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Na atualidade o desempenho para redução de custos de uma empresa é 

de extrema importância, visto que, a chance de aumentar os lucros é 

ampliada. O presente trabalho tem como objetivo geral implantar de 

um programa de redução de custos em umma concessionária de 

veículos automotivos. Metodologicamente a pesquisa é classificada 

como Exploratória, documental, quantitativa, bibliográfica e de estudo 

de caso. Foi analisado o balanço do quarto trimestre de 2015 e foram 

feitas entrevistas com três gerentes para que propusessem medidas de 

redução de custos em seus departamentos. Essa análise foi feita 

utilizado o método de estudo da curva ABC para classificar as 

despesas e propor mudanças nos itens que causam o maior impacto no 

orçamento da empresa. Diante o exposto, obteve-se o resultado 

parcialmente esperado, devido ao investimento necessário para que as 

medidas propostas pudessem ser realizadas. Sendo assim, pode-se 

considerar que o presente trabalho foi de grande valia para o alcance 

do objetivo de redução de custos, garantindo a qualidade dos serviços 

prestados e a satisfação dos clientes.  

 

Palavras-chave: Redução de custos. Curva ABC. Concessionária de 

Veículos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estoques devem ser reduzidos a um mínimo possível. Para isso, existem muitas medidas 

que pode amenizar esse problema. As principais são: melhoria em termos de qualidades e 

prazos, das previsões de vendas; diminuir o ciclo de manufatura e conseguir parcerias com 

fornecedores, para ter melhores preços, condições de pagamentos e prazos, além de qualidade 

assegurada. 

 

Segundo Alvarenga e Novaes (2000) a maior parte das atividades empresariais que lidam com 

grandes números de itens de materiais, apresentam comportamento típico no que se refere o 

controle entre valor de um lado e quantidade do outro, portanto, é comum o emprego da 

classificação ABC no controle de estoque. 

 

O problema de pesquisa está relacionado com a seguinte indagação: de que forma deve ser a 

Implantação de Programa de Redução de Custos em Concessionária de Veículos? 

 

O presente trabalho é justificado basicamente por caráter empresarial. Com a padronização 

dos preços de venda pelas montadoras a análise e redução dos custos fixos são de extrema 

importância para as empresas médias se manterem competitivas em um mercado altamente 

diversificado e agressivo. 

 

O objetivo geral do trabalho é implantar um Programa de Redução de Custos em 

Concessionária de Veículos.  

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 Caracterização de Concessionária de Veículos 

As concessionárias de veículos são empresas que intermediam a relação entre a montadora e 

os consumidores finais de seus produtos. A venda de veículos novos e a prestação de serviços 

de pós-venda são os principais segmentos de uma concessionaria de veículos.  

 

O setor de pós-vendas acompanha as concessionárias desde sua criação, porém seu enfoque e 

representatividade junto ao negócio foram crescendo, gradativamente nos últimos vinte anos. 
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Hoje as redes de concessionárias utilizam até 70% da renda gerada pelo Pós-venda para o 

pagamento de seus custos e despesas operacionais, ou seja, mesmo não tendo a mesma 

atratividade visual da venda de veículos, é esse setor que garante o funcionamento de quase 

todas as empresas desse segmento.  

 

Para Corrêa e Corrêa (2008), os estoques são as maiores preocupações tanto dos gestores 

comerciais que se preocupam com o atendimento a seus clientes, e que a indisponibilidade de 

estoque dos produtos acabados podem trazer prejuízos, como dos gestores financeiros, que se 

preocupam muito com seus estoques „‟empatados‟‟ e seus custos. Muitos gestores acham que 

altos níveis de estoques ajudarão a manter o atendimento adequado aos clientes, mas só 

funcionaria se as mercadorias corretas e com maior demanda estiverem mantidos em estoques 

na quantidade certa. 

 

Lopes (2002) destaca que a administração dos estoques deve priorizar a determinação e 

manutenção de níveis ótimos de itens, uma vez que a determinação e manutenção de níveis 

ótimos de itens, uma vez que o excesso dos mesmos pode gerar um alto custo e em situação 

contrária, a escassez provocaria o não atendimento das necessidades da empresa, ou do 

próprio cliente. 

