
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 

Proposta de um modelo de política de redução de custos: um estudo de 
caso exploratório  

 
 

André Ricardo Ponce dos Santos (UNIMEP) anrsantos@uol.com.br 
Eduardo Machareth Soares Bellam (UNISALESIANO) eduardo.soares@bertin.com.br 

Eduardo Teraoka Tófoli (UNISALESIANO) eduardo_tofoli@yahoo.com.br 
Luis Antonio Ribeiro de Melo (UNISALESIANO) luis.melo@bertin.com.br 
Marcos Gomes da Silva (UNISALESIANO) marcos.gomes@bertin.com.br 

 
  

Resumo: Para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e a expansão econômica, as 
empresas vêm diversificando seus serviços buscando mais qualidade e preços competitivos. 
Diante disso, torna-se essencial o conhecimento de seus custos, bem como sua gestão que 
constitui ferramenta de extrema importância no que diz respeito ao sucesso das 
organizações. Em busca de resultados favoráveis, as empresas buscam reduzir racionalmente 
seus gastos internos de tal forma que não  comprometam junto aos consumidores  a imagem 
relacionada aos seus produtos ou serviços. Consoante a isso, este trabalho tem como 
objetivo, identificar e propor um modelo de gerenciamento de custos utilizando a análise de 
mensuração da REC (Redução Estratégica de Custos). Com a redução estratégica de custos 
torna-se possível decrescer significativamente os custos da empresa sem comprometer suas 
atividades, o que certamente resultará em lucros crescentes. O modelo de gestão proposto 
elucida o controle e a redução de custos, que se aplicada em conformidade com a REC 
propiciará a empresa à continuidade de suas atividades com eficácia perante seus 
concorrentes. Com um modelo de gestão torno-se possível mensurar todos os custos 
incorridos, seja na prestação de serviços ou na revenda de produtos. 
Palavra Chave: Custos; Gestão; Redução Estratégica. 
 

 

1. Introdução 

Atualmente, o mercado competitivo está influenciando de forma intensiva o cenário 
econômico empresarial. A economia hoje globalizada atravessa por constantes mutações, 
colocando as grandes corporações em situação de total desconforto em suas atividades. Esta 
situação de desconforto que permeia em muitas organizações é, também, visto por muitos 
gestores como uma nova tendência que os levará a competitividade, aumentando ainda mais a 
responsabilidade do gestor. Essa nova tendência incorreu na pós-economia globalizada e 
abertura de mercado, que fez as organizações tornarem-se cada vez mais competitivas.  

Com o acirramento da concorrência no mercado atual e as exigências cada vez maiores dos 
consumidores, que buscam qualidade a preços acessíveis, as empresas precisam cada vez mais 
buscar um melhor gerenciamento de seus custos. O conhecimento dos custos, bem como sua 
gestão, constitui ferramenta de extrema importância no que diz respeito ao sucesso de uma 
organização. Atualmente não é possível elevar os preços para compensar os gastos com a 
produção ou com a manutenção de ativos. Em busca de resultados favoráveis, cada vez mais 
as organizações, independente de seu tamanho, buscam a redução racional de seus gastos 
internos, de tal forma que não afete o consumidor. Consoante a isso, este trabalho tem como 
objetivo, identificar e propor um modelo de gerenciamento de custos utilizando a análise de 
mensuração da REC (Redução Estratégica de Custos). 

 O modelo proposto foi aplicado em uma empresa prestadora de serviços de pequeno porte, 
onde demonstrou grande aderência no resultado final. Neste contexto surge a seguinte 
indagação: Até que ponto pode-se reduzir os custos de uma empresa sem afetar a eficiência de 
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suas atividades? Pra demonstrar a veracidade ou não destes pressupostos, foi realizado um 
estudo de caso exploratório de modo a aplicar o modelo proposto. 

 

2. Redução estratégica de custos 

Torna-se comum às empresas serem ameaçadas pelo declínio de seus resultados, e uma das 
alternativas mais utilizadas para a alavancagem deles é a busca pela redução de seus custos. 
Essa decisão implantada sem uma visão integral do ambiente interno e externo da empresa 
pode afetar negativamente as bases de produção de valor e a competitividade da empresa em 
seu seguimento de atividade. 

