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RESUMO  

 

O presente estudo teve como base a analise dos custos, tendo mais 
especificamente como problemática a avaliação dos custos operacionais de cada 
departamento e como demonstra-los, onde a principio não passaria de uma simples 
analise de custos e despesas, visando alcançar o verdadeiro custo do produto, 
contudo após as devidas apurações através do demonstrativo de resultado, relatório 
de movimentação por departamento e relatório de movimentação por grupo foi visto 
que não é uma tarefa tão fácil como imaginado, justamente por conta de tratar de 
uma empresa com uma grande gama de mercadorias, eventualmente também 
levamos em consideração que cada setor tem um nível de consumo, para tanto 
houve a necessidade de concatenar os dados referentes a produtos e consumo. 
Com a união das informações e demonstração dos resultados obtidos, esperamos 
trazer uma nova visão aos administradores da empresa, de maneira a elevar seu 
interesse pela área de custos, afinal esta é totalmente irrelevante para os mesmos, 
contudo o devido estudo desta área pode trazer benefícios a empresa e torna-la 
mais competitiva dentro de seu seguimento, pois dentro do ramo de atividade desta 
organização o preço é imprescindível para obter o sucesso e a base para o preço é 
o custo, sendo assim os gestores podem estar deixando uma grande oportunidade 
escorregar por entre seus dedos. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho discorre sobre a contabilidade de custos, com estudo no 

custo operacional de cada setor de uma empresa. Os custos operacionais estão 

relacionados ao dinheiro que uma empresa paga para desenvolver suas atividades 

ou operações, ou seja, são as despesas que a empresa desembolsa para estarem 

plenas condições de trabalho que são os custos fixos aqueles que não mudam e os 

custos variáveis que mudam.   

A contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira e ela atua 

sobre todos os setores de uma empresa e precisa dos objetivos, metas e parâmetros 

de cada um desses setores e o controlador é quem tem a responsabilidade da 

contabilidade de custos na empresa.  Segundo Leone (2009, p.19): 

A contabilidade de custos é uma atividade que assemelha a um centro 
processador de informações que recebe (ou obtém) dados, acumula-os de 
forma organizada, analisa-os e interpreta-os, produzindo informações de 
custos para os diversos níveis gerenciais.  

Na contabilidade de custos tem três fases que ela se divide: a primeira é a 

de coleta de dados que consiste na seleção dos dados, no planejamento e na 

organização interna dos setores; na segunda é o centro processador de informação 

que recebem dados e os transforma em informações e na terceira fase, que é a fase 

de informações na qual se espera os resultados. 

O estudo desenvolveu-se com os dados coletados na empresa com 

segmento de comercio varejista de produtos alimentícios, no caso um  

supermercados localizado na cidade de Toledo, com os dados coletados buscou-se 

a identificação dos custos fixos e os custos variáveis de cada setor da empresa. 

O tema analisado tem a finalidade de mostrar qual que é o custo de cada 

setor e é um tema que vários administradores se preocupam, pois é bom e 

necessário os proprietários saberem qual o percentual, o valor que cada setor esta 

tendo de custo para desenvolver suas operações. 
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A partir dessa discussão, a questão que orienta esta pesquisa exploratória é: 

Quais os custos operacionais de cada setor da empresa e como calculá-los? 

Os conceitos de custos são utilizados cada vez mais pelas empresas dos 

mais diversos ramos, portanto é importante saber quais são os custos operacionais 

de cada setor da empresa, para saber quanto que a empresa esta desembolsando.  

O objetivo geral deste artigo foi identificar quais os custos operacionais da 

empresa e analisar quais os índices que cada setor teve, auxiliando os proprietários 

num melhor gerenciamento e conhecimento.  

Os objetivos Específicos deste artigo são: Conceituar os custos 

operacionais; Analisar esses custos operacionais, comentar quais os custos que a 

empresa apresentou no estudo. 

