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Resumo 
 
O objetivo do trabalho foi analisar o benefício econômico do bagaço da cana-de-açúcar para o 
setor sucroenergético. Existem várias alternativas disponíveis para uso desta biomassa e os 
administradores do setor estão propensos a escolhas diversas para utilizá-la. Cada uma destas 
equivalem a resultados econômicos distintos. Foram analisadas comparativamente duas vias, 
uma sem processamento adicional, ou seja, pela venda in natura deste subproduto; e outra 
pelo processamento adicional no próprio setor. Foi realizado um estudo de caso de uma Usina 
localizada no Sudoeste Goiano. Esta usina tem capacidade anual de moagem de 4 milhões de 
toneladas de cana-de-açúcar, produzindo açúcar e etanol. Utiliza também a biomassa bagaço 
da cana-de-açúcar em duas vias, uma com processamento adicional para produção de energia 
elétrica e outra destinada a venda in natura. A metodologia utilizada foi a aplicação um 
questionário semiestruturado, além de entrevistas com gestores da usina.  As alternativas 
analisadas possibilitaram resultados econômicos positivos para a empresa, objeto deste 
estudo. O objetivo principal foi alcançado com a equação que determinou que a via de 
processamento adicional do bagaço é a melhor opção economicamente para o setor, pois 
gerou benefício econômico de 45% acima da via sem processamento adicional.  
 
Palavras-chave: Bagaço da cana. Benefício econômico. Processamento.  
 

1. Introdução 

 
Na atividade produtiva a geração de subprodutos é um processo natural derivado das 
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atividades de transformação do produto principal. Esta relação é diretamente ligada à 

quantidade a ser produzida, quanto maior a quantidade, maior será o volume de subprodutos 

gerados na atividade. Um dos setores na economia com uma elevada produção de subprodutos 

é o setor sucroenergético. 

De acordo com Martins (2010), subprodutos são todas as matérias que originam do 

processo de transformação produtivo dos principais produtos. Uma das características destes 

subprodutos é que os mesmos possuem mercado, ou seja, tem compradores e vendedores, são 

precificados pelo mercado, contudo, têm uma representatividade ínfima em relação ao 

faturamento da empresa.  

Uma mudança que foi detectada no setor sucroenergético deriva da destinação dada ao 

bagaço da cana-de-açúcar. Este subproduto até pouco tempo era praticamente um problema 

para o setor, devido ao grande volume originário do processo produtivo e pela ausência de 

uma forma adequada para estoca-lo, geravam-se problemas ambientais com o descarte de 

forma inapropriada, sem uma destinação econômica, porém, nas últimas décadas este 

subproduto tornou-se matéria-prima para cogeração de energia elétrica.  

Esta alternativa a priori destinava-se a autossuficiência energética, com novas técnicas 

e melhoramento da tecnologia de produção, surgiram outras opções de processamento após 

ponto de separação entre a biomassa e o caldo, que estão em foco nos debates da gestão 

empresarial deste setor. 

Essas alternativas devem ser mensuradas e evidenciadas no contexto da contabilidade 

para suprir de informações os gestores do setor, para compreender se é viável ou não o 

processamento adicional deste subproduto nas atividades industriais do setor sucroenergético. 

Conforme Santos et al. (2011, p.1) “A cana-de-açúcar tem em sua constituição 

aproximadamente 30% de caldo. O restante é biomassa (palha e bagaço) e compostos 

orgânicos”. 

De acordo com Santos et al. (2011) o caldo da cana-de-açúcar é bem explorado na 

atividade industrial, principalmente para produção do açúcar e do etanol, mas a mesma 

eficiência não se aplica ao bagaço e a palha, somente nos últimos anos e que esta biomassa 

passou a ganhar espaço no cenário econômico das unidades produtoras. 

De acordo com Cortez, Lora e Gómez (2008, p.15) “biomassa tem origem em resíduos 

sólidos urbanos – animal, vegetal, industrial e florestal, é voltado para fins energéticos, 

abrange a utilização desses vários resíduos para a geração de fontes alternativas de energia”. 

O bagaço da cana-de-açúcar é considerado uma biomassa, cuja principal destinação 
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econômica tem sido para fins energéticos. Ressalta-se, contudo, que existem outras opções 

para este subproduto, analisadas já em algumas pesquisas como as de Teixeira, Pires e 

Nascimento (2007) que propõem o bagaço da cana-de-açúcar para alimentação de bovinos, 

após processamento adicional químico ou físico, a de Frias e Savastano (2011) com o uso da 

cinza do bagaço da cana-de-açúcar como matéria-prima para produção do cimento. 

Entende-se que estas destinações podem garantir às empresas do setor sucroenergético 

uma renda significativa das suas atividades, aumentando sua lucratividade e 

consequentemente a competitividade das mesmas dentro de um cenário, cada vez mais 

dinâmico quanto à adoção de tecnologias e para fins alternativos de reutilização dos 

subprodutos industriais.  

O setor sucroenergético pelo alto volume de investimentos a partir de 2005, pelo 

avanço da questão ambiental, pelos problemas dos gases que provocam o efeito estufa, o setor 

tem apresentado alternativas que são consideradas uma rota tecnológica importante para a 

escassez de energia do mundo, seja via etanol, seja com a energia elétrica gerada em suas 

usinas, ambas consideradas energias limpas.  

Desta forma, o avanço dos estudos nas áreas de contabilidade desta nova atividade 

econômica nas empresas do setor contribuirá para uma gestão cada vez mais eficiente. 

Com uma tentativa de compreender o processo que envolve o processamento adicional 

ou não desta biomassa “bagaço”, o seguinte problema de pesquisa foi construído: qual é a 

melhor opção economicamente para o bagaço da cana-de-açúcar, em termos de contribuição 

para formação do lucro do setor sucroenergetico, nas seguintes vias: processamento adicional 

ou o não processamento desta biomassa? 

O trabalho tem como foco central utilização do bagaço da cana-de-açúcar e o seu 

potencial para geração de resultados econômicos, entendido como benefício econômico 

advindo de suas particularidades em termos de comercialização in natura do bagaço ou das 

alternativas de processamento adicional. 

A hipótese é que a via de processamento adicional do bagaço é a melhor opção para o 

setor sucroenergetico, em termos de contribuição para a formação do lucro. A qual será 

testada durante a análise dos resultado, as seguintes hipóteses então serão analisadas: 

H0 = processamento adicional do bagaço gera maior benefício econômico; 

H1 = venda in natura do bagaço gera maior benefício econômico; 

Para testar tais hipóteses serão abordados o referencial teórico no contexto da teoria da 

Contabilidade, que trabalha com os principais termos envolvidos no processo de apuração de 
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resultado, também abordará a teoria de Custos que trará informações acerca dos principais 

tipos de custeios que podem capturar o benefício econômico desta biomassa. 

 De acordo com Garrison, Norean e Brewer (2011) que analisam os custos e as receitas 

incrementais, para processamento ou não de determinado material, oriundo este do ponto de 

separação, ou seja, após ser utilizado na produção dos principais produtos, estes devem ou não 

ser processados. Afirma ainda que só é viável economicamente processar resíduos/biomassas 

se as receitas incrementais forem maiores do que os custos incrementais. 