 

Gasnier (2002) afirma que classificar é utilizar-se de uma sistemática para estratificação da 

população em classes baseados em critérios relevantes para a priorização de tratamentos de 

gerenciamento. A classificação mais usual em termos de estoques é a Curva ou Classificação 

ABC que segmenta os estoques de acordo com os valores consumidos e é utilizada quando a 

quantidade de itens distintos estocados é grande..  

      

Para Braga, Pimenta e Vieira (2008), a curva ABC é uma ferramenta de grande utilidade, pois 

é capaz de identificar aqueles itens que merecem maior atenção no processo decisório em 

gestão de estoques.  Assim serão 3 classes distintas de produtos: a classe A onde 20% dos 

itens representam cerca de 80% do valor; a B onde itens de valor intermediário, normalmente 

30% dos itens, representam algo em torno de 10%do valor monetário; e a classe C onde quase 

50% dos itens representam somente 10% dos valores estocados.  
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A prestação de serviços no Pós-vendas engloba o pessoal que intermedia a relação cliente e 

empresa. Conforme Corrêa, Gianesi e Caon (2008) a gerência de serviços é diferente da 

gerência da produção de bens, uma vez que serviços são intangíveis, não podendo ser 

possuídos, o que torna difícil sua padronização. 

 

A intangibilidade dos serviços, juntamente com a necessidade da presença do cliente e a 

simultaneidade da produção e consumo do serviço, formam as principais características 

especiais das operações em serviços, que irão definir a avaliação dos resultados e a qualidade 

dos serviços prestados (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2008) 

 

2.2  As Relações de Custos e Despesas no Âmbito Organizacional 

Com o advento da competitividade, os fabricantes passaram a mensurar, quantificar e 

classificar todo processo que resumiria na saída de dinheiro ou capital que ocorresse na 

empresa seja de forma imediata, no ato da compra, ou pagamentos posteriores, no caso de 

compras a prazo.  

 

Custos são os valores dos insumos usados na fabricação dos produtos da empresa (BORNIA 

1964, p.15). Os custos são diferentes dos gastos, pois são usados no período contábil ou 

produtivo da empresa com relação aos itens vendidos no mesmo período. Os gastos incluem 

todas as compras do período, mesmo o do material que não foi transformado e ainda 

comercializado.  

 

Custos são aqueles voltados diretamente para elaboração de produtos ou serviços, que se 

constituam no objeto social da empresa e que devem gerar receitas.  Segundo Femenick 

(2015) para a gerência da empresa, é importante que os custos sejam divididos conforme a sua 

origem, de forma que se possa determina o custeio efetivo.  

 

De acordo com Bornia (1964, p.16) “despesa é o valor dos insumos consumidos para o 

funcionamento da empresa e não identificados com a fabricação. Refere-se às atividades fora 

do âmbito da fabricação”. Portanto, as despesas são diferenciadas dos custos de fabricação 

pelo fato de estarem relacionados com a administração geral da empresa e a comercialização 

do produto.  
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Segundo Leone (2000, p.46), as despesas são definidas através dos gastos imediatamente 

consumidos ou o consumo lento dos gastos de investimentos à medida que estes vão sendo 

utilizados pelas operações.  

 

2.3  Modelo de Implementação da Gestão Estratégica de Custos (GEC) 

Os métodos e procedimentos de implementação da Gestão Estratégica de Custos (GEC)  tem 

recebido, até agora, relativamente pouca atenção, tendo em vista sua importância para a 

adoção com sucesso das filosofias de manufatura just in time. (NAKAGAWA 1991). As 

variáveis estratégicas e organizacionais envolvidas neste caso são muitas e as dificuldades que 

surgirão estão relacionadas com o problema da avaliação das consequências do tratamento 

que se pode dar a tais variáveis (mudanças, ordens e duração no tempo) através de um 

delineamento logico das principais categorias e das relações lógicas entres elas. 

 

Uma ação gerencial eficaz, nesse caso, pressupõe o conhecimento e o controle das variáveis 

chave do processo que motivam as pessoas a se envolverem com tais filosofias. Contudo, a 

resposta a questão acima é problemática, tanto em nível teórico quanto prático. 