Contudo, a contabilidade de custos é muito importante para a empresa, pois 

com ela é possível determinar quais os preços de venda de seus produtos, quais são 

os seus custos e qual a margem de contribuição que ela irá utilizar para desenvolver 

determinada atividade. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Por muito tempo a contabilidade de custos era inexistente, pelo fato de não 

haver uma necessidade de calcular os custos dentro de qualquer tipo de comercio, 

nesta época a contabilidade não focava nos detalhes de sua função, mas sim em 

unicamente apresentar dados de entrada e saída, de maneira a satisfazer o 

interesse do proprietário. “Até a Revolução Industrial (século XVIII), quase só existia 

a Contabilidade Financeira (ou Geral), que, desenvolvida na Era Mercantilista, 

estava bem estruturada para servir as empresas comerciais” (MARTINS, 2003, 

p.13). 

A contabilidade financeira era vista como a unidade principal, pelo fato de 

tratar da empresa como um todo, tendo visão privilegiada da situação da 

organização, esta ótica perdurou por vários anos, contudo foi observado que havia a 

necessidade de analisar novos fatores, que antes eram simplesmente 
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desconsiderados. Com este advento passou a ser vista como duas ciências, a 

contabilidade financeira e a contabilidade de custos. 

A contabilidade financeira como o próprio nome sugere, é responsável pela 

parte financeira, ou seja, toda e qualquer entrada ou saída de dinheiro de uma 

instituição passa pelo conhecimento deste, ainda cabe a ele apresentar informações 

a outros órgãos quando necessário, contudo seu enfoque são os usuários externos, 

podendo ser clientes, fornecedores, bancos, entre outros. Os indivíduos que 

recebem dados da contabilidade financeira utilizam estas para a tomada de 

decisões. 

A contabilidade de custos é uma ramificação da contabilidade que 

inicialmente trabalhava para apurar os custos de uma indústria, ou seja, verificar 

todos os gastos que compõem o valor de um determinado produto, contudo sua 

aplicação pode ir além desta única função. 

Os dados são repassados muitas vezes de forma grosseira, sem nenhum 

tipo de tratamento, desta forma o departamento de custos deve separa-las para 

serem avaliadas, depois de tratados necessitam ficar em um banco de dados, por 

isso é preciso coloca-los dentro de um sistema, onde vários usuários poderão ter 

acesso. 

Identificada como um centro de informações sobre custos, sendo 

responsável pela recepção, armazenamento dentro do sistema, divisão e analise dos 

conteúdos apresentados, compreensão e repasse de dados de maneira 

compreensível a diversos departamentos da corporação, auxiliando os diversos 

níveis hierárquicos da instituição. 

O autor ainda descreve que a partir deste ponto o departamento de custos 

ganhou mais enfoque, deixando de ser uma atividade de simples contabilidade de 

estoques e passando a exercer duas funções principais que seria o auxilio no 

controle, onde estaria responsável pelo fornecimento de informações, sendo estas 

utilizadas para estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de 

previsão, e posteriormente acompanhamento, para assegurar que a produção esteja 

atingindo os valores previstos, como segunda função temos a ajuda na tomada de 

decisão, onde através das informações os gerentes avaliam quais podem ser as 
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consequências em curto e longo prazo, a viabilização de uma nova produção, ou da 

retirada de um produto de mercado, administração de preço de venda e opções de 

compra para produção. 

Os custos de uma empresa ou organização podem ser divididos em vários 

tipos de custos como, custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis 

e custos semivariáveis. “Os custos são classificados como sendo diretos e indiretos. 

Contudo, esses termos não terão nenhum significado, a menos que primeiro se 

identifique alguma atividade operacional ou segmento da organização para a qual os 

custos possam ser relacionados” (PADOVEZE, 2010, p.334). 

Contudo, é muito importante para a empresa classificar seus custos, pois 

com esses custos classificados e organizados, contadores e administradores desta 

empresa poderão usar cada desses custos para sua finalidade na administração 

desta empresa. 

Os custos diretos são todos os custos que podem ser apropriados e 

identificados diretos a um produto, linhas de produtos e departamentos, ela esta 

ligada a todo tipo de bem e função de custo. 

Já os custos indiretos são aqueles custos que não podem ser apropriados 

no momento de sua ocorrência, como exemplo desses custos tem a mão de obra 

indireta, os gastos com energia. Conforme Crepaldi (2004) os custos indiretos são 

todos aqueles custos que não pode ser identificados diretamente com os produtos, e 

para isso é preciso ser rateados para serem apropriados. 

