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RESUMO 
 
A partir da necessidade de maior competividade dada pela atual situação econômica do 
país, o presente projeto traz em pauta a importância do controle e gestão de custos. 
Embasado em conceitos teóricos, é feito uma análise de casos reais, onde é possível 
visualizar a decisão de grandes empresas em cortar custos como estratégia para 
crescimento. Além disto, com o intuito de figurar o desenvolvimento teórico trabalhado, 
é feito também uma aplicação das ferramentas da contabilidade de custos dentro de uma 
situação hipotética, onde foi criado uma empresa com dois produtos distintos que 
tiveram seus custos mensurados a partir de tais instrumentos. Em suma, constamos que 
uma boa gestão de custos através de objetos de mensuração confiáveis, tem como 
resultado, além da redução de gastos, a eliminação de desperdícios, melhoria da 
capacidade produtiva, otimização dos processos, aumento da margem de lucro e 
obtenção de maior competitividade. 

 
Palavras chaves: Custos. Contabilidade de Custos. Gestão. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cenário atual da situação político econômica brasileira, de previsões negativas 

para o ano de 2015 devido à crise hídrica, alta inflação e no dólar, divulgação de 

escândalos de corrupção que deixam a população ainda mais insatisfeita com a atual 

situação, entre muitos outros fatores já discorridos no contexto; é muito relevante, que 

os empresários deem a devida atenção nos gastos, isto é, ter o objetivo de 

estrategicamente reduzi-los, para que seja possível prestar serviços ou vender um 

produto cujo preço seja acessível aos consumidores e assim, tendo o profissional 

contábil a grande missão de auxiliá-lo nas tomadas de decisões.  

Diante deste contexto, o grupo responderá a seguinte problemática: através da 

gestão de custos, é possível dar uma visão de gerenciamento mais analítica ao tomador 

de decisões dentro de uma organização, fazendo-a melhoras em seus resultados? Em 

que se sustenta a contabilidade de custos e de que forma ela influencia dentro de uma 

entidade e em sua tomada de decisão?  

 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é contextualizar a importância da gestão de custos para o 

alcance de vantagem competitiva nas empresas, através da correta mensuração do custo 

na cadeia produtiva e entendimento de sua importância para a formação de preços que 

sejam competitivos ao mercado, permitindo ás organizações trabalharem com a gestão 

de seu processo produtivo a uma margem de lucro adequada aos seus processos.  

Para isso, pretendemos destacar a importância do profissional contábil neste 

processo e os principais métodos de custeio que podem ser utilizados para esta 

finalidade. 

 

Metodologia da pesquisa 

A pesquisa será classificada como descritiva, por expor índices indicativos de 

desenvolvimento empreendedor com a finalidade de demonstrar a importância da 

contabilidade de custos nas empresas. Quanto aos meios de pesquisa será classificada 

como bibliográfica, pois se utilizará de livros, artigos científicos, revistas da área de 

negócios, notícias e demais fontes que possam agregar maior valor a nossa pesquisa. 
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CONTABILIDADE DE CUSTOS E SUA IMPORTÂNCIA NO CENÁRIO 
ATUAL 

 

No ambiente competitivo e mutável em que as organizações estão sustentadas, a 

necessidade de manter-se ativa no mercado se articula de maneira mais estratégica, de 

forma que readequação e inovação deverão ser as palavras de ordem na empresa 

moderna. Neste sentido os processos de produção da empresa merecem maior atenção, 

dando espaço à gestão de custos, que dará diretrizes para que a empresa conheça os 

gastos envolvidos em sua cadeia produtiva e realizar os ajustes necessários, 

maximizando e otimizando, assim, o seu processo de produção, ao passo que os gastos 

desnecessários ao processo são minimizados.  

 

 CENÁRIO ECONÔMICO E AS DECISÕES DE CORTE DE CUSTOS 
 

O cenário brasileiro atual tem se apresentado de maneira conturbada, estamos 

diante de um momento de discussões políticas, escândalos de corrupção, crise 

energética, aumento da inflação, desaceleração econômica e queda do poder aquisitivo 

dos consumidores entre outros, onde levaram muitas empresas a cortar custos, sendo 

que uns dos cortes foram às demissões em massa ocorridas desde o começo deste ano 

(2015). A perspectiva para os próximos meses não é mais otimista e todas estas 

questões têm gerado muita incerteza para as empresas, que se veem obrigadas a 

desenvolver planos de ação para contornar desafios eminentes. 