 

O modelo de implementação baseado no critério de ação é dirigido para o como fazer e 

enfatiza as variáveis de implementação que, se não foram totalmente manipuláveis, sejam, 

pelo menos, objetivas. O conhecimento e o domínio de tais variáveis, entretanto, não excluem 

a necessidade de se dar uma atenção as não manipuláveis porque estas estabelecem limites 

para suas ações. 

 

Leva-se em consideração, também, o princípio da racionalidade pretendida, segundo o qual os 

indivíduos são limitados em suas habilidades de desenvolverem alternativas e analise de suas 

consequências, e de fazer escolhas inequívocas baseadas em tais analises e preferencias.  

 

Entretanto, aqueles autores ressaltam, ainda que tal racionalidade está voltada para o 

indivíduo e não para a empresa. Assim, propõem que o princípio da racionalidade pretendida 

propicie congruência entre a racionalidade individual com a da empresa, em benéfico da 

implementação com sucesso do GEC. 
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A formulação e a disseminação de conceitos e sistemas em GEC por toda a organização 

constituem as ações inicias de implementação, em nível de planejamento.  Em termos práticos 

é importa-te que toda a organização esteja ciente de que há um programa de redução de custos 

em andamento.     

 

Ao nível de estrutura organizacional cada gerente precisa tomar decisões sobre a mais 

adequadas composição de recursos para a unidade operacional sob sua responsabilidade. As 

incertezas e os riscos que acompanham a implementação de filosofias de produção, requerem 

dados e informações que só o GEC pode fornecer.  

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O trabalho desenvolvido foi baseado em um Estudo de Caso em uma concessionária de 

veículos da marca Renault, localizada em Ipatinga -  MG. Com o foco na implantação de um 

modelo que promova a redução dos custos da empresa concessionária. A pesquisa apresenta 

um caráter exploratório, com uma abordagem quantitativa. 

 

A pesquisa documental realizada para este estudo de caso tem como base as informações 

obtidas no setor contábil da empresa, que serviram para o levantamento dos custos e despesas 

da mesma. A partir dessas informações sistêmicas foi proposto o modelo de redução dos 

custos para a empresa estudada. 

 

A presente pesquisa possui objetivo exploratório, uma vez que, busca identificar os custos e 

despesas que acometem a empresa estudada e em posse deles, propor um modelo de redução. 

Segundo Gil (2010, p.27) as pesquisas exploratórias tem como propósito tornar os problemas 

mais explícitos ou construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois 

interessa considerar os mais variados aspectos do fenômeno estudado. 

 

Os dados foram coletados do sistema contábil da empresa. Após a coleta dos dados, estes 

foram tratados em uma planilha do Excel e separados de acordo com o objetivo proposto para 

o estudo de caso. Evidenciados, os dados foram tratados de acordo com o programa 

selecionado para redução de custos, que em paralelo, ocorrerá a pesquisa junto aos 

colaboradores para buscar medidas que possam auxiliar a redução dos custos da empresa. A 

coleta de dados foi feita, também, por entrevista estruturada com apenas três perguntas 
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básicas ao Diretor Geral, Gerente Administrativo e Gerente de Veículos. As questões das 

entrevistas foram: 1º) Você conhece os custos de seu setor? 2º) Quais controles voe possui 

sobre seus custos e gastos? 3º) Quais medidas poderiam sugerir para redução de custos do seu 

setor?. 

 

O tratamento de dados da pesquisa quantitativa teve como base o raciocínio lógico, os 

parâmetros matemáticos, as bases numéricas e mensuráveis. De acordo com Polit e Beck 

(2004, p.29) a pesquisa quantitativa sempre baseia-se em um modelo teórico.  

 

4 RESULTADOS 

4.1 Histórico Institucional 

A empresa Leva Renault situada na cidade de Ipatinga, fundada no ano de 2011 pelos 

empresários Joao Carlos e Maria Carolina e uma concessão de vendas de veículos novos e 

prestação de serviços da montadora Renault do Brasil S.A. A sociedade foi iniciada no ano de 

1994 no setor de vendas de veículos usados em Belo Horizonte.  Após aproximadamente 20 

anos de atuação do mercado automotivo, houve a possibilidade de concretizar o sonho dos 

empresários de assumir a direção de uma concessão.  

