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Resumo 
 

O setor leiteiro no Brasil que compõe o setor agropecuário defronta-se com uma  permanente 

evolução, influenciado pelas variáveis do ambiente no qual esta inserido. Devido, 

principalmente, a essa realidade instável, é relevante um posicionamento estratégico na cadeia 

de valor e seus relacionamentos externos. Diante desse cenário, o objetivo deste estudo e 

demonstrar os relacionamentos externos inseridos no planejamento estratégico de um grupo 

lácteo, com aspectos de influencias das variáveis a que esta exposta dentro da cadeia de valor 

de seus produtos e derivados, determinando maior objetividade nas eficiências dos processos 

organizacionais. Quanto ao método, realizou-se uma pesquisa com delineamento descritivo, 

realizado por meio de levantamento de dados e uma abordagem qualitativa embasada em 

entrevistas pelo modelo de questionário/formulário. Os resultados alcançados demonstram 

que as empresas possuem dependência da organização tanto interna como externa, sendo 

influenciadas por circunstancias de meio ambiente, tecnologia utilizada, estratégias gerencias 

adotadas, finanças, qualidade, logística, armazenamento e influencia governamental, que 

trazem a organização um posicionamento estratégico inserido na cadeia de valor que 

contribuem no valor agregado dos produtos dos elos antecedentes e subsequentes. A cadeia de 

valor entre os elos antecedentes e subsequentes possui uma troca de informação que facilitam 

a gestão, porem, essas informações quando geradas pela concorrência, não há acesso total aos 

dados que possam contribuir para o posicionamento estratégico da empresa. 
 

Palavras-chaves: Setor leiteiro. Posicionamento estratégico. Cadeia produtiva. 

 

 

1. Introdução 

 

A necessidade de colocar produtos no mercado, juntamente com a tecnologia da 

informação em que o mundo empresarial está inserido, traz às indústrias do setor alimentício 

o desafio de produzir e manter-se competitivamente no mercado, obrigando-as a explorar cada 
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vez mais novas formas de gerir o seu negócio, tornando o processo decisório um grande 

aliado na busca por melhores resultados. Essas novas formas de gestão das informações 

evoluem conforme a necessidade competitiva do mercado em que estão inseridas. E, dessa 

forma, a sobrevivência e a expansão das empresas dependem das ferramentas utilizadas para a 

gestão da informação.  

A gestão da informação está baseada na Teoria da Contingência que as organizações 

possuem na problemática do ambiente a que estão inseridas. Essas condições impostas pela 

competitividade causam transformações no interior das organizações. 

Essas transformações interiores das organizações não atingem um alto nível 

organizacional com a aplicação de um modelo eficaz, mas existem alternativas para os 

estudos das necessidades contingenciais para a melhoria da eficiência e eficácia das 

organizações. 

Alguns aspectos básicos da Teoria da Contingência são importantes no gerenciamento 

do ambiente interno das organizações, pois elas se definem como de natureza sistêmica 

(aberta), possuem interação entre si e com o ambiente, enquanto as características ambientais 

são variáveis independentes as características organizacionais são variáveis dependentes 

daquelas. 

Sob essa ótica e pela constante mudança tecnológica e de ferramentas de gestão, surge 

à inovação das técnicas de gerenciamento, que por meio da análise da cadeia de valor, 

juntamente com outras técnicas tradicionais de custeamento de produção industrial que 

auxiliam na Gestão Estratégica Gerencial. 

Esse cenário de inovação que ocorrem nos ambientes organizacionais podem sofrer 

influências de variáveis ambientais, ou fatores contingenciais, variáveis relacionadas com a 

tecnologia, ambiente e estratégias da organização (OTLEY, 1980). Esses fatores podem 

comprometer toda a cadeia organizacional. 

Essas influências pressionam as empresas a usarem instrumentos de controle, 

desenvolvendo oportunidades de gestão com mais eficiência pelas organizações. 

No setor agropecuário brasileiro, a realidade das mudanças faz com que as variáveis 

que comprometem ou ajudam no crescimento, sejam analisadas cuidadosamente, pois o setor 

é constantemente influenciado pela economia nacional e internacional, sendo parte integrante 

de uma política tributaria e de preços. Além disso, esse setor lácteo tem particularidades 

incomuns a outras atividades da economia, sofrendo influência muito grande das condições 

climáticas e biológicas. 
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No setor de laticínios a regra não é exceção, pois, a cadeia de valor a que os produtos 

lácteos estão expostos fez com que o setor iniciasse uma gestão de custos voltada para a 

análise dos componentes dos dados a que estão inseridos. 