 

2. Delimitação do Estudo de Caso 

 
A delimitação da pesquisa ocorreu em uma usina do setor sucroenergético, localizada 

na Microrregião Sudoeste de Goiás. O Estado de Goiás foi escolhido devido ao seu potencial 

de crescimento e por encontrar-se em terceiro lugar em nível nacional na produção da cana-

de-açúcar. Conforme citado por Lima (2010) o Estado de Goiás ainda receberá investimentos 

tanto nacionais quanto internacionais, nos próximos anos para desenvolvimento de novos 

projetos e a ampliação dos que já estão consolidados, todos ligados ao setor sucroenergético 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1: Mapa de Goiás e as usinas em operação em 2009. 

Fonte: Lima (2010, p. 83). 
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Em pesquisa mais recente de Lima et. al. (2013), destacam-se a tendência do 

crescimento no número efetivo de usinas em operação e ainda a perspectiva de crescimento 

neste tipo de empreendimento, principalmente na Microrregião do Sudoeste Goiano. 

O Sudoeste Goiano foi escolhido devido a sua relevância no cenário agroindustrial do 

Estado, com diversificação da economia. De acordo com a SEPLAN-GO (2013) observa-se 

nesta região em 2010 os seguintes segmentos da agropecuária: 

• Agricultura de grãos, com representatividade de 38% da produção estadual; 

• Pecuária: bovinos com 16,84%, suínos 38,70%, avícola com 39,42%, da 

produção estadual. 

De acordo com SEPLAN (2013), a região Sudoeste Goiano é composta por 26 

cidades, são elas: Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Cachoeira Alta, Caçu, 

Castelândia, Chapadão do Céu, Gouvelândia, Itajá, Itarumã, Jatai, Lagoa Santa, Marilândia, 

Mineiros, Montividiu, Paranaiguara, Perolândia, Portelândia, Quirinópolis, Rio Verde, Santa 

Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo António da Barra, São Simão, Serranópolis e 

Turvelândia. 

Dentre as cidades da região Sudoeste Goiano, podemos destacar para o agronegócio as 

cidades de: Rio Verde, Jataí, Mineiros, Quirinópolis e Santa Helena de Goiás, ambas com 

tradição em grãos, pecuária e cana-de-açúcar. Todos estes municípios apresentam altos 

investimentos do setor analisado neste artigo e pela proximidade geográfica dos mesmos, 

observam-se os efeitos de sinergia e concentração nesta região. 

Dentre as cidades da região, Quirinópolis se destacou no cenário sucroenergético, de 

acordo com dados do IBGE (2012) na safra 2011, produziu 3,5 milhões de toneladas de cana 

em uma área total de 48,0 mil hectares, correspondente a maior área e produção do estado de 

Goiás, nesta safra. 

A usina objeto de pesquisa deste artigo foi escolhida de acordo com: volume de cana-

de-açúcar processado anualmente, quanto ao mix de produtos gerados e quanto à diversidade 

de capital investido. 

Conforme firmado entre as partes pesquisador e empresa, a razão social não será 

divulgada, visto que os dados colhidos são estratégicos, fazem parte dos planos empresariais, 

assim nesta pesquisa a sua denominação será de USINA1.  

As usinas do setor são homogêneas, quanto a seus principais produtos açúcar e etanol, 

processam a mesma matéria-prima: a cana-de-açúcar, o que contribui para uma análise das 
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alternativas quanto à utilização do bagaço da cana-de-açúcar a partir do ponto de separação 

entre caldo e biomassa. Porém, são heterogêneas quanto à forma de utilização econômica do 

bagaço, com as alternativas a serem estudadas, em termos de benefícios econômicos, 

possibilitará uma generalização do setor, ao utilizar o modelo proposto que captura os 

resultados econômicos do bagaço com e sem processamento adicional. 

 

3. Fundamentação Teórica 

 
O conhecimento da terminologia de cada ciência é fundamental para a aplicação 

correta da mesma nas diversas áreas. Neste artigo os termos mais utilizados são provenientes 

da teoria de custos e da teoria da contabilidade. 

A referência dada ao termo custo é utilizada em vários ambientes empresariais, tais 

como: indústria, comércio e serviços. O termo que será utilizado neste artigo, é o mesmo 

aplicado as entidades industriais, exatamente por envolver o processo produtivo do setor 

sucroenergético.  

De acordo com Martins (2010), custos são todos os gastos necessários para a produção 

de um bem ou um serviço, gerados dentro do processo produtivo, na linha de produção, que 

podem ser classificados pelo processo produtivo em custos diretos, custos indiretos, 

classificados de acordo com o correlação com o volume de atividades em custos fixos e custos 

variáveis. 

Sendo que neste estudo os termos utilizados para custos, giram em torno da sua 

correlação com o volume de atividades desenvolvidas, assim de acordo com Martins (2010) 

os custos variáveis são todos os custos que estão relacionados com o nível de atividade da 

entidade, ou seja, quanto maior o nível de atividade, maior o volume de custos registrados, 

permitindo lhes atribuir certo grau de assimetria por determinado período. 

Ainda de acordo com Martins (2010) já os custos fixos são todos os custos que não 

estão relacionados com o nível de atividade da entidade, ou seja, não há uma assimetria direta 

relacionada ao volume produzido em determinado período. 

Para Martins (2010) existe um complicador na separação entre custos fixos e custos 

variáveis, visto que estes podem ter parcelas não totalmente em um nem em outro, portanto, 

permeiam em custos semifixos ou semivariáveis que são aqueles custos que mantém certa 

parcela fixa e outra variável, não sendo possível haver a separação clara entre as partes. 

De acordo com Maher (2001), os custos são sacrifícios de recursos pela entidade 
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independentemente de serem lançados no ativo ou como despesa. Classifica-se os custos nas 

empresas industriais, para formação do objeto de custo, entre: materiais diretos, custos 

indiretos de fabricação e mão-de-obra direta, também faz a distinção quanto ao volume de 

atividades da indústria entre custos variáveis e custos fixos. 

De acordo com Garrison, Norrean e Brewer (2011) a expressão de custos refere-se a 

custo de produção que engloba três categorias:  

• Matérias-primas: que são os custos incorporados ao produto final facilmente 

verificáveis;  

• Mão-de-obra direta: são gastos com mão-de-obra que podem ser física e 

convenientemente vinculados aos produtos; e 

• Custos gerais de produção: representaram todos os custos de produção de um 

produto, excluindo os já identificados, matérias-primas e mão-de-obra direta. 

De acordo com Pronunciamento Técnico CPC 16_R1 - Estoques (2013), dá um 

tratamento diferenciado ao termo custo, quando referem-se à formação de estoques pelo 

processo de fabricação, apresentando o conceito de “custo de transformação de estoques” que 

incluem todos os custos diretos de produção juntamente com os custos indiretos de produção, 

fixos e/ou variáveis, que sejam necessários para obter o produto acabado. 