 

2.1 Conceitos da redução estratégica de custos 

A Redução Estratégica de Custos tem por objetivos a redução a curto e médio prazo dos 
custos de uma empresa e a preservação das estratégias e posição competitiva. E nessa busca 
racional por diminuição de custos produtivos, a REC utiliza quatro bases conceituais assim 
denominadas: 

a) Ótica da produção de valor; 

b) Ótica dos processos; 

c) Ótica dos recursos; e 

d) Óticas das fontes de financiamentos.  

 

2.1.1 Ótica da produção de valor 

A REC parte do entendimento que todo recurso empregado por uma empresa tem um objetivo 
maior que é o de criar valor. A empresa efetua a transformação produtiva onde esses recursos 
são convertidos em produtos / serviços. Essa transformação produtiva tem consumo de 
recursos e por sua vez incidem em custos para a mesma, e deve produzir valor para seus 
clientes e para os investidores. 

Diante disso, uma empresa é competitiva aos olhos dos clientes quando é capaz de oferecer 
preços menores para benefícios equivalentes, bem como diferentes ou mais relevantes 
benefícios que possam justificar preços mais altos que seus concorrentes. Já sob o olhar dos 
investidores, a empresa é competitiva se conseguir oferecer de forma segura o retorno do 
capital empregado, e se este for superior a outras empresas do mesmo seguimento. 

Já uma empresa é competitiva para seus proprietários/acionistas, se, ao menor risco possível, 
ela cumprir duas condições de remuneração do capital que investiram. Primeira: ter 
capacidade de prover no custo prazo, um retorno superior a média das outras empresas de seu 
setor de negócios. Segundo: fazer com que tal retorno, a médio e longo prazo, seja igual ou 
superior à taxa de rentabilidade esperada dos investidores. (MARTINS, 2003, p. 9) 

Para alcançar a produção competitiva e ter um desempenho melhor que seus concorrentes, é 
essencial a adoção de adequadas estratégias condizentes com o mercado em que concorre. 
Entre elas citam-se: 

a) Estratégia da eficiência de mercado: parte do princípio que a empresa possui um pacote de 
benefício maior ou mais amplo que seus concorrentes, e isso trará um retorno maior aos 
seus investidores que podem cobrar pelo produto / serviço ofertado um preço maior que a 
média de seus concorrentes; e 
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b) Estratégia de Eficiência Operacional: a empresa compete oferecendo produtos que tragam 
benefícios a seus compradores e tenham preços inferiores a seus concorrentes. Essa 
conceituação é de extrema importância no meio empresarial, pois, mesmo que uma 
empresa ofereça produtos que se diferenciem em qualidade dos demais concorrentes, estão 
expostas à ação de imitadores e com tempo terão que competir também em eficiência 
operacional. 

 

2.1.2 Ótica de processos 

Todas as empresas na obtenção de seus produtos/ serviços têm uma série de processos 
internos, também chamados de processos de negócio, que correspondem a atividades 
interligadas e que recebem recursos e, conseqüentemente, têm um custo. As atividades 
relacionadas à produção de uma empresa recebem o nome de rede de valor; para os demais 
processos que não estão diretamente relacionados à rede de valor, nomeia-se como processos 
subsidiários ou de suporte. Os processos internos devem estar alinhados com a estratégia 
optada pela empresa. Assim, uma empresa que pratica a estratégia de eficiência operacional e 
constantemente se vê obrigada a baixar seus custos como arma de competitividade, tende a 
estar atenta a ociosidade e desperdício no uso de materiais e equipamentos, a terceirizar 
atividades não essenciais e a reduzir seu escalão hierárquico. 

 

2.1.3 Ótica dos recursos 

Como os recursos empregados por uma empresa incidem em um custo, o ponto chave é 
distinguir se seu emprego está sendo produtivo, ou seja, se está gerando um valor maior que 
seus custos. Isto é extremamente difícil de avaliar em uma organização, já que normalmente 
os recursos trabalham em agrupamentos. Para avaliar o potencial dos recursos, é necessário 
primeiro verificar qual a sua colaboração na produção de valor, são as capacidades. 

