)
Requisição de Compra (ME51N/ME52N/ME53N)
Ordem de Compra (ME21N/ME22N/ME23N)

CO

MM



INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS
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Ao realizar lançamentos na contabilidade de custos é possível
que outros lançamentos também sejam realizados na
contabilidade financeira ( SAP FI ) automaticamente, desta forma
é possível ter a automatização de diversos processos.

Uma curiosidade é que muitas empresas e consultorias dão
preferência para profíssionais que tem conhecimentos apurados
nos dois módulos, denominando esses profíssionais de FICO.

FS00 - Criar conta no plano de contas
FB01 - Criar Partida em conta do razão
FBL3N - Visualizar partidas do razão

CO

FI



INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS
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Existe uma integração muito forte com o módulo SAP PP , pois a
maior parte da análise de custos está ligada com a fabricação de
produtos, o consumo de recursos de mão de obra e tempo de
trabalho das máquinas.

Planejamento de produção – Contém estratégias básicas para
planejamento e execução de produção, o lhe dá um maior nível
de eficiência operacional e a flexibilidade para responder
rapidamente a demandas de clientes

Execução de manufatura - Capta informações de produção
diretamente do chão de fábrica, trazendo visibilidade para todo o
setor de produção , incluindo os conceitos de disponibilidade e
custo

CO

PP



INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS
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Para que seja possível apurar a lucratividade dos processos
empresariais, como o processo de vendas, é necessário a
integração do módulo SAP SD com o módulo SAP CO.

Em várias telas dos processos de SD podemos observar os
campos que ligam os processos comerciais com os processos de
lucratividade e custos, como os campos de centros de custos,
centros de lucros e ordens internas.

Criação de Material (MM01/MM02/MM03)
Criação de Cliente (XD01 / XD02 / XD03)
Criação de Ordem de Venda (VA01/VA02/VA03)
Criação de Fornecimento (VL01N/VL02N/VL03N)
Emissão de Nota Fiscal (VF01/VF02/VF03)

CO

SD



PRINCIPAIS TRANSAÇÕES – MÓDULO CO
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T-Codes Descrição em Português Descrição em Inglês

FK01 Criar fornecedor (contabilidade) Create Vendor (Accounting)

FK02 Modificar fornecedor (contabilidade) Change Vendor (Accounting)

FK03 Exibir fornecedor (contabilidade) Display Vendor (Accounting)

FBL1N Partidas individuais de fornecedores Vendor Line Items

FB60 Registro de faturas de entrada Enter Incoming Invoices

FBR2 Lançar documento com modelo Post Document

F-53 Lançar saída de pagamento Post Outgoing Payments

FB08 Estornar documento Reverse Document

FBRA Anular compensação Reset Cleared Items

F-47 Solicitação de adiantamento de fornecedor Down Payment Request

F-44 Compensar fornecedor Clear Vendor

FBV0 Lançar documento pré-editado Post Parked Document

FK10N Exibição de saldos de clientes Vendor Account Balance

F110 Parâmetros para pagamento automático Parameters for Automatic Payment

FD01 Criar cliente (contab.financeira) Create Customer (Accounting)

FBL5N Partidas individuais de clientes Customer Line Items

FB70 Entrada de faturas de saída Enter Outgoing Invoices

FBR2 Lançar documento com modelo Post Document



PRINCIPAIS TRANSAÇÕES – MÓDULO CO
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T-Codes Descrição em Português Descrição em Inglês

F-37 Solicitar adiantamento de cliente
Customer Down Payment 

Request

F-32 Compensar cliente Clear Customer

FBV0 Lançar documento pré-editado Post Parked Document

FD10N Exibição de saldos de fornecedores Customer Balance Display

F110 Parâmetros para pagamento automático
Parameters for Automatic 

Payment

FS01 Criar mestre Conta do Razão Create Master Record

FS02 Modificar mestre Conta do Razão Change Master Record

FS03 Exibir mestre Conta do Razão Display Master Record

FBL3N Partidas individuais contas do Razão G/L Account Line Items

FB50 Lançar conta do Razão
G/L Acct Pstg: Single Screen 

Trans.