 

ANALISANDO A GESTÃO DE CUSTOS – CASOS REAIS 
 

Outro caso onde podemos analisar a importância do controle de custo é a 

Reestruturação feita na Coca-cola. Como vimos anteriormente, a fabricante de bebidas 

está na lista como uma das empresas mais demitirá funcionários em 2015. A ação faz 

parte de uma estratégia de redução de custos adotada recentemente, após a divulgação 

dos resultados de 2014 onde o lucro caiu 55% em relação ao ano anterior, como 

divulgado pela revista Exame no dia 10 de fevereiro de 2015: 

São Paulo - Para a Coca-Cola, 2015 será um ano desafiador, afirmou a 
diretora financeira Kathy Waller ao Wall Street Journal, logo após a 
divulgação dos resultados de 2014. A busca por bebidas mais 
saudáveis e câmbio fraco são alguns dos desafios enfrentados pela 
gigante americana. 
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O lucro da empresa de bebidas caiu 55% no quarto trimestre, para 
US$ 770 milhões no quarto trimestre de 2014, significativamente 
menor que o ganho de US$ 1,71 bilhão registrado em igual período do 
ano anterior. [...]. (SALOMÃO, 2015a). 

 

Segundo a notícia, além do cenário macroeconômico não estar dos mais 

favoráveis, é aliado a isso o cambio fraco e a diminuição da procura dos refrigerantes, 

pois o principal público alvo da companhia tem optado por bebidas mais saudáveis. 

Desse modo, foi traçado um plano para economizar 3 bilhões de dólares através de corte 

de custos e redirecionamento dos investimentos.  

Recentemente, foi divulgado o resultado trimestral da companhia. O crescimento 

de 1,3% nos primeiros meses do ano de 2015 deu manchete às noticias.  Pode ser 

observado, então, o começo dos resultados positivos das medidas adotadas 

anteriormente.  

Segundo matéria de Bouças (2015), do Valor Econômico, a empresa de calçados 

Grendene obteve um crescimento no lucro líquido devido à redução do preço médio nos 

calçados de preços mais baixos, conforme descrito a seguir: 

A fabricante de calçados Grendene encerrou o primeiro trimestre de 
2015 com lucro líquido de R$ 136,9 milhões, o que representou um 
crescimento de 41,8% ante o primeiro trimestre do ano passado. [...] 
As vendas cresceram 11% em volume, para 34,3 milhões de pares. O 
preço médio caiu 5,2% no período. (BOUÇAS, 2015). 

 

 

Podemos analisar que a empresa Grendene agiu estrategicamente ao diminuir 

seus preços para atrair mais vendas, sendo que mesmo que o lucro por venda foi menor, 

com os preços mais baixos houve aumento nas vendas e, portanto, em meio à crise 

econômica, se manteve competitiva e ainda, obteve aumento nos resultados. 

Assim como feito pela empresa Grendene, as empresas terão que tomar decisões 

para a realização de mudanças, reestruturação e reorganização de processos visando o 

aumento nas vendas ou prestação de serviços para assim, mesmo na retração econômica, 

possam se manter competitivas e com bons resultados. 

Outro exemplo disso é a mineradora Vale do Rio Doce, que segundo Lucro 

(2013), no ano de 2013 a mesma sofreu a retração de seu lucro mais de 6 vezes em um 

único trimestre, em outubro de 2013 a companhia havia reportado um lucro líquido de 

US$ 424 milhões no segundo trimestre do ano, sendo que no mesmo período do ano de 

2012 este valor era de US$ 2,64 bilhões. 

Conforme Vale (2015), na ocasião a Vale do Rio Doce justificou que a queda no 

lucro foi decorrente da diminuição do preço do minério e desvalorização de 10% do real 

diante o dólar. 
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Após a ocorrência deste fato a companhia passou a apresentar iniciativas 

voltadas a redução de custos, sendo que a toda a iniciativa estava pautada na disciplina 

do capital caracterizada por um processo de desinvestimento, principalmente referente 

aos investimentos em projetos.  