 

2.1.4 Ótica do financiamento 

Os recursos utilizados pela empresa geram demanda por fontes de financiamentos. Essas 
fontes de recursos mobilizadas pela empresa podem ser de capital próprio como também 
oriundo de empréstimos. Os recursos conseguidos por meio de empréstimos têm seus custos 
explicitados através de contratos, o que a contabilidade trata como despesas financeiras. Isso 
não significa que o capital próprio não tenha custos, este capital é remunerado pelo lucro, e 
seu custo econômico de oportunidade corresponde à taxa de remuneração desejada pelo 
investidor.  Como a REC pretende reduzir os custos operados contabilmente, utiliza uma taxa 
geral de custo de capital igual à média dos empréstimos. Isso pode significar uma super-
estimativa  do capital próprio da empresa, já que as taxas praticadas no mercado financeiro 
são elevadas. 

 

2.2 Metodologia da redução estratégica de custos 

Para aplicação do modelo da REC, é necessário que se faça uma análise simultânea de valor e 
de custo dos processos empresariais, devendo-se seguir três etapas: mapeamento dos 
processos e atividades e classificação quanto à importância na criação de valor ao seu cliente; 
localização dos recursos nesses processos e mensuração de seus custos; e análise conjunta 
valor / custo / riscos dos processos. 
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2.2.1 Classificação dos processos 

Na busca da criação de valor identificam-se cinco grandes tipos de processos: 

a) Essenciais; 

b) Prioritários; 

c) Suporte ou retaguarda; 

d) Compulsórios, e 

e) Supérfluos. 

Segundo Martin (2000) os processos essenciais são o diferencial de uma empresa junto ao 
cliente, ou seja, o ponto forte é que é facilmente lembrado quando é mencionado o nome de 
determinada empresa. Já os processos prioritários são os processos de sustentação dos 
processos industriais, embora não visíveis aos clientes, estão diretamente ligados aos 
processos essenciais. 

Segundo o autor, os processos de retaguarda não apresentam importância aos clientes, mas 
dão suporte ao dia-a-dia da empresa e asseguram a integridade dela. Relacionam-se aos 
processos de retaguarda procedimentos administrativos, como: confecção de folhas de 
pagamento, arquivamento de documentos, escrituração contábil e fiscal, entre outros.  

Ainda conforme Martin (2000), os processos compulsórios são os desenvolvidos pela empresa 
apenas por obrigatoriedade, servindo como exemplo os controles ambientais e pagamentos de 
impostos. Já os processos supérfluos são procedimentos realizados pela empresa que têm seu 
valor nulo tanto ao cliente quanto à empresa e geralmente tiveram alguma utilidade quando 
foram introduzidos, mas que atualmente não têm importância alguma. Embora a utilidade 
tenha desaparecido, continuam sendo desenvolvidos porque ninguém questionou sua 
validade. Para a avaliação dos processos de uma empresa deve-seguir o critério de eliminação 
progressiva. O processo é essencial? Se não for, é prioritário? É de retaguarda? A avaliação 
dos processos não pode ser feita de forma absoluta. Os fatores considerados de valor para o 
cliente recebem ponderações conforme sua importância e o processo é julgado atribuindo-se 
notas para cada fator. 

 

2.3 Avaliação das economias potenciais de custos nos processos 

Para projetar possíveis economias em processos, faz-se necessária a análise sobre a 
essencialidade dos custos dos processos. Uma economia resulta da intervenção sobre o uso de 
recursos ou de tempo de ciclo de um processo. Essa intervenção sempre busca a redução dos 
custos produtivos, mesmo que em um primeiro momento seja necessário o desembolso 
adicional de recursos de capital.  

Pode-se ilustrar, como exemplo, investimentos em automação, em que inicialmente haverá a 
necessidade de desembolso para a aquisição de equipamento, além dos encargos decorrentes 
das dispensas de funcionários previstas nas leis trabalhistas. Apesar disso, os ganhos com a 
redução de custo nessa operação pode ser de tal relevância que os ganhos superem de forma 
satisfatória os gastos iniciais. Diz-se então que essa economia tem um custo/benefício viável. 
Já a análise de risco dos cortes é feita de forma automática quando se faz a classificação dos 
processos, já que a escala desenvolvida para apurar o valor do processo também pode ser 
utilizada para identificar o risco de intervenção deste processo.  

