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Resumo Esta etapa da pesquisa objetiva realizar um levantamento bibliográfico e 
teórico por método de Revisão Sistemática da Literatura visando encontrar 
uma delimitação nos conceitos de Gestão Estratégica de Custo, Gestão de 
Custo e Contabilidade de Custo. Esse levantamento servirá de base teórica 
para o estudo de caso empírico que se pretende desenvolver com este 
trabalho. 

Ao analisar as oportunidades de pesquisa na literatura sobre o tema 
proposto, foi possível observar que são poucos – se não raros – os trabalhos 
sobre a ótica empírica da Gestão Estratégica de Custos para o setor de 
restaurantes. Desta maneira, dada a importância do tema para o varejo de 
food service*, torna-se viável a realização deste trabalho. Os resultados desta 
pesquisa podem oferecer dados para tomada de decisão estratégica neste 
segmento varejista na busca de obter vantagens competitivas e lucro. 

*Alimentação fora do lar

Conteúdo O objetivo geral deste estudo é o de avaliar, à luz da teoria da Gestão
Estratégica de Custo, diferentes cenários de estrutura de custo para um
restaurante mediante o estabelecimento de estratégias de mercado
distintas. Para isso, a metodologia utilizada será a de Revisão Sistemática da
Literatura e estudo de caso.
Dentre os objetivos específicos da pesquisa, encontra-se a importância de
realizar a revisão sistemática da literatura visando: (i) verificar se existe
consenso e delimitação clara nos conceitos de gestão estratégica de custo,
gestão de custo e contabilidade de custo; (ii) verificar a aplicação empírica
dos conceitos de gestão estratégica de custos; e (iii) mostrar a oportunidade
de pesquisa e a justificativa para o trabalho proposto no mestrado
profissional. A segunda fase do trabalho consistirá em realizar avaliação
detalhada da contabilidade de custos e gestão de custos a um restaurante
self-service e definir os principais direcionadores de custo da empresa, assim
será possível verificar a nova estrutura de custo do restaurante self-service
mediante a implementação de duas novas estratégias de mercado: (i)
posicionamento competitivo premium e (ii) venda corporativa de marmitas.
Por fim é esperado poder realizar recomendações sobre a aplicação da
Gestão Estratégica de Custos na sustentabilidade e na vantagem estratégica
competitiva para pequenas e médias empresas.