 

A Leva Renault propõe a possibilidade de realização de sonhos pessoais relacionados a 

mobilidade urbana de seus clientes. Com uma gama de produtos altamente tecnológicos e de 

qualidade que visam conforto, bem estar e segurança de seus usuários, tem como propósito 

atender a uma clientela cada vez mais exigente e um mercado extremamente competitivo.  

 

A Renault posicionou seus produtos, veículos de passeio, utilitários e SUV's para atender 

principalmente as classes B e C que buscam seu primeiro modelo 0 km.  

 

A Leva Renault assume compromissos reais com a sociedade através do incentivo a pratica 

esportiva e conservação ambiental. No âmbito esportivo o ciclismo e as corridas de rua detém 

o maior investimento de patrocínio para divulgação e realização dos mesmos na região do 

Vale do Aço com grande adesão dos próprios colaboradores. Quanto à conservação 

ambiental, uma das maiores preocupações é a venda de veículos cada vez menos poluentes 

com a utilização de recursos renováveis como o etanol e a preocupação com o descarte 
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correto dos dejetos contaminantes produzidos da oficina, recolhidos e certificados pela 

empresa Biopetro Serviços Ambientais. 

 

4.2 Levantamento e Tabulação dos Dados 

Tabela 1 Curva A – Outubro a Dezembro de 2015 

Conta Descrição Min Máx Média 

ALUGUEL PREDIAL  Aluguel imóvel   R$ 25.863,00   R$ 25.863,00   R$ 25.863,00  

SALÁRIOS E 

COMISSÕES  Salários fixos  R$ 21.860,00   R$ 24.303,00   R$ 23.034,33  

JUROS PASSIVOS 

FLOOR PLAN  Juros de veículos novos   R$ 13.240,00   R$ 19.976,00   R$ 17.375,67  

ENCARGOS DE INSS  Encargos de INSS  R$ 18.342,94   R$ 19.077,94   R$ 18.632,10  

DEPRECIAÇÕES E 

AMORTIZAÇÕES  

Depreciação e 

Amortização  R$ 16.850,07   R$ 17.154,42   R$ 17.232,43  

LOCACÃO DE BENS 

MÓVEIS  Aluguel de teste drives  R$ 10.616,67   R$ 14.638,19   R$ 12.808,17  

JUROS SOBRE 

CAPITAL PRÓPRIO  

Juros sobre capital 

próprio  R$ 11.503,27   R$ 11.503,27   R$ 11.503,27  

COMISSÕES SOBRE 

VENDAS  Comissões sobre vendas   R$ 9.015,04   R$ 11.624,82   R$ 10.181,69  

PROPAGANDA E 

PUBLICIDADES VN  

Publicidade Veículos 

Novos  R$ 8.441,84   R$15.811,30   R$ 12.542,33  

INFORMÁTICA  Setor de informática  R$ 5.456,32   R$ 5.751,46   R$ 5.630,20  

 

Tabela 2 Curva B Outubro a Dezembro de 2015 

Conta Descrição Min Máx Média 

ENCARGOS DE FGTS  Encargos de FGTS  R$ 4.674,06   R$ 5.370,25   R$ 4.962,18  

IOF  IOF   R$ 3.556,26   R$ 4.674,60   R$ 4.171,47  

13º SALÁRIO   

13º Salário provisionado 

no período  R$3.287,63   R$ 4.452,67   R$ 3.798,00  

IPVA  

IPVA dos veículos em 

estoque  R$ 808,92   R$ 4.321,65   R$ 2.646,59  

SERVIÇOS DE 

DESPACHANTE  

Serviços com despachante 

de veículos  R$ 3.288,16   R$ 8.510,00   R$ 5.096,05  

DESPESA COM 

REPARO DE VEÍCULOS  

Despesas em Reparos de 

Veículos Usados  R$ 2.699,00   R$ 11.034,00   R$ 5.737,67  

DESPESAS 

FINANCEIRAS  Juros de Capital Terceiros  R$ 3.344,13   R$ 27.258,29   R$ 11.947,29  
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FÉRIAS  Férias  R$ 2.997,55   R$ 5.079,32   R$ 3.877,71  

SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO  

Telefones fixos, móveis e 

internet  R$ 2.532,91   R$ 2.957,24   R$ 2.789,34  

ENERGIA ELÉTRICA  ENERGIA ELETRICA   R$ 2.793,64   R$ 3.073,83   R$ 2.932,26  

COMISSÃO DE 

CARTÕES DE CD 

Taxas de cartões de 

crédito  R$ 2.454,98   R$ 12.825,91   R$ 6.187,86  

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES  

Combustível para 

veículos  R$ 1.858,99   R$ 3.286,41   R$ 2.484,66  

ÁGUA E ESGOTO  Água e Esgoto   R$ 1.435,69   R$ 2.097,96   R$ 1.662,04  

 

4.3 Recomendações para redução de custos 

Durante a análise dos custos da empresa algumas medidas foram propostas para a redução dos 

custos. Além de propor medidas à empresa, entrevistas realizadas com os principais gestores 

para que eles pudessem elaborar medidas e colocá-las em prática junto aos seus respectivos 

setores. As intervenções foram direcionadas às contas de que, na classificação ABC, foram 

responsáveis por 95% dos custos da concessionária nos meses analisados. Desse percentual as 

contas da curva A respondem, na média, por aproximadamente 68% dos valores, tendo essas 

uma maior atenção e atuação por parte do estudo e da gestão da empresa.   

 

Aluguel Predial  

 A essa conta foi indicado uma possível renegociação dos valores de locação, busca por outros 

pontos ou aquisição de um local próprio para a instalação predial seriam algumas medidas que 

reduziriam tais custos. Nesse quesito uma reorganização do estoque da empresa pode reduzir 

a área locada e com isso economizar no aluguel. 

 

Salários e Comissões 

A troca de funcionários com elevados salários, busca por funcionários que realizem mais de 

uma função na empresa, a capacitação técnica foi sugerida por um dos gestores como forma 

de melhorar a capacidade do profissional evitando erros e retrabalhos de tarefas executadas. 

Esse fator eleva o fator custo X benefício dos colaboradores. A terceirização de serviços 

contábeis e técnico-gerenciais também foi sugerida.   

 

Juros Passivos Floor Plan  
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Estão relacionados a venda de veículos novos e seus custos à concessionaria até o seu 

vencimento junto a montadora. Essa conta pode ser reduzida com a maior agilidade do setor 

de vendas, ou seja, reduzindo o tempo de estocagem dos veículos na concessionária. Uma 

ação proposta foi a redução do volume do estoque de veículos. 

 

Encargos de INSS 

Os encargos estão relacionados aos salários e comissões, assim qualquer medida que reduza a 

conta salários e comissões irá impactar também nessa conta. Essa conta será afetada com as 

demissões e contratações que foram sugeridas, assim com as terceirizações de alguns setores 

da empresa. 

 

Depreciações E Amortizações 

A redução do ativo imobilizado foi sugerida como medida para reduzir os impactos da 

depreciação nos custos da empresa. 

 

 Locação de Bens Móveis 

A locação de bens móveis é referente aos veículos teste drive que a concessionária deve 

manter a disposição do cliente para teste, é uma norma da montadora os valores e quantidades 

de veículos, não sendo passível de negociação.  Esse modelo foi revisto pela montadora 

durante o estudo.  

 

Juros sobre Capital Proprio 

Essa conta refere-se aos valores aportados pelos proprietários no início da operação e que 

deve gerar retorno aos mesmos. 

 

Comissões sobre Vendas 

A comissão sobre as vendas é uma conta a parte, já que é calculada de acordo com a 

produção, ou seja, de acordo com as vendas dos colaboradores, então é interessante que 

aumente já que está ligada diretamente ao aumento do faturamento da empresa.   

 

Propaganda e Publicidades (Veículos Novos) 

A propaganda, segundo a gerente de veículos novos é a principal forma de fomentar e 

prospectar os novos clientes, informando promoções, novas condições, produtos e preços aos 
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clientes. É uma mídia cooperada com a montadora, com valores e condições já restritas a 

alterações. 

 

Informática 

A conta informática está relacionada a compra e manutenção de equipamentos e softwares 

adquiridos pela empresa para seu uso diário. De acordo com as pesquisas feitas junto aos 

gestores, a correta utilização dos equipamentos e aumento do zelo são fatores que podem 

reduzir esses valores gastos com a manutenção de equipamentos principalmente. 