De posse de dados sobre a essencialidade dos processos, a REC propõe uma intervenção de 
três formas diferentes: 
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a) Eliminação do processo; 

b) Terceirização; e 

c) Reformulação. 

 

2.3.1 Eliminação de processos 

Os primeiros processos a serem eliminados são os processos considerados supérfluos. Os 
processos supérfluos, que não servem a nenhum propósito e não acrescentam qualquer valor 
são candidatos naturais ao descarte. A confecção de relatórios que ninguém usa, de 
procedimentos e rotinas burocráticas sem qualquer lógica ou de processos que não são 
consistentes com a estratégia geral e são executados somente “porque sempre foi assim” 
devem simplesmente ser eliminados. (MARTINS, 2003, p. 18). 

Outros candidatos à eliminação são os processos de suporte que consomem elevados custos 
operacionais em forma de equipamento e pessoal, e trazem uma baixa geração de valor. 

 

2.3.2 Terceirização 

A terceirização poderá abranger praticamente todos os processos de retaguarda, compulsórios 
e obrigatórios. Uma empresa busca na terceirização sair de determinados processos que não 
são essenciais ou prioritários, transferindo sua realização para outras empresas onde tais 
processos são essenciais. 

De acordo com Martin (1999, p. 18), os riscos da terceirização que podem ser expressivos  
são de dois tipos: os de negociação e os de quebra contratual. 

Os riscos de negociação dizem respeito ao elevado poder de barganha em futuras negociações 
de preços ou condições de fornecimentos. Quanto à questão de quebra contratual, refere-se ao 
não cumprimento por parte do terceirizado de suas obrigações de fornecimento de 
produtos/serviços. Ambos os riscos podem ser minimizados por meio de uma adequada 
contratação de serviços e de uma criteriosa seleção de fornecedores no que diz respeito à 
capacidade técnica e financeira. 

 

2.3.3 Reformulação de processos 

Na terceira etapa, a REC diz respeito a processos que tenham sido examinados do ponto de 
vista de possível eliminação ou terceirização. Nessa etapa, verifica-se a possível eliminação 
de atividades dentro do processo. Para isso faz-se necessário verificar o real valor trazido pela 
atividade desenvolvida. A experiência dos que analisam processos para efeito de melhorias de 
produtividade indica que, em geral, considerando os processos de uma empresa como um 
todo, mais de 30% dos seus custos e mais de 50% dos tempos de ciclo são decorrentes de 
atividades que não acrescentam valor. (KEEN apud MARTIN, 1999, p. 18) 

Assim, melhorias ou inovações de processos que eliminem ou reduzam tais atividades têm 
elevada viabilidade, mesmo que exijam altos investimentos em sua obtenção. Outra meta a ser 
observada na possível eliminação de atividades dentro do processo é a que diz respeito à 
funcionalidade de especialistas. Ao reformular tais processos, usualmente criam-se 
procedimentos padronizados, o que reduz significativamente a necessidade de suporte desses 
profissionais. Com informações e instrumentos dos procedimentos, pessoas não 
especializadas podem perfeitamente dar conta de transações e tomar decisões que antes 
exigiam elevada participação de especialistas. Tal procedimento é de baixo risco e muitas 
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vezes vem acompanhado de substancial melhoria no fluxo e na qualidade do serviço. A 
redução de custos unitários de cada atividade está diretamente relacionada a aumento de 
produtividade. As mais expressivas melhorias de produtividade têm sido obtidas por meio de 
inovações nos processos, com redução no uso do material ou de partes; de inovações de 
processos com troca de insumos mais onerosos por outros mais baratos; redução de 
desperdício; de melhoria da utilização da capacidade instalada; de automatizações; de redução 
da complexidade operacional; de redução de tempo ocioso, entre outros. Para que possa se 
chegar a este benefício, usa-se o mapeamento do processo com o intuito de: 

a) Verificar a complexidade no interior dos processos; 

b) Determinar a passagem do trabalho entre diferentes pessoas; 

a) Identificar problemas do fluxo de trabalho; e 

b) Levantar problemas de qualidade. 