Os custos fixos são aqueles custos que não sofrem alteração no seu valor, 

como por exemplo: a limpeza da empresa, segurança, ou seja, são aqueles custos 

que não importa a quantidade que foi produzida, eles não irão alterar seu valor. 

Apesar de serem conceitualmente fixos, tais custos podem aumentar ou 

diminuir em função da capacidade ou do intervalo de produção. Assim, os custos 

são fixos dentro de um intervalo relevante de produção ou venda, e podem variar se 

os aumentos ou diminuições de volume forem significativos, conforme Padoveze 

(2010, p.336).  
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Já os custos variáveis são aqueles que sofrem alteração proporcionalmente 

acordo com os níveis de produção, como por exemplo, matérias-primas, comissões 

de vendas, etc. 

Para Leone (2009) os custos semivariáveis são aqueles custos que se 

dispõem de uma parcela fixa e uma variável, o custo de manutenção, por exemplo, é 

um custo semivariável. Ou seja, são aqueles custos que podem se variados, mas 

eles têm uma parcela fixa, a produção pode aumentar que vai ter aquele custo fixo. 

São os custos em que existe variação em relação á quantidade produzida ou 

vendida, mas não na relação direta, mesmo que a empresa não produza nada, não 

gaste energia elétrica, sempre terá uma taxa, um valor a ser pago por essa energia 

elétrica, que a empresa parou de utilizar. 

Custeio por Absorção é o método que consiste na apropriação de todos os 

custos que são diretos e indiretos, fixos e variáveis. Todos os gastos relativos ao 

esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. 

Para Martins (2000) custeio por absorção é um método proveniente da 

aplicação dos princípios aceitos da contabilidade, que consiste na apropriação dos 

custos de bens produzidos. Já para Crepaldi (2006, p. 88) “O custeio por absorção 

consiste na apropriação de todos os custos de produção para os produtos e ou 

serviços produzidos, levando em conta todas as características da contabilidade de 

custos”. 

Os dois autores Martins e Crepaldi, citam que o custeio por absorção 

consiste na apropriação dos custos de bens ou produtos que foram produzidos. 

Esses custos podendo ser tanto custos diretos como custos indiretos, também sendo 

custos fixos e custos variáveis. 

Este método de custeio é empregado quando se deseja atribuir um valor de 

custos á alguns produtos. Também consiste em apropriar todos os custos de 

produção aos produtos, mediante critérios de rateio (WERNKE, 2008). 
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2 METODOLOGIA 

 

Na metodologia devem ser apresentados todos os procedimentos que foram 

usados no decorrer do trabalho como, por exemplo, instrumentos, métodos, sobre 

qual é o assunto que vai ser tratado, quais os tipos de pesquisa que foram utilizados 

para que fosse desenvolvido este projeto. 

O presente projeto tem como forma metodológica, os objetivos a pesquisa 

de forma exploratório-descritiva, assim buscando observar os problemas a serem 

tratados e analisá-los de forma eficiente sem alterá-los. 

A pesquisa exploratória é realizada sobre um problema ou questão de 

pesquisa, comobjetivo desseestudo é procurar padrões, idéias ou hipóteses sobre o 

estudo a ser tratado. A pesqusa descritiva tem por premissa buscar a resolução de 

problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições 

objetivas. “A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto [...]” (SEVERINO, 2007, p. 123, grifo do 

autor). 

A pesquisa descritiva e a pesquisa exploratória são entendidas assim por 

estes dois autores: Conforme Gil (1991, p. 46) “As pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. [...]’’. A pesquisa 

descritiva é de grande importância, para que seja encontrado e decidido sobre o 

problema em questão. 

Com o desenvolvimento do trabalho, foi concluído que o presente projeto 

tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, de uma pesquisa documental e de um 

estudo de caso para que este projeto fosse realizado. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que é desenvolvida com base em materiais 

já elaborados, ou seja, com base em livros, artigos científicos. Para que se possa 

conhecer mais sobre o assunto a ser tratado e poder servir como base, para a 

elaboração da pesquisa. 
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Já a pesquisa documental é feita com os documentos que foram gerados e 

recolhidos para a empresa (relatórios, tabelas), que foram utilizados para este artigo. 