   

4.4  Resultados Alcançados  

 

As ações propostas inicialmente para a Concessionária, que se pode chamar de fase 1 (um) 

está limitada àqueles gastos evidenciados como mais significativos nas Cursas A e B e são 

elas: 

 Reorganização física das instalações, para aproveitar melhor a área locada e reduzir o 

aluguel de acordo com o cancelamento da locação de uma determinada área da empresa. 

 Redução do estoque de veículos novos e usados para redução dos juros pagos durante o 

tempo entre o pagamento e venda do veículo pela concessionaria ao consumidor final.  

 Extinção do cargo de Gerente de Pós Venda e substituição do chefe de oficina, reduzindo 

as despesas fixas de dois colaboradores para apenas um, com remuneração inferior ao seu 

anterior.  

 Substituições de pessoal administrativo, com a terceirização dos serviços de folha de 

pagamento e departamento de pessoal. Ao todo oito colaboradores foram substituídos. Isso 

gerou um grande impacto nas despesas durante o trimestre, já que, as mesmas foram 

realizadas de forma gradativa e ao longo dos três meses o que impactou a média dos custos e 

inicialmente elevou a média das despesas trimestrais, principalmente nas contas de encargos 

de FGTS, INSS e rescisões. 

 Foi proposta uma redução no número de veículos teste drive disponíveis na concessionaria, 

para reduzir os custos com a locação desses bens, isso devido ao porte da concessionaria, no 

caso, PP. 
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Os dados apurados no trimestre janeiro-março estão evidenciados na tabela  3 (Curva A) e na 

tabela 4 (Curva B), 

 

Tabela 3  Curva A – Janeiro a Março de 2016 

 

 

 

Tabela 4 – Curva B - Janeiro a Março de 2016 

Conta Descrição Min Máx Média 

SERVIÇOS DE 

DESPACHANTE  

Serviços com despachante 

de veículos  R$ 5.850,00   R$ 7.486,84   R$ 6.701,61  

COMISSOES SOBRE 

VENDAS  Comissões sobre vendas   R$ 7.101,98   R$ 11.114,83   R$ 8.758,85  

MATERIAL DE 

CONSUMO  

Materiais de consumo 

empresa  R$ 5.397,61   R$ 14.126,26   R$ 8.676,98  

INFORMÁTICA  

Equipamentos de 

informática  R$ 4.862,70   R$ 6.379,35   R$ 5.481,50  

MATERIAL DE 

ESCRITÓRIO  Material de papelaria  R$ 1.241,39   R$ 4.653,77   R$ 2.604,16  

13º SÁLARIO  

13º Salário prov. no 

período  R$ 4.224,41   R$ 5.681,23   R$ 5.029,79  

Conta Descrição Min Máx Média 

ENCARGOS DE FGTS  Encargos de FGTS  R$ 4.245,59   R$ 28.129,42   R$ 13.119,00  

SALÁRIOS E 

COMISSÕES Salários fixos 
 R$ 25.827,41   R$ 30.048,73   R$ 27.619,36  

ALUGUEL PREDIAL  Aluguel imóvel   R$ 24.502,50   R$ 25.863,41   R$ 24.956,14  

PROPAGANDA E 

PUBLICIDADES VN 

Publicidade Veículos 

Novos 
 R$ 20.507,14   R$ 23.590,81   R$ 22.263,94  

ENCARGOS DE INSS  Encargos de INSS  R$ 18.577,34   R$ 20.808,36   R$ 19.703,62  

JUROS PASSIVOS 

FLOOR PLAN  Juros de veículos novos  
 R$ 10.378,55   R$ 17.298,50   R$ 13.390,02  

DEPRECIAÇÕES E 

AMORTIZAÇÕES 

Depreciação e 

Amortização 
 R$ 15.871,93   R$ 16.803,43   R$ 16.492,93  

DESPESAS 

FINANCEIRAS  Juros de Capital Terceiros 
 R$ 13.768,59   R$ 30.693,90   R$ 19.623,06  