A comunicação eficiente é um dos atributos essenciais a REC. A avaliação das economias 
potenciais deve ser apresentada à direção da empresa de forma simples, concisa e didática. 
 

3 Metodologia utilizada pelo REC 

A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa situada no interior do estado de São Paulo, cuja 
sua atividade principal é a prestação de serviços em veículos pesados. Foram identificados os 
principais serviços prestados e os colaboradores necessários, assim, foram desmembrados 
para identificar os recursos empregados no cumprimento destes serviços com a finalidade de 
obter os custos dos mesmos. Como principais atividades desenvolvidas pela empresa 
identificam-se os seguintes serviços de solda elétrica e de oxigênio, tornearia, montagem de 
freio, alinhamento de eixo, jateamento e a desmontagem e montagem do eixo.  

Partindo da identificação das atividades, apurou-se os materiais necessários para o 
cumprimento da atividade e que não são cobrados do cliente contratante do serviço e por essa 
razão deve compor o preço final da mão-de-obra. No quadro 1 a seguir foram apresentados os 
materiais utilizados para a realização dos serviços. 

QUADRO 1 - Relação dos materiais utilizados na prestação de serviços 

Discriminação Material Valor Valor Lucro %  Valor Total 
Do Serviço Utilizado Quant. Unitário Total   Materiais 

Solda Elétrica Eletrôdo 10 0,07 0,73 35 0,99 
Oxigênio 1 0,3 0,3 35 0,4 
Acetileno 1 0,25 0,25 35 0,34 

Solda Oxigênio Vareta Solda 2 1 2 35 2,7 
Tornearia Vídia 1 0,01 0,01 35 0,01 
  Bitz 1 0,01 0,01 35 0,01 
  Bedame 1 0,01 0,01 35 0,01 
  Broca 1 0,03 0,03 35 0,04 
Montagem de Freio Lona 1 15 15 35 20,25 
Alinhamento Pilha 6 0,07 0,41 35 0,55 

Gelgranulado 20 3 60 35 81 
Jateamento Energia           

Pino e Bucha 
Rolamento Montagem e 

Desmontagem do Eixo Arroela 1 240 240 35 324 

Fonte: Elaborado pelos autores 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 

Usa-se como exemplo o serviço de tornearia que utiliza os seguintes recursos unitários: vídia, 
bitz, bedame e broca. Bem como seus valores por unidade e a margem de contribuição 
desejada para os materiais utilizados, que no caso é de 35%, este valor é considerado pela 
administração da empresa nas vendas de produtos aos consumidores. Já num segundo 
momento relaciona-se os colaboradores com seus respectivos salários-hora. De posse de 
dados como o custo de materiais utilizados para a realização dos serviços e do valor por hora 
de trabalho dos colaboradores, como próximo passo, apura-se o custo de mão-de-obra por 
tempo de serviço, conforme é demonstrado no quadro a seguir.  

QUADRO 2 - Relação de mão-de-obra por duração do serviço 

Discriminação Tempo de  Valor  Custo 

Do Serviço 
Duração 
em min. 

Conversão  
Horas 

Nº  
Funcionário/cargo Hora Mão Obra 

Solda Elétrica 20 0,333 1 Soldador 3,27 1,09 
Solda Oxigênio 20 0,333 1 Soldador 3,27 1,09 

Tornearia 60 1 1 Torneiro  5,45 5,45 
Montagem de Freio 30 0,5 1 Ajudante 1,74 0,87 

  1 Geometrista 5,45 3,63 
Alinhamento 40 0,667 1 Ajudante 1,74 1,16 
Jateamento 1440 24 1 Ajudante 1,74 41,76 
Montagem e 

Desmontagem do Eixo 480 8 1 Ajudante 1,74 13,92 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O quadro acima demonstra o calculo da mão-de-obra usando o tempo de duração do serviço 
prestado, bem como a quantidade e o cargo dos colaboradores necessários. Onde multiplicam-
se o tempo de duração do serviço pelo valor da hora dos colaboradores envolvidos em sua 
realização, assim obtém-se o custo com a mão-de-obra por serviço. A seguir demonstra-se a 
apuração do custo total do serviço onde é identificado o valor total gasto para a realização do 
trabalho com a soma dos totais de materiais utilizados e do custo de mão de obra. 