Entre os conceitos apresentados acima para o termo custo, um ponto que tende a 

convergência está na classificação, onde Martins (2010), Maher (2001) e o CPC 16_R1 

(2013) tratam como custos indiretos, Garrison, Norrean e Brewer (2011), os tratam como 

custos gerais de produção, que refletem aqueles custos que não possuem clareza de quanto 

atribuir a cada produto fabricado, condizem a mesma realidade de custos não identificados ao 

objeto de custo. 

O setor pesquisado produz dois produtos principais o açúcar e o etanol, mesmo com 

um mix reduzido de produção, os custos indiretos fazem parte dos custos deste setor, e por 

consequência, necessitam de um sistema de custeio que atenda as exigências legais, mas, que 

também forneçam informações relevantes ao processo decisório. 

Conforme Garrison, Norrean e Brewer (2011) a administração para executar bem as 

funções de: planejamento - que envolve questões voltadas à fixação de objetivos e de como 

realizá-los, e a função de controle – voltada a garantir que tais objetivos sejam alcançados, 

necessita de informações acerca dos custos da organização. 

De acordo com Horngren et. al. (2004) a contabilidade de custos é essencial para 

gestão de uma entidade, fornecendo informações, por exemplo, acerca de planejamento de 
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novos produtos na linha de produção, avaliando o sucesso da área de marketing. 

Um outro termo importante no contexto de gestão, são as receitas fundamentais para 

determinação do lucro em qualquer setor da economia capitalista. 

De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - CPC 00 (2013) as receitas 

são: 

As receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período 
contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou 
diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e 
que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos 
instrumentos patrimoniais. 

 
De acordo com Hendriksen e Breda (2009), as receitas podem ser conceituadas como 

o produto gerado pela empresa, no sentido de termos de preços correntes de troca, sendo 

reconhecidas no momento das vendas, e que os ganhos não são reconhecidos como receitas 

por não fazerem parte das atividades fins da empresa. 

De acordo com Iudícibus (2009) as receitas são entradas de elementos para os ativos, 

sob a forma de venda à vista “entrada em dinheiro”, venda a prazo “direitos a receber”, e 

ainda podem ser geradas, por exemplo, de rendimentos financeiros “juros” entre outros 

ganhos. 

De acordo com Iudícibus (2009), Hendriksen e Breda (2009) e ainda conforme o CPC 

00_R1 (2013), há uma similaridade entre os conceitos atribuídos a receita, quanto à entrada de 

recursos para a entidade, e a maior divergência está relacionada ao que afirma o CPC 00_R1 

(2013), Hendriksen e Breda (2009) com o que afirma Iudícibus (2009), quanto ao ganho fora 

da atividade operacional da entidade, este último considera tal fato uma receita, independente 

se foi gerada a partir de atividade operacionais da entidade. 

As receitas portanto são fundamentais para um fluxo de caixa operacional positivo, 

assim espera-se que estas sejam capazes de suprir todos os custos e despesas, para obter um 

resultado final positivo na operação da atividade. 

Nesse sentido, o termo despesa tem sua devida importância no contexto da pesquisa 

ora apresentada. 

De acordo com Maher (2001, p. 64), “uma despesa representa um custo lançado contra 

a receita de determinado período”. A separação dos conceitos, reside única e exclusivamente, 

entre custos que são destinados aos “objetos de custos”, daqueles que são levados a resultado 

sem passar especificamente pelo ativo. 

Conforme Hendriksen e Breda (2009), definem despesas como o consumo de bens e 
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serviços necessários a obtenção de receitas, desvinculando deste conceito o termo perda. 

Conforme o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - CPC 00 as despesas são 

definidas como: 

 
Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período 
contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou 
assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e 
que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos 
instrumentos patrimoniais. 
 

Iudícibus (2009, p. 153), “despesas, em sentido restrito, representa a utilização ou o 

consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas”. 

Ainda Iudícibus (2009) afirma que o grande fato gerador de uma despesa é o esforço 

continuado desta, de produzir receitas, não podendo confundir tal termo com o custo do 

período, já que estes são levados ao ativo, somente após a comercialização destes que devem 

ser considerados como despesas. 

Maher (2001) e Iudícibus (2009), ambos defendem que as despesas são redutoras do 

patrimônio líquido, que estão relacionadas direta ou indiretamente com a atividade fim da 

entidade e que são necessárias para a geração de receitas em determinado período contábil, 

única divergência, pontual, se tem quanto a utilização do termo perda como sinônimo de 

despesa, autores como Iudícibus (2009) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2013) 

concordam que as perdas devem ser consideradas junto com o conceito de despesa, porém, 

Hendriksen e Breda (2009) contradiz esta opção em termo de conceituação, com uma 

definição própria para as perdas, diferenciando-se do termo despesa. 

De acordo com Martins (2010) a apuração de resultado de uma indústria, perfaz os 

mesmos caminhos de uma atividade mercantil, ou seja, um confronto entre as receitas e as 

despesas, já que o custo do produto vendido refere-se a um dispêndio para geração de uma 

receita, portanto não condiz ao conceito de custos. 

De acordo com Garrison, Norrean e Brewer (2011), para a melhor compreensão dos 

custos ao processo decisório, quando a empresa tem opções de processamento ou de produção 

de algum novo produto, as escolhas destas alternativas devem ser analisadas pelo contexto 

dos custos e receitas diferenciais. 

Conforme Garrison, Norrean e Brewer (2011), custos diferenciais são as diferenças de 

valores entre duas ou mais alternativas possíveis, e receitas diferenciais retratam as diferenças 

existentes entre as receitas geradas pelas alternativas. A escolha da alternativa neste processo 

fica mais evidenciada, o que melhora o processo decisório envolvendo custos versus 
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benefícios gerados pelas opções feitas no processo produtivo. 

A cada escolha de uma alternativa em detrimento das outras, geram-se custos e 

receitas, que devem ser analisados e avaliados, para identificar os benefícios de cada 

alternativa, possibilitando uma melhor visão do processo decisório.  

O outro conceito a ser utilizado é referente aos custos irrecuperáveis, embora existam, 

estes não devem ser levados em consideração quando da escolha de alternativas, um motivo 

simples para tal constatação é que já ocorreu e não podem ser alterados independentemente de 

qualquer decisão tomada. (GARRISON et. al., 2011). 

De acordo com Martins (2010) os custos perdidos ou sunk costs são custos que não 

alteram os fluxos financeiros da entidade no momento da decisão entre alternativas, por já 

terem sido afetados no passado, são irrelevantes ao processo decisório. 

Trazendo estes enfoques para o setor sucroenergético, a cana-de-açúcar, quando 

processada para a produção dos seus principais produtos “açúcar” e “etanol”, gera volumes 

consideráveis de subprodutos, como bagaço e a vinhaça, tais subprodutos podem ou não ser 

processados para produção de novos produtos. Esta alternativa deve ser precedida de uma 

análise dos custos e receitas diferenciais, e ainda, que os custos irrecuperáveis ou perdidos 

serão irrelevantes ao processo decisório. 