FBR2 Lançar documento com modelo Post Document

FB08 Estornar documento Reverse Document

FBRA Anular compensação Reset Cleared Items

F.13 Compensação automática
Automatic Clearing without 

Currency

F-03 Compensar conta do Razão Clear G/L Account

FSP0 Registro mestre Conta Razão no plano de contas
G/L acct master record in 

chrt/accts

F.10 Razão: Plano de Contas G/L: Chart of Accounts

FB01 Lançar documento Post Document



Função da área de contabilidade de custos SAP
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É necessário para o uso do módulo CO e define a abordagem
organizacional da contabilidade gerencial. A área de
controladoria é definida no início da implementação do CO e
define os principais parâmetros para o funcionamento do
CO. Um dos principais conceitos a serem lembrados é que a área
de controladoria pode ser atribuída a uma ou mais empresas no
FI, o que permite a geração de relatórios e o gerenciamento
entre empresas e áreas de negócios. Ao inserir uma transação ou
relatório no módulo CO, quase sempre será necessário selecionar
uma área de contabilidade de custos como a primeira etapa.



Configuração da área de controle SAP
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Para entender melhor a área de controladoria, revisaremos as
etapas de configuração e examinaremos as principais opções que
devem ser inseridas na configuração inicial.

Os caminhos do menu para configuração são os seguintes:
SPRO> SAP Reference IMG> Estrutura empresarial> Definição>
Controlling> Atualizar área de Controlling

SPRO> SAP Reference IMG> Estrutura empresarial> Atribuição>
Controlling> Atribuir área de contabilidade de empresa

Você pode seguir estes caminhos de menu para as 2 etapas
principais ou usar o código de transação OKKP para fazer as duas
coisas.



Configuração da área de controle SAP

/ALMEIDAFELIPE88

Usando a transação OKKP , a primeira tela para a qual aparecerá
será exibida a seguir. O lado direito da tela mostra as áreas de
controle existentes e o lado esquerdo possui 3 pastas: Dados
básicos, Ativar componentes (uma subpasta) e Atribuição de
empresa (s) (uma subpasta).

Destaque a primeira entrada à direita, controlando a área 0001,
e clique no ícone Copiar como na parte superior. Copiaremos
uma área de controle padrão fornecida como uma nova área de
controle.



Configuração da área de controle SAP
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Digite um valor exclusivo de quatro dígitos, nome descritivo e
uma pessoa responsável na lista de valores pré-configurados (se
necessário). Você indica se uma única empresa ou várias
empresas serão atribuídas. Faça a moeda, o plano de contas do
FI, a variante do exercício e as atribuições da hierarquia padrão
do centro de custo.

Agora, com a nova área de controle destacada, clique na pasta
Atribuição de empresa, à esquerda. Você chegará a uma tela em
que atribuirá uma empresa. Este é um ponto de integração
importante entre FI e CO. Escolha uma empresa. A tela aparecerá
da seguinte maneira:



Configuração da área de controle SAP
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Em seguida, clique na pasta Ativar componentes / indicadores de
controle. Você receberá uma tela que aparece da seguinte
maneira. Clique no botão Novas entradas.

Após clicar em Novas entradas, você chega a uma tela onde
define quais componentes serão usados na área de contabilidade
de custos e, em caso afirmativo, como. Você pode clicar no botão
suspenso para ver as opções disponíveis e escolher conforme
necessário para atender aos seus requisitos específicos. Lembre-
se de que a categoria Análise de lucro está associada à
preocupação operacional atribuída à área de
controladoria. Vamos dar uma olhada nessa configuração mais
adiante neste documento. Por enquanto, faça as configurações
necessárias para ativar os componentes necessários e clique na
seta verde para voltar.