Desempenhado os cálculos para apuração dos custos na prestação dos serviços da empresa 
como próximo passo, identificou se os custos fixos da empresa que vai do período de 
janeiro/2005 a junho/2005, os valores foram apurados a partir dos demonstrativos contábeis 
para o período dos primeiros seis meses do ano de 2005.  Dados recolhidos junto a 
contabilidade da empresa. 

QUADRO 3 - Relação dos custos fixos da empresa 

CUSTOS FIXOS VALOR 
Materiais de Consumo R$ 2.398,94  
CPMF R$ 3.595,92  
Despesas Bancárias R$ 6.553,09  
Devolução de Cheques R$ 32.924,40  
Conservação, Reparação, Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 530,00  
Materiais de Consumo R$ 965,50  
PRÓ-LABORE R$ 12.696,00  
Sálarios e Ordenados R$ 20.791,43  
FGTS R$ 2.768,89  
Associações de Classe R$ 290,00  
Conservação, Reparação, Manutenção das Instalações R$ 800,00  
Energia Elétrica R$ 2.409,50  
Materiais de Consumo R$ 1.000,00  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 

Telefone R$ 4.878,46  
Seguros R$ 500,86  
Despesas Diversas R$ 423,00  
Serviço de Proteção ao Crédito R$ 356,45  
Honorários Contábeis R$ 1.508,00  
Aluguel de Software R$ 504,37  
Total R$ 95.894,81  
Fonte: Elaborado pelos autores 

O quadro acima demonstra as despesas de instalação da empresa nos primeiros seis meses do 
ano de 2005, incluindo-se aí, por exemplo, despesas com matérias, energia elétrica e despesas 
com folha de pagamento. Com a identificação dos custos fixos da empresa há a necessidade 
de se apurar os valores em percentuais dos custos de capacidade. Com base nos valores dos 
custos fixos e utilizando os relatórios contábeis que totalizam o faturamento da empresa em 
seis meses, obtém-se o custo de capacidade conforme apresentado abaixo: 

QUADRO 4: Custos fixos da empresa / receita semestral 

CUSTO FIXOS DA EMPRESA 
    
(*) Custos Fixos apurado nos últimos 6 meses R$ 95.894,81  
    

RECEITA AFERIDA NOS ÚLTIMOS 6 MESES 
Mês R$ 

Janeiro 24.091,26 
Fevereiro 40.827,96 
Março 17.459,29 
Abril 27.698,87 
Maio 31.995,67 
Junho 21.317,66 
Total 163.390,71 
Fonte: Elaborado pelos autores 

O quadro a seguir leva em consideração os valores apurados de custos nos seis meses do ano 
de 2005 e o compara com as receitas no mesmo período. Identificando um valor final para o 
custo de capacidade da empresa nesse semestre de 58,69%. 

QUADRO 5 - Custo de capacidade da empresa 

CUSTO DE CAPACIDADE DA EMPRESA 
  58,69% 
Custos de Capacidade apurado no período 58,69% 
    
Fonte: Elaborado pelos autores 

Assim, levando-se em consideração o custo de capacidade e os impostos incidentes sobre as 
atividades da empresa o custo final do serviço pode ser demonstrado conforme o quadro 
abaixo. 

QUADRO 6: Composição da margem da empresa 

% Margem 
Lucro / Serviço 80 
Impostos Incidentes 5,4 
TOTAL  85,4 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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QUADRO 7- Discriminação dos custos por serviços 

Discriminação Total Custo de % Margem Total Geral 
Do Serviço Serviço Capacidade Total     

Solda Elétrica 2,49 1,46 3,95 85,40% 7,33 
Solda Oxigênio 4,53 2,66 7,18 85,40% 13,32 
Tornearia 5,53 3,24 8,77 85,40% 16,26 
Montagem de Freio 21,12 12,4 33,52 85,40% 62,14 
Alinhamento 5,34 3,14 8,48 85,40% 9,33 
Jateamento 41,76 24,51 66,27 85,40% 122,86 
Montagem e 340 199,55 539,55 85,40% 1.000,32 
Desmontagem do Eixo           
Fonte: Elaborado pelos autores 

3.1 Redução estratégica de custos 

Através dos valores encontrados anteriormente obteve-se o custo de capacidade, que é um 
valor bastante elevado se comparado com as receitas do mesmo período.  