Há ainda outras companhias que podemos citar e que estão trilhando o mesmo 

caminho rumo a redução de custos, são elas a Michelin e a Oi. 

A Michelin tomou a iniciativa de reduzir os custos em decorrência da queda de 

seu lucro líquido abaixo das estimativas, conforme matéria lançada na Exame.com, 

Michelin (2015): “a fabricante francesa de pneus Michelin buscará 200 milhões de 

euros (227 milhões de dólares) extras em economias de custos após uma competição em 

preços ter atingido o lucro além do esperado no ano passado”. 

Ainda na matéria publicada na Exame.com, Michelin (2015), a Michelin reitera 

que a luta pela redução de custos é uma investida na tentativa de fazer frente a uma 

concorrência mais dura e a uma demanda considerada enfraquecida. 

No caso da empresa de telecomunicações Oi, o estímulo para a redução de 

custos é decorrente dos esforços para a geração de caixa, que conforme Oi (2015), uma 

vez a mesma apurou um prejuízo de 4,42 bilhões de reais no quarto trimestre em 2014. 

Conforme a mesma pauta, uma das frentes que estão sendo consideradas para o corte de 

custos é o quadro de pessoal. 

 

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA – IMPACTO DOS CUSTOS NO RESULTADO 
FINAL 
 

Para exemplificarmos o quanto os custos podem impactar no resultado de uma 

organização, vamos a seguir através de uma hipótese expor essa diferença por meio da 

produção de dois produtos compondo no caso 1 – custos diretos baixos e, no caso 2- 

custos diretos altos. 

Como exemplo, suponhamos que indústria CONTFIVE Ltda iniciou suas 

atividades em janeiro de 2015. Seus produtos são o Pão de Mel e o Alfajor. Para igualar 

ao valor real de mercado, cotamos os preços da matéria-prima necessária para a 

fabricação do Pão de Mel e do Alfajor.  

No caso 1, utilizamos os valores dos custos diretos com base em cotações dos 

preços reais. Já no caso 2, seria no caso de uma situação inflacionária, onde os custos 

foram dobrados, para assim podermos analisar o impacto que os custos têm no 
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resultado. Todos os demonstrativos aqui presentes foram elaborados visando uma 

exemplificação didática, seguindo os critérios tradicionais de rateio de custos: 

 

1 - CUSTOS BAIXOS     2 - CUSTOS ALTOS 

 

 

RESULTADOS 
 

A partir da análise dos resultados da situação hipotéticas, temos abaixo: 

 

 

 

Produto A Produto B

Receita de Vendas 250.000,00 375.000,00   

(-) CMV 77.480,49-    120.473,07-   

CPP 69.732,44   48.189,23    

(+) EIPE 24.638,80   34.134,04    

(-) EFPE 15.341,14   5.140,18       

(=) CPAP 79.030,10   77.183,08    

(+) EIPA 81.354,51   80.315,38    

(-) EFPA 82.904,12   37.025,39    

77.480,49   120.473,07  

Lucro Bruto 172.519,51 254.526,93   

Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) - Valores em reais

Produto A Produto B

Receita de Vendas 250.000,00 375.000,00   

(-) CMV 133.547,15- 204.573,07-   

CPP 120.192,44 81.829,23    

(+) EIPE 42.468,00   57.962,37    

(-) EFPE 26.442,34   8.728,45       

(=) CPAP 136.218,10 131.063,15  

(+) EIPA 140.224,51 136.382,05  

(-) EFPA 142.895,46 62.872,12    

133.547,15 204.573,07  

Lucro Bruto 116.452,85 170.426,93   

Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) - Valores em reais

 (200.000,00)

 -

 200.000,00

 400.000,00

RV CMV LB

Produto A

Custos Altos Custos Baixos

 (500.000,00)

 -

 500.000,00

RV CMV LB

Produto B

Custos Altos Custos Baixos
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Podemos analisar que com o aumento dos custos, tivemos uma diminuição no 

lucro de R$ 56.066,67 no produto A e no produto B, de R$ 84.100,00. Desta forma é 

ilustrado o impacto de custos baixos dentro do produto e para a competitividade da 

empresa, pois elas, com custos mais baixos, ganham maior flexibilidade para trabalhar 

seus preços de venda, podendo também alocar um montante maior para investir em 

áreas como Marketing e Vendas, por exemplo, além te obter maiores possibilidades de 

promoções e descontos, o que atrai o consumidor e aumenta o faturamento.  

