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RESUMO
O presente trabalho irá abordar o tema Contabilidade de Custos e de como este
reflete sua utilidade como instrumento gerencial do planejamento e do controle nas
tomadas de decisões da empresa. O objetivo deste trabalho é demonstrar a
importância que a Contabilidade de Custos tem para uma empresa, pois é por meio
dela que a empresa calculará seus gastos diretos e indiretos, podendo, assim, dizer
que a mesma se mensura e relata informações financeiras e não financeiras
relacionadas à aquisição e ao consumo de recursos pela organização. O trabalho se
deu por meio de pesquisas bibliográficas, feitas pela plataforma de pesquisa online.
Com base na pesquisa realizada, analisou-se que a Contabilidade de Custos é
essencial para toda e qualquer empresa, pois assim o gestor tem uma visão real e
precisa da situação financeira da sua empresa, antecipando potenciais dificuldades
e promovendo ajustes com antecedência, garantindo, dessa forma, a viabilidade
econômica do seu negócio, permitindo que a empresa conquiste os resultados
esperados e se mantenha ativa por um longo período. A Contabilidade de Custos é o
ramo geral da contabilidade de uma empresa que se concentra mais na pesquisa
razoável da despesa incorrida e procura mostrar para seus gestores que o processo
da empresa na produção de oferta, serviços e/ou produtos prestados possa
aumentar sua eficiência ao longo do tempo, tendo uma gestão eficaz. Controlar os
custos dos negócios é uma medida essencial para garantir a manutenção da saúde
financeira de uma empresa. Quando realizado de forma incorreta, esse controle
interfere nos resultados, implicando em queda na produtividade e no faturamento.
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