Segundo Severino (2007), a pesquisa do tipo documental, não simplesmente 

só utiliza somente dados de documentos impressos, ou seja, ela também se utiliza 

de dados de jornais, revistas, filmes e outros materiais. Contudo neste caso os 

conteúdos são ainda matéria- prima, ou seja, não tiveram um tratamento analítico. 

A pesquisa do estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar 

ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos fatores. “O estudo de caso é caracterizado 

pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros delineamentos considerados” (GIL, 1991, p.58). 

Enquanto a natureza dos dados, da presente pesquisa fundamenta-se em 

dados quantitativos e qualitativos. A seguir será demonstrada uma definição do que 

seria dados quantitativos e qualitativos, e como podem ser utilizados para a 

pesquisa em questão. 

A abordagem qualitativa, os dados são analisados e interpretados, assim 

descrevendo o comportamento das pessoas, ou seja, do comportamento humano.  

Com o estudo desse tipo de dados, o mesmo irá fornecer analises sobre os hábitos 

e comportamentos (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

O método quantitativo é caracterizado pela quantidade, ou seja, formas, 

técnicas, métodos estatísticos e também nas modalidades de coleta dos dados.   

Através destes procedimentos e métodos que foram usados para que este 

trabalho fosse desenvolvido, fica concluído que para que se possa desenvolver um 

determinado projeto, é necessário conhecer cada procedimento que vai ser usado 

para que seja pesquisado e coletado os dados necessários para a pesquisa em 

questão. 
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3 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Após a obtenção dos dados da empresa, foram feitas analises dos mesmos, 

contudo devido ao grande numero de produtos da instituição, o calculo não foi feito 

sobre cada produto, mas sim divididos por grupos de produto, conforme sua 

natureza, tendo assim sete departamentos específicos, sendo: bebidas; mercearia 

alto giro; mercearia doce; perecíveis bazar/têxtil/utilidades; higiene/saúde/beleza; e 

limpeza. 

A empresa não utiliza nenhuma metodologia para separação de custos, ou 

seja, considera como custo o valor da compra de suas mercadorias, não calculando 

valores de custos indiretos e muito menos fazendo rateio destes. Para o 

cumprimento de suas obrigações, sendo estas despesas e custo indireto é feito um 

acréscimo percentual ao valor do custo unitário do produto, sem mesmo saber 

quanto conseguiram de lucro em cada produto ou se este valor conseguirá suprir as 

contas a pagar da organização. 

A partir desta explanação vimos uma necessidade inicial de separar os 

gastos da empresa entre custo direto, custo indireto e despesa, para tanto 

produzimos o QUADRO 1, contudo devemos frisar que estamos utilizando para o 

estudo apenas uma amostra dos produtos vendidos na empresa. 

 

QUADRO 1 - Separação Custos e Despesas 

AGUAS 597,48R$          SALARIOS 152.302,33R$   PROPAGANDA E PUBLICIDADE 7.549,00R$     

CERVEJAS 10.280,76R$     OCUPAÇÕES 2.730,24R$       DESPESAS GERAIS 19.498,67R$  

CHAS PRONTOS 16,67R$             UTILIDADES 14.564,60R$     

ARROZ 16.699,12R$     IMPOSTOS 19.378,52R$     

EXTRATOS 9.690,23R$       HONORARIOS 1.500,00R$       

FEIJÃO 9.584,01R$       

BISCOITOS 19.052,64R$     

CAFÉS 18.282,49R$     

AÇOUGUE 184.992,58R$   

HORTIFRUTI 100.995,98R$   

BAZAR 285,81R$          

PET SHOP 1.605,55R$       

DESCARTAVÉIS 15.813,10R$     

TRATAMENTO PELE 5.320,58R$       

LIMPEZA BANHEIRO 4.716,92R$       

LIMPEZA ROUPAS 21.648,36R$     

CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO DESPESAS

 
Fonte: Elaborado Pelos Autores da Pesquisa (2015). 
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O QUADRO 1 traz a separação dos custos e despesas, contudo aqui estão 

apenas elencados os produtos analisados, visto que a organização possui vários 

outros produtos não demonstrados no quadro. Os dados apresentados foram todos 

disponibilizados pela empresa, através de seus relatórios contábeis e organizados 

de maneira a referenciar sua analise conjunta. 