Configuração da área de controle SAP
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Depois de clicar na seta verde para voltar, a próxima tela será
exibida da seguinte forma. É aqui que os indicadores de controle
são definidos.



Configuração da área de controle SAP

/ALMEIDAFELIPE88

O primeiro código define se os valores são atualizados na moeda
da área de contabilidade de custos ou também na moeda da
transação e na moeda do objeto. O segundo indicador define se
o sistema calcula variações de preço para lançamentos de custos
primários por transação e os lança no CO. Se o código estiver
ativo, o sistema fará os cálculos e lançamentos. O código final
determina se os lançamentos feitos nos objetos de custo estão
bloqueados para a empresa definida em seus registros mestre
(aplicável se estiver usando o controle entre empresas). Revise
essas configurações para garantir que elas atendam aos seus
requisitos e clique na seta verde para voltar e salvar a área de
controladoria.



Elementos de custo SAP
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Os elementos de custo são definidos no módulo de controle do
SAP e são atribuídos a vários objetos, como centros de custo ,
ordens internas, etc. Basicamente, sua função é classificar e
analisar o custo para fins de relatórios internos. A integração
entre as contas de despesa na contabilidade financeira e as
classes de custo na contabilidade gerencial é essencial para fins
de reconciliação. Portanto, o lançamento em uma classe de custo
principal é feito por meio de um lançamento em uma conta do
Razão. Todas as classes de custo primárias têm uma conta
contábil correspondente no FI .

Elementos de custo ou receita primário

Os elementos primários devem ser atribuídos a um objeto
correspondente no CO, como centros de custo, ordem interna,
etc. Isso é necessário para a identificação da origem do custo. O
elemento de receita também é um elemento de custo primário,
mas, diferentemente dos elementos de custo primários, possui
uma conta contábil de receita correspondente no plano de
contas do resultado. O pré-requisito para a criação desses
elementos é ter uma conta contábil correspondente. Sem eles, o
sistema SAP não permitirá criar elementos de custo ou receita
primários.



Classes de custo secundárias
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Esses elementos são usados apenas no CO para a identificação
de custos internos para liquidações ou
avaliações. Diferentemente dos elementos de custo primários
que possuem contas contábeis correspondentes, os elementos
de custo SAP secundários não têm contas contábeis associadas a
eles. Eles são usados no cálculo de custos indiretos, na alocação
de custos internos, liquidações etc. Se o sistema SAP verificar que
existe uma Conta Contábil correspondente durante a criação de
um elemento de custo secundário, a mesma será proibida.

Inicie a transação KA01 ou navegue até o seguinte caminho no
menu SAP Easy Access:

Contabilidade - Controlling - Contabilidade de classes de custo -
Dados mestre - Classe de custo - Processamento individual -
KA01

Como criar classes de custo SAP



Como criar classes de custo SAP
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Na tela inicial, entre na área de contabilidade de custos na qual
você deseja criar uma classe de custo. Em seguida, insira o
número da classe de custo que deve ser criada com datas de
validade e clique no botão Dados mestre .

O sistema o levará para a próxima tela. Aqui, você deve fornecer
o nome e a descrição da classe de custo e escolher o número da
categoria da classe de custo na guia Dados básicos. Em seguida,
você deve clicar no botão Salvar.



Classes de custo secundárias
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Inicie a transação KA06 ou navegue até o seguinte caminho no
menu SAP Easy Access :

Controlling - Contabilidade de classes de custo - Dados mestre -
Classes de custo - Criar classes de custo - Criar classe de custo
secundária

Em geral, o procedimento é semelhante à criação de classes de
custo primárias.

O lançamento nas classes de custo principais do SAP é automático
e é feito quando o usuário entra um documento na contabilidade
financeira. Por exemplo, em transações como FB01, em que os
usuários precisam entrar em um centro de custo. Os elementos de
custo secundários não podem ser lançados diretamente como o
elemento de custo primário. Eles são usados para alocação interna
entre objetos de custo, como centros de custo, ordens internas,
elementos PEP, etc.



