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1. RESUMO 

No presente artigo procurou-se evidenciar os sistemas de custeios como um 

elemento estratégico para a tomada de decisões, objetivando sempre o aumento da 

produtividade e redução dos custos. Analisamos os principais tipos de custeio e sua 

aplicação em um caso prático, através desta análise chegaremos a um determinante 

de qual o método mais indicado para a empresa. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em um mundo de mercados globalizados extremamente competitivos, o 

controle de custos e as informações obtidas a partir deles são fundamentais para o 

desenvolvimento interno e externo da empresa.  A preocupação com os fatores de 

produção, como perdas e desperdícios, leva as empresas a buscarem sistemas, 

mecanismos, procedimentos e formas que contribuam estrategicamente para o 

aperfeiçoamento de suas gestões, a fim de se tornarem mais competitivas perante o 

mercado atual. 

A contabilidade de custos fornece informações capazes de auxiliar no 

processo de tomada de decisões, na elaboração do planejamento estratégico, 

orçamentos, avaliação de produtos, análise da rentabilidade, análise custo-volume-

luvro, grau de alavancagem, etc. 

Diante do exposto, o presente artigo visa utilizar os conceitos de 

Contabilidade de Custos como ferramenta estratégica na busca pela alavancagem 

dos resultados da empresa.  

 

3. OBJETIVOS 

O propósito deste artigo é analisar e demonstrar a importância da gestão 

estratégica de custos na administração de uma empresa do ramo alimentício. 

Identificar possíveis falhas, desperdícios e perdas gerados em seu processo 

produtivo e administrativo, além da importância desta ferramenta para uma gestão 

mais transparente e eficaz. Apresentar um exemplo prático que comprove a 

eficiência da gestão estratégica de custos na administração de uma empresa do 

ramo alimentício. 



4. METODOLOGIA 

Para o embasamento teórico serão realizadas pesquisas através de livros, 

periódicos e web-sites, buscando coletar informações específicas sobre o tema 

abordado.  

Para o estudo prático e pesquisa em campo, foi escolhida uma empresa do 

ramo alimentício, situada no estado de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para que se possa entender a Contabilidade de Custos é necessário estar 

familiarizado com os termos utilizados na área.  

Custos são todos os gastos incorridos para aquisição de um bem ou serviço, 

utilizados na conversão de outros bens e serviços. Os custos podem ser 

classificados como: custos diretos e custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. 

Conforme RIBEIRO (2008, pág. 19), o custo integra o produto; vai para o 

estoque e aumenta o Ativo Circulante enquanto a despesa reduz o lucro; vai para o 

resultado e reduz o Patrimônio Líquido. 

MARTINS (2010, p. 22) ressalta que com o significativo aumento da 

competitividade que vem ocorrendo na maioria dos mercados, sejam industriais, 

comerciais ou de serviços, os custos tornam-se altamente relevantes quando da 

tomada de decisões de uma empresa. 

POMPERMAYER E LIMA (2002) destacam que quanto mais intensa a 

concorrência a que estiver submetida uma organização, mais importante será dispor 

de um método de custeio que lhe permita conhecer seus custos e, a partir daí, 

encontrar uma posição vantajosa diante de seus concorrentes. 

Os métodos de custeio são de grande importância dentro da Contabilidade de 

Custos, são métodos que auxiliam nas tomadas de decisões, gerando informações 

que são essenciais para que ocorra a apuração, e a apropriação dos custos ao 

produto. 

Os métodos de custeios mais utilizados são: o método do custeio por absorção, 

o método do custeio direto ou variável e o método do custeio baseado em atividades 

(ABC). 



Os conceitos de custos permitem uma expansão das possibilidades de análise 

dos gastos da empresa, em relação aos volumes produzidos ou vendidos, 

determinando pontos importantes para fundamentar futuras decisões de aumento ou 

diminuição dos volumes de produção, corte manutenção de produtos existentes, 

mudança no mix de produção, incorporação de novos produtos ou quantidades 

adicionais, etc. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados esperados são que através da pesquisa de campo realizada 

observamos os impactos dos fatores internos e externos na composição do custo 

dos produtos resultando no preço de venda. 

Se a empresa elaborar um planejamento adequado, implantando um estoque 

estratégico a fim de suprir esses fatores, com certeza terá grandes ganhos 

econômicos. 
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