No campo dos custos diretos são elencados os custos totais de compra de 

um determinado tipo de produto, não diferenciando marcas ou tipos, fazendo um 

apanhado geral de mercadorias. No campo dos custos indiretos foram demonstrados 

os gastos que podem ser inseridos como indiretos aos produtos, sendo que a 

organização não diferenciava estes, tratando tudo como despesa. Já na parte das 

despesas foram inseridos os outros gastos que não podem ser alocados as 

mercadorias adquiridas. 

Após está apuração é necessário fazer a união dos custos, ou seja, juntar o 

custo direto com o indireto, contudo não é simplesmente juntá-los, devemos utilizar 

um método de rateio, que servirá para fazer a divisão proporcional dos custos 

indiretos em cada produto comprado pela empresa, para tanto utilizamos a 

porcentagem de venda das mercadorias analisadas como fator de rateio, sendo 

ilustrado no QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 - Rateio Custos Indiretos 

DEPARTAMENTO PORC. VENDAS CUSTO INDIRETO CUSTO TOTAL

BEBIDAS 4,811% 9.163,79R$             43.409,64R$          

MERCEARIA ALTO GIRO 13,983% 26.634,22R$          126.272,36R$        

MERCEARIA DOCE 12,939% 24.645,65R$          116.795,18R$        

PERECIVEIS 53,863% 102.595,92R$        486.178,73R$        

BAZAR/TEXTIL/UTIL. 2,681% 5.106,65R$             24.208,79R$          

HIGIENE/SAUDE/BEL. 6,212% 11.832,35R$          56.070,46R$          

LIMPEZA 5,511% 10.497,12R$          49.681,84R$          

TOTAL 100,000% 190.475,69R$        902.616,99R$         
Fonte: Elaborado Pelos Autores da Pesquisa (2015). 
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Neste quadro foi utilizado a porcentagem de vendas, atribuído a cada 

departamento da empresa para ratear os custos indiretos, desta maneira os setores 

com maior índice de venda no mercado ficaram com a maior parte destes custos, 

pois estes produtos possuem maior rotatividade, ou seja, são consumidos em maior 

quantidade, por esse motivo tem muito mais facilidade em agregar valor. 

Os departamentos apresentados são referenciados pela própria empresa, 

sendo uma maneira de separação interna, para tanto esta informação foi apenas 

retirada dos relatórios da organização, assim como a porcentagem de venda destes 

setores que também vieram prontas. Já o custo indireto foi calculado através do 

rateio, utilizando como critério de separação a porcentagem de vendas e foi 

calculado somando todos os custos indiretos apresentados no QUADRO 1, sendo 

divido pelos percentuais apresentados no QUADRO 2. 

O campo do custo total mostra o custo apurado de cada departamento, 

sendo este o somatório dos custos diretos que são os custos apresentados no 

QUADRO 1, que é o valor de compra das mercadorias, mais os custos indiretos 

apurados no QUADRO 2, que foi rateado conforme as vendas apresentados pelo 

estabelecimento. 

Pro fim tivemos que buscar o custo calculado pela empresa e depois 

compará-lo ao custo apurado através da apropriação de custos, sendo que este 

processo ficou demonstrado no QUADRO 3. 

 