Neste sentido a gestão dos custos ganha destaque, pois nela a empresa encontra 

uma estratégia para realizar ajustes que a permita enfrentar desafios sem que 

comprometa a qualidade de seus produtos ou serviços e consequentemente garantir sua 

permanência no mercado. Um dos pontos que contribui com o sucesso de uma boa 

gestão de custos é a disseminação desta cultura por todos os setores da empresa. É 

necessário que todos os colaboradores entendam a necessidade do custo baixo para que, 

assim, evitem desperdício. Entretanto, este é um critério muitas vezes deixado de lado 

dentro de uma gestão, tornando-a pouco efetiva.  

A meta a ser traçada também é extremamente importante. Poucas empresas 

procuram fazer um estudo da taxa de redução a ser atingida, estipulando um número 

arbitrário que pode não condizer com a necessidade e realidade da organização, além de 

não observar tendências de mercado e referências externas. Este é um erro considerado 

quase fatal, uma vez que as oscilações de variantes do mercado se mantêm constantes, 

como o surgimento de novas tecnológicas, possível valorização ou desvalorização das 

matérias utilizadas na produção e os preços de comercialização de outros concorrentes.  

Aliado à meta quantitativa, há a necessidade de traçar o objetivo a ser 

conquistado com tal redução. A gestão de custos, por si só, não representa a finalidade; 

ela é apenas ferramenta para alcançar determinado objetivo previsto anteriormente. 

Além disso, é necessária a absorção dos custos à estratégia da empresa, para que as 

medidas de redução não fiquem soltas dentro da organização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi apresentado, respondemos a seguinte problemática: através da 

gestão de custos, é possível dar uma visão de gerenciamento mais analítica ao tomador 

de decisões dentro de uma organização, fazendo-a melhoras em seus resultados? A 

contabilidade como a ciência que registra, estuda e analisa os fenômenos que afetam o 

patrimônio das empresas, exerce um papel fundamental na análise de custos, pois 

através das informações fornecidas pela contabilidade, o tomador de decisões poderá 

verificar em quais áreas serão necessários implementar uma reestruturação e mudanças 

em processos para que seus resultados sejam cada vez melhores. 

No que se refere ao desenvolvimento conceitual do tema, podemos perceber no 

decorrer do artigo os inúmeros benefícios trazidos pela gestão de custos em uma 

empresa, tais como redução de gastos, eliminação de desperdícios, melhora da 

capacidade produtiva, otimização dos processos, aumento da margem de lucro e 

obtenção de competitividade são somente algumas das vantagens observadas. Em 

conjunto disto, além da importância da gestão de custos praticada em função da 

obtenção da competitividade e aumento da margem de lucro, verificamos também que 

tal pratica passou a exercer maior importância nas empresas em função dos cenários 

político e econômico vivido atualmente. 

Neste sentido, a política de gestão de custos deve ser um processo contínuo 

dentro da companhia, pois contribui para que esta trabalhe com processos enxutos e sem 

desperdícios, além de contribuir para que a mesma enfrente períodos de escassez sem 

ter um impacto significativo em sua produção. 

Em suma, não se trata apenas de cortar custos para melhor resultado. É preciso 

um estudo de metas, mercado, áreas internas e outros fatores que compõem as variáveis 

decisórias para uma boa gestão. Em outras palavras, como já dito no decorrer da 

dissertação, o corte de custos não deve ser o objetivo da organização, mas uma 

ferramenta utilizada para traçar o caminho e alcançar metas determinadas 

anteriormente, aumentando a competitividade da empresa no mercado. 

Este estudo, indubitavelmente, contribui para abrir reflexões sobre o momento 

que estamos vivenciando, que a eliminação de custos é essencial para a formação de um 

preço menor e uma porcentagem de lucro maior, para que as empresas possam se 

manter competitivas mesmo em um cenário econômico não favorável.  
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