Centro de lucro versus centro de custo
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A diferença entre um centro de custo e um centro de lucro é que
um centro de custo é responsável apenas pelos custos de uma
empresa, enquanto um centro de lucro é responsável por
receitas e custos. Portanto, o centro de lucro da SAP pode ser
visto como uma subempresa em uma empresa porque controla
receitas e custos e lucros e perdas resultantes.

O uso básico do centro de lucro SAP é a análise das receitas e
custos de uma área específica, como uma planta, uma unidade
de negócios ou uma linha de produtos. As demonstrações
financeiras independentes ( balanço patrimonial e demonstração
de resultados ) podem ser geradas por cada centro de lucro, mas
devem ser usadas apenas para fins de relatório interno. O motivo
é que, se um centro de lucro for usado para fins de relatório
externo, esse centro de lucro deverá ser definido como uma
empresa .

Agora, a principal questão é como o custo e a receita são
lançados ou fluem no centro de lucro da SAP. A resposta é que
um centro de lucro é armazenado nos dados mestre do centro de
custo e, com isso, o custo flui no centro de lucro. Enquanto a
receita flui da ordem do cliente criada para um produto acabado
como centro de lucro também é armazenada nos dados mestre
do material. Portanto, basicamente o custo e a receita gerados a
partir da ordem do cliente do produto acabado são direcionados
para o centro de lucro.



Centro de lucro versus centro de custo
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Quando todas as receitas e custos estiverem no centro de lucro,
a empresa poderá escrever seus próprios relatórios usando o
pintor de relatórios para análise interna ou usar um dos
relatórios padrão da SAP.

As partes importantes do centro de lucro SAP incluem:

→ Nome do centro de lucro
→ A área de controle
→ Período de tempo
→ Pessoa responsável pelo centro de lucro
→ Hierarquia padrão

Uma das partes importantes da definição de um novo centro de
lucro SAP é atribuir o centro de lucro a uma hierarquia padrão
depois de criá-lo. Você deve atribuir o centro de lucro a um nó
de grupo da hierarquia padrão. A hierarquia padrão é mantida no
menu do aplicativo.



Como criar o SAP Profit Center?
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Inicie a transação KE51 diretamente na barra de transações ou
navegue até o seguinte caminho do menu:

Menu SAP - Contabilidade - Controlling - Contabilidade de centro
de lucro - Dados mestre - Centro de lucro - Processamento
individual - KE51 Criar

Na tela inicial da transação KE51 , insira o ID do centro de lucro
que você deseja criar e clique no botão Dados mestre .

O sistema o levará para a segunda tela da transação, onde você
deve inserir algumas informações na guia Dados Básicos :

→ Nome do centro de lucro e breve descrição
→ Pessoa responsável pelo centro de lucro
→ Grupo de centros de lucro sob o qual o centro de lucro é
criado



Como criar o SAP Profit Center?
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Depois de inserir esses detalhes, clique no botão salvar. O
sistema SAP salvará o centro de lucro no modo inativo. Enquanto
um centro de lucro está no modo inativo, ele não pode ser usado
para inserir dados em transações comerciais.

Se você deseja usar o centro de lucro recém-criado, é necessário
ativá-lo. Para ativar o centro de lucro, clique no botão ativar na
mesma tela.



Como criar um grupo de centros de lucro?
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Inicie a transação KCH1 diretamente da barra de transações ou
navegue até o seguinte caminho do menu:

Menu SAP - Contabilidade - Controlling - Contabilidade de centro
de lucro - Dados mestre - Hierarquia standard - Criação de KCH1

Na tela inicial, é necessário inserir o código do grupo que você
deseja criar.