QUADRO 3 - Comparativo de Custos Apurados 

AMOSTRAGEM C. APRESENTADO QUANTIDADE CUSTO COMPRA PARTICIPAÇÃO CUSTO APURADO

AGUA 6,600R$                   10 66,00R$                  11,05% 8,366R$                  

CERVEJA 4,005R$                   360 1.441,80R$             14,02% 5,077R$                  

ARROZ 8,190R$                   420 3.439,80R$             20,60% 10,379R$                

EXTRATO TOMATE 2,599R$                   600 1.559,40R$             16,09% 3,294R$                  

FEIJÃO 2,211R$                   450 994,95R$                10,38% 2,802R$                  

BISCOITO 1,455R$                   23 33,47R$                  0,18% 1,844R$                  

CAFÉ 3,900R$                   500 1.950,00R$             10,67% 4,943R$                  

BIFE COXÃO MOLE 15,200R$                261 3.967,98R$             2,14% 19,266R$                

LARANJA PERA 0,500R$                   9.600 4.800,00R$             4,75% 0,634R$                  

COPO 0,556R$                   24 13,34R$                  4,67% 0,705R$                  

ALIMENTO CÃO 18,460R$                30 553,80R$                34,49% 23,395R$                

ABSORVENTE 1,810R$                   60 108,60R$                0,69% 2,294R$                  

SABONETE 1,497R$                   72 107,78R$                2,03% 2,953R$                  

AMACIANTE ROUPA 4,580R$                   222 1.016,76R$             4,70% 5,807R$                  

AGUA SANITARIA 1,734R$                   396 686,66R$                14,56% 2,199R$                   
Fonte: Elaborado Pelos Autores da Pesquisa (2015). 
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Este terceiro quadro é um comparativo do custo apresentado pela 

organização e o custo mensurado através da apropriação dos custos indiretos. No 

campo da amostragem são apresentados os produtos que foram utilizados para 

elaboração do custo, sendo que neste caso estamos tratando da mercadoria 

especifica, sendo estas integrantes dos departamentos apresentados no QUADRO 

2. O custo apresentado e quantidade são informações repassadas pela empresa, já 

o custo de compra é a simples multiplicação da quantidade e do valor de compra. 

O campo da participação é referente a quanto o produto consome de valor 

dentro do seu departamento, apresentado em forma de porcentagem. O calculo 

deste foi obtido fazendo a divisão do custo de compra pelo custo do departamento 

sem a adição dos custos indiretos e depois multiplicado por cem, para alcançar a 

unidade de porcentagem. 

Por fim o campo do custo apurado, este apresenta o custo obtido após o 

rateio dos custos indiretos, este foi alcançado fazendo a divisão do valor do grupo de 

produto (VG)  pelo seu departamento (DP) , após este resultado (X) foi multiplicado 

pelo custo total do departamento com os custo indiretos (CTP) , após o resultado (Y) 

foi multiplicado pela participação (P) do produto no seu devido setor, obtendo ao 

resultado (Z) e finalmente dividido pela quantidade (Q) de compra, chegando ao seu 

custo final (CF)  unitário com  rateio dos custos indiretos. Veja o exemplo a seguir 

referente ao produto agua: 

 

_VG_ = X * CTP = Y * P = _Z_ = CF 
DP                                        Q 

_597,48_  = 0,02 * 43.409,64 = 757,36 * 11,05 % = _83,66_ = 8,366 
34.245,85                                                                       10 

 

Através dos dados obtidos e relacionados podemos identificar que apesar de 

presença de lucratividade nas vendas auferidas a utilização do modelo de custeio 

tornará mais nítida a margem de lucratividade do negócio, consequentemente 

auxiliando o empresário em suas tomadas de decisões e podendo manipular seu 
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preço conforme as necessidade da instituição, de maneira a atingir os objetivos 

estipulados pelo planejamento estratégico empresarial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo os custos 

operacionais dos departamentos ou setores de um supermercado, ou seja, fazer 

uma analise dos custos que a empresa tem para estar atendendo seus clientes. 

Utilizamos tabelas para separar os custos do supermercado, e também usamos para 

demonstrar um sistema chamado de rateio. O sistema de rateio corresponde á 

relacionar um custo com um determinado produto. 

Objetivos que foram ressaltados no inicio deste trabalho de conclusão de 

curso, podemos falar que foram concluídos, pois conseguimos analisar os custos 

para a empresa em questão, e demonstrar um sistema que seria de melhor forma 

para a empresa ter um melhor  controle de seus custos. 

Definimos a empresa para o estudo, pela facilidade que teríamos em obter 

as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho, pois um de nós 

estava empregado na mesma e também pelo fato da empresa não utilizar nenhum 

tipo de sistema para a analise de seus custos. Com a demonstração do sistema de 

rateio foi possível mostrar e relacionar custos com os produtos apresentados nas 

tabelas. 

Concluímos com este trabalho que em uma empresa, mais ainda num 

supermercado e necessário ter uma pessoa, um profissional na área contábil para 

cuidar da parte de custos da empresa, pois precisa de mais cuidados nesta área, 

pois com um sistema de controle de custos apropriado, poderia auxiliar na coleta e 

analise de dados, fazendo com que haja uma maior facilidade no processo de 

mensuração de valores de venda. Já que se trata de um supermercado e  possuir 

inúmeros produtos. 
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