De acordo com Garrison, Norrean e Brewer (2011), os custos conjuntos acontecem 

quando dois ou mais produtos são fabricados com o mesmo insumo “matéria- prima”, ao 

utilizar a mesma matéria-prima até o ponto de separação, quando os produtos conjuntos 

podem ser reconhecidos isoladamente. 

O limiar para os custos conjuntos estão exatamente no ponto de separação, no qual 

todos estes custos serão irrelevantes para a tomada de decisão sobre o processamento ou não 

adicional dos subprodutos. O que fundamenta uma decisão é o que determinará os custos e 

receitas incrementais ao se processar tais matérias ou simplesmente vendê-los sem quaisquer 

processamentos adicionais. 

Garrison, Norrean e Brewer (2011, p.509) afirmam que só é vantagem para entidade 

processar um subproduto após ponto de separação, quando a “receita incremental desse 

processo supere o custo incremental de processamento incorrido após o ponto de separação”. 

O bagaço da cana-de-açúcar após ponto de separação, entre os produtos conjuntos 

gerados pela cana, fornece a possibilidade ao setor de duas alternativas: processamento 

adicional ou decisão de venda.  

Existem vários tipos de custeios todos com suas particularidades, a necessidade de 
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informação por parte dos usuários internos e que irá determinar qual será utilizado. Na teoria 

de custos, podem ser citados alguns dos principais métodos de custeios, são eles: 

• Custeio por absorção; 

• Custeio variável ou direto; 

• Custeio por atividades; 

De acordo com Martins (2010), o custeio por absorção é um processo pelo qual todos 

os custos de produção são apropriados aos produtos, independentemente de serem custos 

diretos ou indiretos, com uma finalidade voltada para apuração de estoques. 

De acordo com Garrison, Norrean e Brewer (2011), no custeio por absorção os custos 

de produção são alocados aos produtos, tanto os fixos quanto os variáveis. Com uma 

finalidade de apuração dos estoques, denominado também de custeio total. 

De acordo com Martins (2010) e Garrison, Norrean e Brewer (2011), definem o 

custeio por absorção como um processo envolvendo a apropriação de todos os custos de 

fabricação aos produtos, em determinado período contábil.  

Neste tipo de sistema os produtos consomem todos os custos, ou seja, são 

considerados as fontes de geração de todos os custos de produção em determinado período. 

De acordo com Leone (2000), uma das vantagens do custeio por absorção, é que todos 

os custos do período são distribuídos aos produtos para formação de estoques e ainda 

possibilita que a entidade trabalhe com centro de custos. 

Para Bertó e Beulke (2006), em algumas situações o custeio por absorção pode e deve 

ser utilizado, tais como: na produção de produto inovador, que não existente um parâmetro de 

preço no mercado, o custeio por absorção pode ser uma base inicial para um parâmetro 

aceitável, em um mercado monopolista, onde os consumidores não influenciam os preços, 

permite que as entidades estabeleçam o preço a partir dos custos totais de produção, em 

indústria que produz apena um produto, esta deve apropriar todos os custos de forma direta, 

sem nenhum problema de subjetividade dos custos indiretos. 

Porém, de acordo com Martins (2010), o uso do custeio por absorção, expõem 

obrigatoriamente a necessidade de apropriar todos os custos aos produtos, necessitando para 

tanto utilizar-se de bases de rateio para os custos não identificáveis aos objetos, estas bases 

em grande parte não retratam as melhores formas de apropriação de destes custos aos 

produtos.  

Conforme Martins (2010), o uso das bases de rateios distorcem os custos atribuídos 

aos produtos, principalmente quando tais bases são escolhidas sem uma prévia pesquisa, sobre 
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quais as causas mais prováveis do consumo dos custos aos produtos. 

De acordo com Martins (2010), o problema quanto à alocação dos custos aos produtos, 

pelo sistema custeio por absorção, não reside nos custos identificáveis ao objeto, mas recai 

sobre os custos não identificáveis, aos quais necessitam de bases de rateios para alocação aos 

produtos, trazem, portanto, a arbitrariedade e a subjetividade ao processo de custeio. 

Segundo Leone (2000), as desvantagens do custeio por absorção, residem 

principalmente na apropriação dos custos indiretos para a formação de estoques, com uso de 

critérios de rateios arbitrários, o que não permite a uma intensa utilização para fins gerenciais. 

Modelo do custeio por absorção pode ser visualizado conforme o esquema 

apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Apropriação dos custos aos produtos pelo custeio por absorção. 

Fonte: Martins (2010, p. 38). 
 

Um outro método de custeio que tentou reduzir, ou mesmo, acabar com a 

subjetividade dos rateios aplicados nos custos indiretos, foi o custeio variável, também 

denominado de custeio direto. 

De acordo com Garrison, Norrean e Brewer (2011), o custeio variável difere 

principalmente do custeio por absorção, por apropriar apenas os custos variáveis aos produtos, 

ou seja, neste tipo de custeio o custo do produto acabado será formado apenas pelo custo 

variável, os demais são considerados como custos do período e levados a resultado, 
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juntamente com as despesas. Este tipo de custeio também é denominado de custeio direto ou 

custeio marginal. 

De acordo com Martins (2010), no custeio variável os custos de produção do período 

são classificados em variáveis e fixos, sendo que apenas os variáveis devem ser alocados aos 

produtos, os fixos devem ser levados a resultado.  

De acordo com Martins (2010), a grande contribuição deste custeio aos anteriores 

reside na diminuição das bases de rateios para apropriação dos custos indiretos.  

Ao utilizar o custeio variável é possível apurar a margem de contribuição de cada 

produto, dentro do mix de produção, o que possibilita, envolvimento direto para análise dos 

resultados econômicos. Ainda apura e analisa, o ponto de equilíbrio da entidade, a margem de 

segurança, a capacidade produtiva, inclusive a ociosa, as decisões como produzir ou comprar 

entre outras podem ser melhor visualizadas por este tipo de custeio. 

De acordo com autores Garrison, Norrean e Brewer (2011) e Martins (2010), o uso do 

custeio variável altera o resultado econômico das indústrias em comparação com o custeio por 

absorção, à medida que atribui apenas os custos variáveis aos produtos, o custo do produto 

vendido fica menor em comparação com o custeio por absorção, ou seja, o resultado bruto 

fica maior no variável e menor na absorção.  

De acordo com Martins (2010) ao utilizar o custeio variável a entidade não utiliza os 

princípios de contabilidade para apuração do resultado, ou seja, para fins fiscais este sistema 

não atendera as legalidades impostas pelo fisco, motivo pelo qual este não é aceito para fins 

de apuração do resultado fiscal. 

Mesmo com esta limitação fiscal, com a utilização do custeio variável, a contribuição 

para a gestão é maior do que as registradas pelo custeio por absorção com e sem 

departamentalização, visto que consegue identificar quais dos produtos dentre uma linha de 

produção diversificada obtêm os resultados melhores, mediante a análise da margem de 

contribuição de cada produto. 