Em seguida, clique em hierarquia para continuar com a definição
de uma hierarquia de centros de lucro no novo grupo. Na
captura de tela abaixo, você pode ver uma hierarquia de amostra
do grupo PCA01



Como criar um grupo de centros de lucro?

/ALMEIDAFELIPE88

Se você deseja exibir a hierarquia padrão existente, ela pode ser
exibida com o código de transação KCH6N .



COPA
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SAP COPA é um submódulo pertencente ao módulo CO . PA
significa análise de rentabilidade. Como o nome diz, o módulo
COPA no SAP atua como uma ferramenta de relatórios
estratégicos e financeiros para analisar a lucratividade com base
em diferentes segmentos.

Os segmentos podem basear-se em diferentes entradas do
usuário, como país, produto do cliente, etc. Assim, uma
organização pode analisar facilmente o resultado do lucro com
base nos dados do módulo SD , MM e CO. Além disso, os
relatórios podem ser gerados com base no custeio, na
contabilidade ou em ambos. No estágio inicial, este módulo é
usado apenas para análise estratégica, mas posteriormente
tornou-se também uma ferramenta de relatório financeiro.



COMPONENTES DO SAP CO-PA SUB
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Aqui está a lista de subcomponentes do componente de
aplicativo SAP Profitability Analysis in CO com o nome do pacote
ao qual eles pertencem.

CO-PA-ACT → Fluxos de valores reais

CO-PA-ACT-AG → Transferência de contratos de bônus do cliente

CO-PA-ACT-BI → Transferência de documentos de faturamento

CO-PA-ACT-DE → Entrada de dados

CO-PA-ACT-DP → Lançamento direto de FI / MM

CO-PA-ACT-OH → Transferência de custos indiretos

CO-PA-ACT-OR → Liquidação de pedidos e projetos

CO-PA-ACT-PA → Ajustes periódicos

CO-PA-ACT-PV → Liquidação de desvios de produção

CO-PA-ACT-SO → Transferência de ordens do cliente recebidas

CO-PA-BUD → Orçamentos de vendas por segmento de rentabilidade

CO-PA-FS → Funções estendidas para instituições financeiras

CO-PA-IS → Sistema de informação

CO-PA-MD → Dados mestre



COMPONENTES DO SAP CO-PA SUB
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Aqui está a lista de subcomponentes do componente de
aplicativo SAP Profitability Analysis in CO com o nome do pacote
ao qual eles pertencem.

CO-PA-MD-CH → Valores característicos

CO-PA-MD-VA → Avaliação

CO-PA-MTO → Funções estendidas para produção relacionada a pedidos

CO-PA-MTS → Funções estendidas para produção para estoque

CO-PA-PMS → Análise de rentabilidade / funções básicas

CO-PA-REL → Contabilidade de elementos da receita

CO-PA-SPP → Planejamento de vendas e lucros

CO-PA-SPP-AP → Planejamento automático

CO-PA-SPP-BU → Orçamentos para vendas e promoção

CO-PA-SPP-IP → Planejamento integrado

CO-PA-SPP-MP → Planejamento manual

CO-PA-ST → Estruturas

CO-PA-TO → Ferramentas

CO-PA-WR → Funções estendidas para varejo



FERRAMENTAS DO COPA
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As duas ferramentas úteis fornecidas pela SAP para analisar a
lucratividade de uma organização são a Profitability Analysis (CO-
PA) e a Profit Center Accounting (EC-PCA).

Contabilidade do centro de lucro (EC-PCA) Análise de rentabilidade (COPA)

Se uma organização deseja analisar seu 

departamento interno de lucros e perdas ou de 

acordo com diferentes áreas da empresa, é 

recomendável usar a contabilidade do centro de 

lucro.

O CO-PA é usado para ajudar a organização a 

analisar sua lucratividade de acordo com os 

segmentos de mercado, extraindo dados relacionados 

a vendas, lucros / perdas e custos de outros módulos, 

como SD, Produção e MM.