Buscando a redução do custo de a capacidade da empresa através da pesquisa realizada, foram 
identificados alguns valores que facilmente podem ser reduzidos através de um administração 
dos fatos que o geram. 

Entre as despesas que compunham os valores gastos no período apurado, algumas chamaram 
a atenção pelo montante de seus valores, contas como devolução de cheques que já foram 
considerados incobráveis pela diretoria da empresa totalizam neste período R$ 32.924,40, o 
que representa 20,15% de toda receita da empresa neste mesmo espaço de tempo. 

Outro valor apontado é o com despesas de telefone, que no semestre totalizou R$ 4.878,46, 
considerado elevado, já que a rotatividade do estoque é baixa, não trazendo a necessidade de 
muitos contatos com fornecedores para a aquisição de peças.  

 

3.2 Redução de custo em nível estratégico 

Levando-se em consideração o alto valor para a conta cheques devolvidos foram aplicados 
uma redução de 40% dos valores para os cheques devolvidos, essa redução seria resultado de 
um planejamento o segmento comercial e de contas a receber visando baixar os casos de 
inadimplência dos clientes, assim, a montante desta conta seria reduzo de R$ 32.924,40 para 
R$ 19.754,64, ou de 20,15% para 12,09% do total das receitas. 

 

3.3 Redução de custo em nível operacional 

Em nível operacional considerou-se que a despesa com conta de telefone é elevada e aplicou-
se a redução de 30% desse valor com o uso racional do telefone e a extinção do uso particular 
e para fins supérfluos, assim, os R$ 4.878,46 iniciais tornaram-se R$ 3.414,92 e o percentual 
em relação as receitas do período caíram de 2,98% para 2,09%. 

Outro valor reduzido a nível operacional foi os gasto com materiais de consumo, através de 
economias básicas de materiais utilizados no dia-a-dia da empresa, aplicou-se uma redução de 
15% do valor, baixando-o dos R$ 4.364,44 para R$ 3.709,77. 

 

3.4 Redução de custos em nível de execução e controle 
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Em nível de execução e controle foi identificado um alto valor para despesas bancárias no 
período de 6 meses, acredita-se que com o simples controle e planejamento financeiro seja 
possível reduzir esses valores em 20%, assim os valores com despesas bancárias atingiriam o 
montante de R$ 5.242,47 em relação aos R$ 6.553,09 iniciais. 

 

3.5 Redução total do custo de capacidade 

Após as reduções nos níveis estratégico, operacional e de execução e controle é apurado a 
redução total em nível geral do custo de capacidade. O valor alcançado com essa economia 
foi de R$ 16.598,59. Conforme mostra o quadro abaixo. 

QUADRO 8 - Redução do custo de capacidade da empresa 

CUSTOS FIXOS  VALOR  
Materiais de Consumo R$ 1.744,27  
CPMF R$ 3.595,92  
Despesas Bancárias R$ 5.242,47  
Devolução de Cheques R$ 19.754,64  
Conservação, Reparação, Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 530,00  
Materiais de Consumo R$ 965,50  
PRÓ-LABORE R$ 12.696,00  
Sálarios e Ordenados R$ 20.791,43  
FGTS R$ 2.768,89  
Associações de Classe R$ 290,00  
Conservação, Reparação, Manutenção das Instalações R$ 800,00  
Energia Elétrica R$ 2.409,50  
Materiais de Consumo R$ 1.000,00  
Telefone R$ 3.414,92  
Seguros R$ 500,86  
Despesas Diversas R$ 423,00  
Serviço de Proteção ao Crédito R$ 356,45  
Honorários Contábeis R$ 1.508,00  
Aluguel de Software R$ 504,37  
Total R$ 79.296,22  
Fonte: Elaborado pelos autores 

O quadro anterior demonstra a redução dos valores após a aplicação da redução estratégica, o 
montante dos gastos foi reduzido de R$ 95.894,81 para R$ 79.296,22, um economia de 
17,30%. 