De acordo com Leone (2000), uma das vantagens do uso do custeio variável sobre o 

custeio por absorção, reside na possibilidade de apuração da margem de contribuição de 

forma rápida e facilmente calculada, o que pode garantir a tempestividade da informação 

contábil ao processo decisório. Com isso permite, ao administrador ter informações das 

influencias dos custos, nos volumes e nos resultados da entidade. 

Conforme Leone (2000), as desvantagens do custeio variável, recai da perda de poder 

de decisão em longo período, tais informações podem ficar distorcidas. As demonstrações de 
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resultado neste sistema, não são evidenciados para os usuários externos, ficando seu uso 

restrito a gestão interna sem possibilidade de demonstrar tais resultados aos demais 

stakholders. 

Ambos os custeios são aplicáveis a está pesquisa. A escolha pelo custeio variável foi 

motivada por este sistema corresponder de acordo com a teoria de custos, um foco mais 

gerencial do que os demais, visto que diminui o grau de subjetividade, imposta pelos custos 

fixos, e também permite fazer a mensuração do benefício econômico, que faz parte da 

pergunta central deste artigo.  

E ainda com a possibilita do cálculo da margem de contribuição e de sua análise, para 

o processamento adicional do bagaço e do não processamento, o que facilita a 

comparabilidade proposta no modelo apresentado para este artigo. 

 
4. Metodologia da Pesquisa 

 
Os dados abaixo foram coletados in loco, através do questionário semiestruturado, 

houve também a necessidade de fazer entrevistas aos respectivos administradores e gestores 

da Usina, por um motivo de sigilo empresarial a usina não autorizou a divulgação da razão 

social da mesma, assim esta será denominada em todo o trabalho como Usina1. 

A Usina1, objeto deste estudo de caso, localiza-se no município de Edeia – GO no 

Sudoeste de Goiás, a 90 km da capital Goiânia, apresentou uma moagem na safra 2012/2013 

de 2,2 milhões de toneladas de cana, com uma produção de açúcar de 2,5 milhões toneladas e 

101,5 milhões de litros de etanol. Além destes produtos, a empresa gerou, através dos seus 

processos para a produção do açúcar e do etanol, os seguintes subprodutos e suas respectivas 

quantidades na referida safra: vinhaça com 1,1 milhões de litros, torta de filtro 6,5 mil 

toneladas, bagaço da cana-de-açúcar com 635,2 mil toneladas e a palha da cana-de-açúcar 

com 148,7 mil toneladas. 

Considerada pelo setor sucroenergético, fonte UNICA (2013), empresa de médio 

porte, com capacidade de esmagamento de cana de 2,5 milhões de toneladas por safra. 

Através de investimentos contabilizados nas últimas safras que giram em torno de R$ 300 

milhões de reais, o que contribuíra para um aumento na sua capacidade de moagem para 4,0 

milhões de toneladas a partir da próxima safra 2013/2014.  

Na safra 2012/2013 apresentou uma produtividade média de 95 t/ha, acima da média 

da região do Sudoeste Goiano, que foi de 83 t/ha, permite assim afirmar uma consolidação 

desta empresa na região com novos investimentos e expansão das suas atividades a partir de 
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2013/2014. 

Ainda em entrevista com o diretor de produção desta unidade foi informado que serão 

investidos nos próximos dois anos mais de R$ 100 milhões na capacidade de armazenamento 

do etanol, hoje com um volume capaz de armazenar 40,0 milhões de litros, a previsão e que 

nas próximas safras este volume chegará a 60,0 milhões de litros safra 2013/2014 e a 120,0 

milhões de litros safra 2015/2016. 

Embora os subprodutos gerados pela Usina1 possam ser comercializados desde a 

vinhaça até a torta de filtro, a pesquisa delimitou-se na biomassa bagaço da cana-de-açúcar. 

Conforme Gil (1989, p. 44), “as pesquisas exploratórias tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar ideias, com vista de formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

De acordo com Gil (1989), nas pesquisas exploratórias são utilizados levantamentos 

bibliográficos e ou documental, entrevistas e estudos de casos. 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, pois pretende 

descrever e analisar a estratégia do processamento adicional ou não do bagaço, respondendo 

assim o problema de pesquisa e contribuindo para pesquisas posteriores. 

Para tanto optou-se por um estudo de caso em uma empresa do setor sucroenergético, 

com a aplicação de um questionário. 

Neste artigo os focos quanto à utilização do bagaço estão apenas em algumas das 

várias utilizações do bagaço. O objetivo centra-se no benefício econômico, das seguintes 

alternativas: 

• Bagaço com processamento adicional, para produção de: 

o Energia Elétrica própria (autossuficiência); e 

o Energia Elétrica Excedente (venda para redes de distribuição). 

• Bagaço sem processamento adicional, para: 

o Venda in natura; 

A utilização do bagaço para autossuficiência energética, opção mais comum no setor, 

e proposta nesta pesquisa, é a de evidenciar e mensurar qual a economia gerada para a 

empresa ao utilizar o bagaço para esta alternativa, com base em três variáveis: consumo de 

energia elétrica, custo da energia elétrica produzida a partir do bagaço e custo da energia 

elétrica de fontes externas.  

A energia elétrica excedente refere-se à cogeração de energia dentro do sistema de 

produção, mediante a queima do bagaço em caldeiras, com intuito de produzir vapor que é 
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transformado em energia elétrica, acima da demanda interna, o excesso de energia elétrica é 

comercializado em redes de distribuição, desta forma pretende-se mensurar o resultado desta 

alternativa. 

Por último, uma opção que não exige processamento adicional é a “venda in natura” 

do bagaço, para empresas do setor e para outros setores da economia que o utilizam de várias 

formas. Neste caso, para apurar o resultado, confronta-se apenas a receita gerada pela venda 

versus os custos e despesas desta alternativa. 

Como o volume produzido do bagaço é em grande quantidade no setor 

sucroenergético este subproduto pode ser utilizado em outras alternativas que não foram 

objetos desta pesquisa. Delimitou-se apenas em levantar a comparação entre o processamento 

adicional ou o não processamento adicional, com as alternativas levantadas acima. 

Em cada alternativa proposta acima, tentou-se mensurar todos os custos, todas as 

receitas geradas, assim os dados foram coletados e analisados, e nesse sentido segue a forma 

de coleta de dados, a classificação dos dados que apresentam as variáveis a serem trabalhadas, 

as quais remetem a um modelo capaz de responder a pergunta central deste artigo. 

 

4.1. Coleta de Dados 

 
A metodologia escolhida para a pesquisa foi o estudo de caso, em uma usina do 

Sudoeste Goiano do setor sucroenergético. Na coleta de dados utiliza-se o método de 

entrevista com questionário semiestruturado que já foi validado na pesquisa de Dantas Filho 

(2009) em sua dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Energia da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre de energia. Entretanto para 

corroborar com as variáveis desta pesquisa, na efetivação e na validação do questionário 

foram feitas algumas alterações com objetivo de capturar outras variáveis e aspectos 

econômicos não relacionados ao trabalho de Dantas Filho (2009). Estas mudanças foram 

incorporadas ao questionário original. 