O EC-PCA pode ser usado por empresas de 

qualquer ramo da indústria (engenharia mecânica, 

química, serviços e assim por diante) e com 

qualquer forma de produção (fabricação repetitiva, 

fabricação sob encomenda, fabricação de 

processos).

O CO-PA pode ser usado por empresas de qualquer 

ramo da indústria (engenharia mecânica, atacado e 

varejo, química, indústrias de serviços e assim por 

diante) e com qualquer forma de produção 

(fabricação repetitiva, fabricação sob encomenda, 

fabricação de processos).

Os dados relevantes para o lucro são exibidos por 

período.

Os dados podem ser analisados por período, ordem 

ou projeto.

A contabilidade do centro de lucro usa 

a contabilidade de período e a contabilidade 

de custos de vendas.

A análise de rentabilidade usa o método de 

contabilidade de custo de vendas.

No EC-PCA, estruturamos as unidades que 

queremos avaliar como centros de lucro. Você pode 

criar um centro de lucro de acordo com a função da 

região (filiais, fábricas) (produção, vendas) ou 

produto (faixas de produtos, divisões).

Os segmentos de mercado são estruturados como 

produto, clientes, pedidos, outras características e 

unidades organizacionais, como empresas ou áreas 

de negócios. Apoiam o gerenciamento na tomada de 

decisões por meio de relatórios detalhados, do ponto 

de vista do mercado.



CONTABILIDADE PERIÓDICA vs CONTABILIDADE DE 
CUSTO DE VENDAS
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Na Contabilidade do período, a compensação de WIP e a
alteração na conta de estoque são usadas para calcular
alterações de estoque no balanço. O CPV e o CPV não são
calculados aqui, pois as despesas não são segregadas, portanto o
custo de produção não é facilmente identificado. O inventário é
calculado através da fórmula:

Alterações de estoque em B / S = Abertura de estoque -
Finalização de estoque (contagem física)

Na contabilidade de custos de vendas, separamos todas as
despesas no momento da entrada na área / departamento
funcional, como Produção, Vendas e Marketing e Pesquisa e
Desenvolvimento. Então, aqui o custo da área de função
"Produção" é o nosso CGV. O CPV é calculado através da fórmula:

CPV = (Estoque inicial - Estoque final (contagem física)) + CPV
(custo da área funcional de produção)



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CO-PA
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Para utilizar a funcionalidade do CO-PA (Profitability Analysis),
deve-se criar a preocupação operacional, que é a unidade
hierárquica mais alta no módulo FICO combinado. A estrutura e a
atribuição da preocupação operacional, área de controle e
empresa são mostradas na figura abaixo:

INTEGRAÇÃO COPA COM GERENCIAMENTO DE 
PEDIDOS DE VENDAS

Atribuição da condição SD ao campo de valor. Os dados de
vendas e distribuição são transferidos diretamente CO-PA usando
o mapeamento de tipos de condição SD com o campo de valor
CO-PA sem avaliação;



DICAS SAP COPA
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Dois subcomponentes do módulo CO-PA são fluxos de valores
reais (CO-PA-ACT) e Ferramentas (CO-PA-TO).

Dois tipos de COPA no SAP são baseados em contas e em custos.

Essa ferramenta é usada pelos funcionários de alto nível de uma
empresa para tomar decisões estratégicas e financeiras com base
nos relatórios da COPA.

KE1U → Exibir perfil de previsão

KEU4N → Excluir transferência real de custos CCtr

S_ALR_87005696 → Atividade IMG: SIMG_CFMENUORKE5055

S_ALR_87005739 → Atividade IMG: SIMG_CFMENUORKEKECP

KEBI → Definir preocupação operacional (entrada em lote)

S_ALR_87005772 → Atividade IMG: SIMG_CFMENUORKEKEDP

KEUD → Síntese dos ciclos reais de avaliação

KE4I → Visualizar manutenção VV2_T258I_V



FIM

POR FELIPE ALMEIDA
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