JUROS SOBRE 

CAPITAL PRÓPRIO Juros sobre capital próprio 
 R$ 10.476,20   R$ 13.357,80   R$ 12.052,98  
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SERVIÇOS AUDITORIA 

E CONS Consultoria Gerencial  R$       -     R$ 3.960,00   R$ 1.820,00  

SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO  

Telefones fixos, móveis e 

internet  R$ 3.388,71   R$ 3.921,30   R$ 3.635,70  

MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO  Manutenção Predial  R$ 1.575,03   R$ 4.670,02   R$ 3.204,34  

ENERGIA ELÉTRICA  Energia Elétrica  R$ 2.626,40   R$ 3.611,00   R$ 3.097,45  

SERVIÇOS CONTABÉIS  Consultoria Contábil  R$ 3.243,00   R$ 4.000,00   R$ 3.497,67  

LOCAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS Aluguel de test drives  R$       -     R$ 7.894,03   R$ 4.115,56  

 

Em termos de valores totais das duas curvas o  estudo apresentou  resultado quantitativo de 

aumento, passando de um total de 2015: R$ 213.096,31 no 4º trimestre de 2015 para  R$ 

225.844,66 no primeiro trimestre de 2016. Porém é importante salientar que esse aumento se 

deve ao fato de que foi necessário investimento e gastos para realizar a redução em tempo 

futuro, principalmente as substituições dos colaboradores (redução do quadro de pessoal), 

fator de maior relevância no período, o que fez com que as contas tivessem um aumento 

completamente fora da curva. Para uma melhor avaliação, a continuidade do projeto deveria 

se estender ao 2º trimestre de 2016 (fase 2) para obter o reflexo das medidas propostas durante 

o primeiro trimestre.  

 

Entretanto alguns resultados já se mostram redução de imediato como são as contas/gastos 

relacionados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Redução de Gastos oriundos do Programa de Redução de Custos 

Contas 4º Trimestre 2015 1º Trimestre 2016

ALUGUEL PREDIAL R$ 25.863,00 R$ 24.956,14

JUROS PASSIVOS FLOOR PLAN R$ 17.375,67 R$ 13.390,02

DEPRECIAÃOES E AMORTIZAÃOES R$ 17.232,43 R$ 16.492,93

COMISSOES SOBRE VENDAS R$ 10.181,69 R$ 8.758,85

INFORMATICA R$ 5.630,20 R$ 5.481,50

LOCACÃO DE BENS MOVEIS R$ 12.808,17 R$ 4.115,56

TOTAL R$ 89.091,16 R$ 73.195,00

R$ 15.896,16Redução  
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por objetivo a redução dos custos operacionais em uma 

concessionária de veículos. Partindo desse pressuposto foi realizado um estudo de caso e 

medidas foram propostas para alcançar as metas definidas. A análise simples dos resultados 

alcançados após as mudanças indica a falha dos gestores no projeto realizado, porém as 

mudanças realizadas no ambiente organizacional promoveram substituições de funcionários 

de longa data, de cargos de confiança e com salários elevados, investimentos em tecnologias 

para capacitação dos novos colaboradores, substituição de pessoal contratado para prestadores 

de serviços, reduzindo assim despesas fixas com encargos e impostos, principalmente.  

 

Por motivos financeiros e de funcionamento da empresa as mudanças foram gradativas e 

ocorreram ao longo do primeiro trimestre de 2016, o que, analiticamente atrapalha a análise 

da efetividade das ações realizadas, já que, aumentaram as despesas da empresa no período 

estudado em termos globais das curvas A e B. Entretanto, de forma individualizada alguns 

gastos já mostraram sinal de redução de custos (mostrados no capitulo de resultados) e este já 

importam em R$ 15.896,16 no trimestre, considerado a fase 1. A fase 2 constitui de 

levantamento das reduções de todas as contas no 2º trimestre de 2016 e espera-se a redução de 

pessoal com encargos frente ao redimensionamento do quadro de pessoal da concessionária. 

Com isso, espera-se que no próximo trimestre já se observe a normalização das contas e sua 

redução como proposto no projeto em questão. 

 

Sendo assim, pode-se considerar que o presente trabalho foi de grande valia para o alcance do 

objetivo de redução de custos, continuando em garantir a qualidade dos serviços prestados e a 

satisfação dos clientes. 
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