A proposta para esta pesquisa está inserida nas cinco características básicas de um 

estudo de caso, conforme Dantas Filho (2009, p. 21) apud Yin (2001): 

1) ser significativo, abordando temas teóricos importantes e de interesse do público 
geral; 
2)  ser completo, demonstrando que o pesquisador realizou grande esforço para 
coletar evidências pertinentes; 
3) considerar perspectivas alternativas; 
4) exibir suficiente evidência para que se consiga atingir o que se pretendeu ilustrar; 
e 
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5) ser atrativo, com redação clara e interessante. 
 

Também serão utilizados, quando necessários, dados contábeis disponíveis em 

relatórios da administração, demonstrações financeiras: “Balanço Patrimonial” e 

“Demonstração do Resultado do Exercício” da usina pesquisada. 

 
4.2. Classificação dos dados e modelo matemático 

 
Ao classificar os dados entre custos e receitas das alternativas de processar e não 

processar o bagaço, optou-se por fazer a análise dos custos, via margem de contribuição, onde 

serão mensurados e aplicados somente os custos e despesas variáveis, que compõem o modelo 

principal abaixo, adotando o sistema de custeio variável. A análise do benefício econômico 

“em termos de lucratividade” do bagaço terá como base a desigualdade apresentada na 

inequação 1 a seguir. 

 
Modelo proposto:  

REBPt+k ≠ REBNPt  
Onde: 

• REBPt+k = Resultado Econômico do Bagaço Processado em t + k, sendo k um 

momento posterior ao ponto de separação dos subprodutos. 

• REBNPt = Resultado Econômico do Bagaço Não Processado, no ponto de 

separação, t. 

 
Por outro lado, REBNPt será apurado por meio da equação 2: 

 
REBNPt = RBt – CDVt 

Onde: 
• RBt = Receita do Bagaço obtida no ponto de separação, t. 

• CDVt = Custos e Despesas Variáveis para comercializar o bagaço in natura, no 

momento do ponto de separação, t. 

  
A equação representará a margem de contribuição gerada pela venda in natura do 

bagaço da cana-de-açúcar, sem nenhum processamento adicional. As opções de 

processamento adicional estão condicionadas a equação 3 a seguir: 

 
REBPt+k = RBPi, t+k – CDVBPi, t+k + 

 
Onde: 
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• RBPi, t+k = Resultado do Bagaço Processado para a alternativa i, no momento t+k, 

posterior ao ponto de separação. 

• Sendo ainda que o RBPi, t+k será a soma das Receitas do Bagaço Processado para 

a alternativa i, no momento t+k, após o ponto de separação com a Economia de 

Custos da Energia elétrica para Autossuficiência-ECA produzida em t+k, além do 

ponto de separação, t. 

• CDVBPi, t+k = Custos e Despesas Variáveis para a alternativa i, no momento t+k, 

posterior ao ponto de separação. 

 
As alternativas representadas pelo subscrito i, exploradas nestes estudo, são compostos 

por 2 produtos: 

• P1: energia elétrica para a autossuficiência, isto é, para o próprio consumo da 

usina. 

• P2: energia elétrica excedente para a comercialização. 

 
O bagaço da cana-de-açúcar é matéria prima para produção dos produtos acima, estes 

contribuem para a diversificação do mix de produção do setor, com um novo produto a 

bioeletricidade. 

Ao processar o bagaço para transformá-lo em energia elétrica para autossuficiência, a 

Usina1 utiliza está energia para o próprio processo produtivo do açúcar e do etanol, sem a 

necessidade de adquiri-la de terceiros, durante a safra. Para verificar qual a economia gerada 

por esta alternativa, correspondente a equação 4 a seguir: 

 

ECEAt+k = (PEt+k  - CDVEAt+k) x DEE 
Onde: 

• ECEAt+k = Economia de Custos da Energia elétrica para Autossuficiência, 

produzida em t+k, além do ponto de separação, t. 

• PEt+k = Preço da Energia elétrica no mercado, por MWh, em t+k, além do ponto 

de separação, t. 

• CDVEAt+k = Custos e Despesas Variáveis da Energia elétrica para 

Autossuficiência, no momento t+k. 

• DEE = Demanda de Energia Elétrica para funcionamento da usina durante a 

safra. 
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Considerado pelo setor como um custo evitado, no processo produtivo do açúcar e do 

etanol, pode ser mensurado pela equação 4 acima. Para evidenciar e mensurar esta economia 

em valores, basta apurar a quantidade demandada de energia multiplicando esta pela diferença 

entre o preço praticado no mercado de um MWh com os custos e despesas variáveis da 

produção de um MWh. 

Neste estudo de caso, foi pesquisado os custos de investimentos para produzir tanto a 

energia elétrica para autossuficiência quanto para a venda do excedente, com a finalidade de 

verificar a parte amortizável destes investimentos sobre tais itens. Para tanto, foram apurados 

os custos fixos amortizáveis, decorrentes dos investimentos já realizados para a produção de 

energia, sendo estes calculados conforme equação (5) a seguir: 

 
CFCAt+k = INVt+k / n 

Onde: 
• CFCAt+k = Custos Fixo Comum Amortizável, no momento t+k, posterior ao 

ponto de separação. 

• INVt+k = Investimento realizado em t+k, para o processamento adicional do 

bagaço. 

• n = período de tempo para amortização do investimento. 

 
Se REBP t+k > REBNP t, o processamento adicional do bagaço é mais viável 

economicamente, como também a recíproca é inversa caso o resultado seja negativo, ou seja, 

não realiza o processamento adicional.  

A modelagem acima poderá contribuir com o setor sucroenergético, como mais um 

instrumento que auxiliará na tomada de decisão, tais como, processar ou não os subprodutos 

gerados durante determinada safra. 

A base do modelo foi desenvolvida de acordo com o sistema de custeio variável, 

proposto por Garrison, Norrean e Brewer (2011) onde apuram-se os resultados por segmentos 

de produtos. 

A problemática deste artigo concentra-se no que afirma Garrison, Norrean e Brewer 

(2011, p. 509)  

 
Decisões de venda ou processamento adicional. É rentável continuar processando 
um produto conjunto após o ponto de separação desde que a receita incremental 
desse processo supere o custo incremental de processamento incorrido após o ponto 
de separação. Custos conjuntos que já tenham sido incorridos até o ponto de 
separação são sempre irrelevantes em decisões relativas ao que fazer a partir do 
ponto de separação. 
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De acordo com Garrison, Norrean e Brewer (2011), a seguinte figura pode ser assim 

adaptada para esta pesquisa: 

 

 
Figura 3: Custos conjuntos do setor sucroenergético. 

Fonte: Adaptado de Garrison et al. (2011). 
 

 
Conforme a Figura 3, o processamento adicional só é viável em termos econômicos se 

as receitas incrementais forem maiores do que os custos incrementais de tais alternativas. No 

caso particular da produção de energia elétrica, pode-se somar a receita incremental a 

economia de energia, que representa os custos evitáveis por parte da entidade, pela utilização 

no processo de produção da energia própria e não de terceiros. 

