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Período de dificuldade econômica exige aprimoramento técnico da gestão. As empresas enfrentam 
uma série de dificuldades no sentido de atingir um nível de resultados capaz de obedecer aos 
conceitos de agregação de valor aos seus investidores. Dentre os principais problemas destacam-
se: aumento de custos na cadeia produtiva, impacto crescente da globalização, maior grau de 
concorrência interna, crescimento do mercado informal, queda no poder de compra do 
consumidor, dificuldade na exportação de manufaturados, impacto crescente da carga tributária, 
aumento da taxa cambial e dos juros no mercado financeiro, existência de barreiras alfandegárias 
e outros de caráter setorial.  
 
Os fatores enumerados exigirão cuidados especiais por parte das empresas no sentido de rever 
suas estratégias de negociação envolvendo conceitos de apropriação de custos, formação de 
preços e apuração de resultados. Deverão adotar uma abordagem gerencial, derivada dos 
conceitos do Sistema de Custeio Marginal ("marginal costing"), que proporcionará apuração da 
margem de contribuição de cada unidade de negócio, produto, cliente ou contrato específico.  
 
Além dos custos variáveis deverão ser identificados, com base na análise de atividades específicas 
("abc costing"), os custos adicionais de pré-fabricação e pós-venda, os quais, pela definição de 
direcionadores de custos, serão apropriados a produtos ou objetos de custeio. Já a gerência 
deverá identificar todos os custos e despesas de comportamento fixo para determinar, dentro de 
uma visão orçamentária, o volume global de margem de contribuição necessária à sua cobertura 
em cada período ou exercício orçamentário. A análise de resultados em base efetiva de caixa 
deverá também ser ferramenta de primordial importância para a garantia de resultados 
gerenciais.  
 
Será importante identificar quais os preços que estão sendo praticados no mercado, destacados 
os produtos equivalentes ou eventuais substitutos, bem como confrontar as demais condições de 
negociação envolvendo prazos concedidos, termos de garantia e assistência técnica, fretes de 
entrega e outros aspectos capazes de agregar um valor efetivo não somente aos distribuidores ou 
varejistas, mas principalmente ao consumidor final. Em casos especiais poderão ocorrer situações 
em que o preço praticado, ou aceito pelo mercado, menos uma parcela de lucro desejado pela 
empresa, determinará o custo-alvo a ser fixado para produto ou serviço.  
 
Com base no exposto, concluímos que análises envolvendo aspec tos de custos, preços e 
resultados deverão ser objeto de um profundo aprimoramento técnico e gerencial, deixando-se de 
lado as práticas empíricas tão prejudiciais à saúde das empresas.  
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