Com essa redução estratégica os custos de capacidade da empresa foram reduzidos em 
10,16%, e o percentual levando-se em consideração as receitas do período que era de 58,69% 
agora representa 48,53%. Conforme demonstra o quadro abaixo. 

QUADRO 9 – Informações obtidas após as reduções 

CUSTO FIXOS DA EMPRESA APÓS APLICAÇÂO DA REDUÇÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 
    

Custos Fixos apurado nos últimos 6 meses R$ 79.296,22  
    

 RECEITA AFERIDA NOS ÚLTIMOS 6 MESES 
Mês R$ 

Janeiro 24.091,26 
Fevereiro 40.827,96 
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Março 17.459,29 
Abril 27.698,87 
Maio 31.995,67 
Junho 21.317,66 
Total 163.390,71 

CUSTO DE CAPACIDADE 
  48,53% 

Custos de Capacidade apurado no período 48,53% 
    

Fonte: Elaborado pelos autores 

O quadro acima demonstra que através das reduções proposta anteriormente houve uma 
redução de 10,16%.Os valores obtidos com a economia aferida a partir da redução de custos 
podem ser aproveitados pela empresa de duas formas: 

a) Através do aumento do lucro em suas operações de venda ou prestação de serviço; e 

b) Através de redução dos valores cobrados de seus clientes pelos produtos ou serviços 
ofertados. 

 

4 Modelo proposto 

No modelo proposto a contabilidade serviria como coletora de dados, onde os departamentos 
de recursos humanos, departamento financeiro, departamento de compras, departamento de 
serviços e faturamento forneceriam seus custos a nível operacional. 

Caberia a contabilidade informar a nível tático, ou seja, a administração, os custos dos níveis 
operacionais. Já a administração indicaria os pontos onde é possível aplicar reduções de 
custos através da REC. Por sua vez a administração fica também incumbida de transportar as 
informações ao nível estratégico, a quem caberia a decisão de onde aplicar a reduções e como 
aproveitar as economias decorrentes. A figura abaixo apresenta o modelo proposto.  

 
FIGURA 1- Modelo de Gestão Estratégica de Custos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5 Conclusão 

Com a implantação da gestão estratégica de custos torna possível para empresa a identificação 
dos custos propiciando aos administradores, ferramentas para gerenciar os custos com as 
atividades da organização. 

Verificou-se neste artigo que poucas empresas utilizam algum modelo de gerenciamento de 
custos, tornando-se difícil à correta mensuração de seus custos. 

Neste contexto, verificou-se que as margens de contribuições de cada produto são definidas 
levando-se em conta apenas o preço de aquisição dos produtos, onde foi atribuído um índice 
percentual sobre o mesmo, não levam em conta os demais gastos da empresa para a formação 
do preço de venda. 

Já no que diz respeito a essa prestação de serviços, o preço é definido apenas pela experiência 
do encarregado de oficina, sem levar em consideração os recursos que foram necessários para 
a realização do trabalho. 

 Esse tipo de administração pode demonstrar-se ineficaz no que diz respeito ao lucro, uma vez 
que os preços definidos podem ser insuficientes para cobrir todos os gastos da organização. 

Com a redução estratégica de custos pode-se diminuir significativamente os custos da 
empresa sem um maior comprometimento de suas atividades, o que irá resultar em lucros 
maiores.  

Com um modelo de gestão enfocado nos custos da empresa bem definido e estruturado torna 
possível à administração da empresa identificar onde e quando ela necessita de mais recursos 
e qual o custo desses recursos para a empresa. A partir da mensuração dos custos incorridos a 
empresa, é possível também identificar o percentual de lucro referente aos seus produtos e 
serviços e assim decorrente de uma redução estratégica dos recursos empregados, o retorno 
dos investimentos tenderão a aumentar na forma de resultados positivos maiores.    
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