As alternativas do processamento adicional ou não do bagaço, propõe uma análise de 

custos que envolverá custos incrementais, receitas incrementais, mas também uma relação a 

ser analisada no contexto diferencial deste setor, a utilização da própria energia elétrica para 

produção dos principais produtos. Para melhor compreensão da opção de processamento 

adicional para cogeração do excesso de energia elétrica e da venda in natura do bagaço, foram 

testados as mesmas quantidades de bagaço para cada uma desta opções, no total de 291,3 mil 

toneladas de bagaço para cada. 

Independentemente do resultado econômico do bagaço, processado ou não, os 

resultados encontrados favoreceram à tomada de decisão com o fornecimento de informações 
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úteis para o processo, no qual o bagaço da cana-de-açúcar está inserido. E atendendo uma das 

principais funções da Contabilidade que é fornecer informações úteis ao processo decisório 

para uma gama de usuários, o presente trabalho tem sua relevância no contexto da pesquisa 

contábil. 

 
5. Análise dos Resultados 

 
Dos dados contábeis fornecidos pela Usina1 de custos, despesas e receitas referentes 

ao subproduto bagaço da cana-de-açúcar no período analisado, demonstraram as seguintes 

possibilidades de resultados em termos econômicos e comparativos, conforme será descrito 

em três possibilidades para a Usina1. 

A) Resultado Econômico Bagaço – Sem processamento adicional:  

 
REBNPt = RBt – CDVt 

 
A venda in natura do bagaço na safra 2012/2013 foi de R$ 13,9 milhões, de acordo 

com o preço médio de R$ 48 t.bag, pela venda in natura de 291,3 mil tonelada de bagaço sem 

nenhum processamento adicional. 

A variação do preço do bagaço in natura, apresentou uma taxa de crescimento em 

torno de 8,99% a.a nos últimos 10 anos, de acordo com entrevista fornecida pelo gerente 

industrial da Usina1, esta opção é interessante para a empresa, sendo que demanda pouco 

recursos em comparação com o processamento adicional do bagaço, afirma ser um resultado 

satisfatório a comercialização deste resíduo. 

O bagaço destinado a venda in natura, da Usina1, fica ao ar livre, sujeito a sol e chuva, 

o único processo antes da venda, identificado no estudo de caso, foi o manuseio para formar 

montes de bagaço, utilizando homens e máquinas para estas finalidades, as quais representam 

custos a esta atividade, sendo estes variáveis, visto que de acordo com a quantidade de bagaço 

gerado, aumenta-se tanto o número de funcionários quanto a quantidade de máquinas “tratores 

de esteiras”.  

O custo variável apurado de acordo com os dados fornecidos pela Usina1 na safra 

2012/2013 totalizam R$ 3,9 milhões, representando os custos e as despesas variáveis, 

identificados no bagaço, no ponto de separação, um custo variável médio de R$ 13,60 por 

tonelada de bagaço. 

Os principais custos variáveis do bagaço in natura são: a mão-de-obra e as máquinas 

responsáveis pelo controle do volume expressivo, do bagaço, após ponto de separação. Para o 
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manuseio do monte de bagaço, existem 4 pessoas por turnos de 8 horas, no total de 12 

auxiliares, e ainda 6 operadores divididos por também divididos por 3 turnos diários que 

manuseiam 2 tratores de esteira funcionando 24 horas por dia.  

O resultado encontrado da equação REBNPt foi de R$ 10 milhões, apurado da 

diferença entre a receita de venda in natura do bagaço é o custo variável total da atividade.  

Uma análise da margem de contribuição por tonelada apresenta os seguintes dados, 

preço R$ 48,00 t.bag e o CV de R$ 13,60 t.bag, pela diferença entre preço e custo variável, 

apurou-se uma MC de R$ 34,40 t.bag. 

Não existem investimentos para esta opção, portanto, os custos fixos comuns 

amortizáveis não influíram no resultado do benefício econômico para esta alternativa. 

A quantidade de bagaço considerada no cálculo da receita de venda in natura, refere-se 

a parte de bagaço não destinada a produção de energia elétrica para autossuficiência, como 

também para o estoque regulador que é utilizado no início da próxima safra. 

De acordo com dados fornecidos pela Usina1, esta alternativa não há despesas 

variáveis, devido o critério dado a esta biomassa como subproduto, por limitações impostas 

não foi disponibilizado dados para confirmar tal informação. 

A representação que demonstra a contribuição no resultado, apurada da venda in 

natura do bagaço encontra-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Apuração da margem de contribuição do bagaço não processado. 

Produto: Bagaço sem processamento adicional. 
 
Safra: 2012/2013 

Valor  
(R$/t.bag) 

Quantidade  
(Mil /t.bag)  
Utilizado 

Receita 48,00  
 

291,3 
(-) Custos e Despesas Variáveis 13,60 
Margem de Contribuição 34,40 
CFC (amortizável) 0,00  
Resultado 34,40  

Fonte: Estudo de caso Usina1 (2013). 
 
 

B) Resultado Econômico Bagaço – com processamento adicional, onde apresenta-se a 

seguinte equação para cálculo: 

 
REBPt+k = RBPi, t+k – CDVBPi, t+k 

 
Para a produção de energia elétrica tanto para autossuficiência quanto para a 

comercialização do excedente, foram utilizados respectivamente 216,0 mil toneladas e 291,3 
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mil toneladas de bagaço. 

Para produzir 1 MWh de energia elétrica foram utilizados em média 3 t.bag. 

Produzindo um total de 97,1 mil MWh, somente de energia elétrica excedente, a um preço 

médio de 1 MWh foi de R$ 188,00 na safra 2012/2013, conforme dados divulgados pela 

Usina1. A venda total dos MWh gerou uma RBPi, t+k de R$ 18,2 milhões e os CDVBPi, t+k 

foram de: custo variável de R$ 3,3 milhões e a despesa variável de R$ 2,3 milhões, o que 

possibilitou apurar uma margem de contribuição total de R$ 12,6 milhões, resumo desta 

apuração conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2: Margem de contribuição da energia elétrica excedente. 

Produto: Bagaço com processamento adicional para produção de energia elétrica excedente 
 
Safra: 2012/2013 

Valor 
(R$/ MWh) 

Quantidade  
(Mil/ t.bag) utilizado 

Quantidade (mil/MWh) 
produzido 

Receita 188,00 291,3 97,1 
(-) Custos e Despesas 
Variáveis 

57,78  

Margem de 
Contribuição 

130,22 

Fonte: Estudo de caso Usina1 (2013). 
 

Quanto aos custos e despesas variáveis, a maior parte trata-se das depreciações do 

setor industrial, relativas ao processo de cogeração de energia elétrica, porém, tais custos 

novamente não foram divulgados pela empresa em questão. 

O estudo de caso também apontou a economia de custos gerada pelo uso da energia 

elétrica produzida pela Usina1, que na safra de 2012/2013 demandou 72,0 mil MWh, com um 

custo variável por MWh de R$ 23,34, registrando um CDVEAt+k no total de R$ 1,6 milhões. 

Caso ela utilizasse energia elétrica de fornecedores ela pagaria uma média de R$ 188 por 

MWh na safra 2012/2013. A ECEAt+k foi apurada no valor total de R$ 11,8 milhões, 

diferença entre o preço praticado no mercado e o custo de produção da energia elétrica para 

uso, multiplicando este valor pela quantidade de MWh demandada durante a safra 2012/2013, 

conforme pode ser visualizada na tabela 3 a seguir.  

 

Tabela 3: Economia gerada a partir da autossuficiência energética. 
Produto: Bagaço com processamento adicional para produção de energia elétrica autossuficiência 

 
Safra: 2012/2013 

Valor  
(R$/MWh) 

Quantidade (mil/t.bag)  
Utilizado 

Quantidade (mil/MWh) 
produzido 

Economia 188,00 216,0 72,0 
(-) Custos Variáveis 23,34  
Economia/Custos 
Evitados 

164,66 

Fonte: Estudo de caso Usina1 (2013). 
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A Tabela 3 demonstra a relação que existe para formação da economia dos custos pela 

autossuficiência da energia elétrica utilizada na safra 2012/2013, demonstra o total da não 

utilização de energia elétrica de terceiros durante a safra. 

A soma da receita gerada pela comercialização do excedente de energia elétrica e a 

economia proporcionada pela autossuficiência energética, produziram um total de R$ 31,7 

milhões, sendo que os custos e despesas variáveis para alcançar este resultado foram de R$ 

7,2 milhões, o que totaliza um resultado econômico do bagaço processado na safra 2012/2013 

de R$ 24,5 milhões.  

De acordo com dados fornecidos no estudo de caso da Usina1, foram investidos em 

torno de R$ 200 milhões de reais, para fazer a cogeração de energia elétrica. O período de 

amortização definido pela Usina1 foi de 20 anos, o que corresponde também ao mesmo 

número de safras, totalizando assim uma amortização de R$ 10 milhões a cada safra, a serem 

amortizados na produção de energia elétrica, nas duas vertentes, cogeração de energia para 

autossuficiência e cogeração de excedente de energia. 

Para uma melhor análise, da alternativa de processar o bagaço para produção da 

energia elétrica, tanto para autossuficiência quanto para cogeração de energia elétrica 

excedente, o resultado podem ser mensurados e evidenciados, conforme o Quadro 1 abaixo: 

 
 
Quadro 1: Resultado Econômico do bagaço para produção de energia elétrica. 

Alternativas: Processamento adicional 
do bagaço para produção de energia 

elétrica. 

 
Milhares de R$ 

Quantidade de 
Bagaço utilizado (mil 

toneladas) 

Resultado por 
tonelada de 
bagaço R$ 

1-Economia de custos Energia Elétrica 13.500   
2-Receita da Venda de Energia 
Elétrica Excedente 

18.200   

Total (1+2) 31.700 507,3 62,49 
(-) Custos Variáveis e Despesas 
Variáveis (opção-1) 

1.600   

(-) Custos Variáveis e Despesas 
Variáveis (opção-2) 

5.600   

Margem de Contribuição Total 24.500 507,3 48,29 
(-) CFC (amortizável) 10.000   
Resultado 14.500   

   Fonte: Estudo de caso (2013) 
 

De acordo com os dados analisados do Quadro 1, a Usina1 com o processamento 

adicional do bagaço para produção da energia elétrica, tanto para autossuficiência quanto para 

a comercialização do excedente, teve uma margem de contribuição de R$ 48,29 por tonelada 

de bagaço, acima da registrada pela venda in natura sem processamento adicional que foi de 
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R$ 34,40. 

Com um resultado de R$ 14,5 milhões, após amortização dos investimentos comuns, 

maior do que o registrado da venda in natura que foi de R$ 10 milhões, ou seja, com o 

processamento adicional do bagaço nesta via, a Usina1 consegue gerar um acrescimento no 

resultado 45%, este resultado contribui diretamente para o resultado final desta entidade. 

 
6. Considerações Finais 

 
O modelo proposto REBPt+k ≠ REBNPt, mostrou-se verdadeiro, sendo que REBPt+k > 

REBNPt o que confirma a H0 o processamento adicional do bagaço é a melhor opção 

economicamente em termos margem de contribuição para a Usina1, de acordo com o estudo 

de caso.  

O REBPt+k foi dividido em dois possíveis produtos, o bagaço processado para gerar 

energia elétrica demandada para autossuficiência e energia elétrica produzida em excesso 

destinada à comercialização pela Usina1 na safra 2012/2013:  

• P1 “energia elétrica autossuficiente” no qual foi possível apurar uma MC total de 

R$ 11,8 milhões, considerada no estudo uma economia de energia pela 

autossuficiência, com uma MC/t.bag de R$ 54,63. Valores estes para fins de 

análise de custos evitáveis, ou seja, este produto não destina-se a comercialização, 

contribui no lucro de forma indireta, na redução dos custos dos principais 

produtos açúcar e etanol; 

• P2 “energia elétrica excedente” que foi possível apurar uma MC total de R$ 12,6 

milhões com MC/t.bag de R$ 43,41.  

Para apuração do REBPt+k nas alternativas de cogeração de energia elétrica tanto para 

autossuficiência quanto para produção do excedente, cada tonelada de bagaço processado 

possibilitou uma MC/t.bag de R$ 48,29 com MC total de R$ 24,5 milhões, o que em 

confrontação com a opção de não processar o bagaço, registra-se uma diferença de MC/t.bag 

de R$ 13,89 pró processamento. O que corrobora com a gestão do setor para uma definição da 

destinação do bagaço para via de processa-lo na própria planta industrial, mesmo com a 

amortização dos investimentos feitos para a cogeração, a empresa terá um acréscimo na 

contribuição em prol ao processamento adicional do bagaço de 45%, sem processamento 

adicional o resultado é séria de R$ 10 milhões e com processamento adicional R$ 14,5 

milhões, após amortização dos custos fixos comuns de investimentos. 
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A opção de processamento adicional do bagaço mostrou-se mais viável 

economicamente do que o não processamento, respondendo assim a problemática da pesquisa. 

A pesquisa comprova que o bagaço deixa de ser apenas um resíduo, sem importância 

econômica, para se tornar um ativo, no que afirma a teoria da Contabilidade, obedecendo os 

critérios de mensuração e de reconhecimento. Portanto a Usina1 como o próprio setor, devem 

dar um tratamento mais adequado ao mesmo.  

Nesta perspectiva a teoria de custos, abordada neste estudo, comprovou que as receitas 

incrementais do processamento adicional do bagaço da cana-de-açúcar superam os seus custos 

incrementais, o que permite afirmar que o processamento do bagaço da cana é mais viável 

economicamente para contribuição do resultado da Usina1, do que simplesmente vende-lo na 

sua forma in natura sem nenhum processamento adicional. Recomenda-se para futuras 

pesquisas neste setor, uma abrangência maior na quantidade de usinas, e que o modelo 

capture outros subprodutos do setor, com mais períodos de análise de acordo com os objetivos 

a serem propostos. 
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