Diante desta exposição inicial e considerando o tema central desta pesquisa, para que 

um setor aumente suas habilidades de competição no mercado e para que se adapte às 

constantes mudanças da economia e das tecnologias, faz-se necessário que o mesmo seja 

flexível às exigências da cadeia de valor a que esta inserida. Essas adaptações, aliadas à 

gestão eficiente, fazem com que as empresas obtenham mais sucesso que as concorrentes do 

mesmo setor, tendo como base a Gestão Estratégica de Custos e o planejamento estratégico 

voltado para a cadeia de valor e seus relacionamentos externos. 

Porém, a Gestão Estratégica dos negócios exige um conjunto mais amplo de 

informações organizacionais, como informações de antecedentes e subsequentes ao negocio. 

Nesse sentido, a tomada de decisão deve estar apoiada a um conjunto de informações voltadas 

a cadeia de valor que o produto esta inserido. Essas informações exigem dados do ambiente 

externo e interno da empresa, prevalecendo à necessidade de mensurar o presente e avaliar os 

dados futuros da empresa. 

Essa necessidade faz com que as organizações tenham como principal colaborador 

para sua gestão a controladoria. Contudo, sempre num sentido mais amplo que a própria 

controladoria interna, ou seja, considerando as posições estratégicas que a empresa possui 

dentro da cadeia de valor, verificando o quanto seu sistema gerencial permite identificar os 

fatores que determinam os elementos que dão posicionamento às tomadas de decisões. 

A análise do sistema agroindustrial do Leite e sua cadeia de valor estão voltadas para o 

posicionamento estratégico que as empresas estudadas estão inseridas no ambiente externo. 

Nesse sentido, a controladoria tem como principal artefato a Gestão Estratégica dos negócios. 

Esse entendimento do sistema agroindustrial da cadeia produtiva do leite, internamente ou 

externamente, traz maior entendimento do que é a visão estratégica na cadeia de valor de seus 

produtos no mercado. 

No entanto, deve-se compreender, além da estrutura do sistema agroindustrial do leite 

e a gestão estratégica gerencial envolvida neste contexto, que a montagem de um cenário 

favorável ao gerenciamento das organizações implica em alguns problemas de gestão que 

serão abordados neste estudo. 

            Na mesma perspectiva, podem-se mencionar estudos recentes, como o de Lourensi 

(2008), que trouxeram como objetivo a verificação da existência e utilização da Gestão 
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Estratégica de Custos em empresas do setor agroindustrial, considerando sua inserção no 

sistema agroindustrial do trigo e Camacho (2010) que investigou sobre a perspectiva da 

Teoria da Contingência, os fatores ou circunstâncias que favorecem ou inibem a prática de 

Gestão de Custos Interorganizacionais (GCI) por parte de hospitais privados no Brasil. 

Ambos os autores explanam a cadeia de valor e seus relacionamentos na cadeia produtiva 

estudada. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo e demonstrar os relacionamentos externos 

inseridos no planejamento estratégico de um grupo lácteo, com aspectos de influencias das 

variáveis a que esta exposta dentro da cadeia de valor de seus produtos e derivados, 

determinando maior objetividade nas eficiências dos processos organizacionais. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Teoria da contigência 

 

As organizações vivem num mundo de incertezas constantes em seu ambiente 

organizacional. Nesse sentido, a Teoria da Contingência traz grandes contribuições para que 

as organizações adaptem suas estratégias do seu ambiente. A contingência estrutural 

considera que não há uma estrutura organizacional única e efetiva para todas as organizações, 

e a otimização da estrutura varia de acordo com determinados fatores, como a estratégia ou o 

seu tamanho (DONALDSON, 2001). 

Existem duas tipologias de organizações, ambas se formam e se adaptam conforme o 

tipo de pressão ambiental: as organizações mecânicas e as orgânicas. Os autores Burns e 

Stalker (1961) definem ambas da seguinte forma: 

Organizações mecânicas – caracterizam-se por serem burocráticas e tem divisão do 

trabalho, cargos ocupados por especialistas, decisões altamente centralizadas, 

hierarquia rígida, amplitude mais estreita de controle e compatibilidade de atuação 

em ambientes favoráveis. Organizações orgânicas – caracterizam-se por serem 

flexíveis com pouco divisão de trabalho, redefinição dos cargos, decisões 

descentralizadas, mais amplitude de controle, mais confiança na comunicação e 

atuação de ambientes dinâmicos. 

 

Contudo, independente da tipologia em que a empresa se encaixa, a Teoria da 

Contingência propõe que suas características humanas, tecnológicas, o ambiente em que está 

inserida e outras variáveis são únicas e diferentes de empresa para empresa. 

Para a Teoria da Contingência, não existe uma melhor forma de administrar: o que 

existe é a necessidade de adequação, por parte da organização de seus processos de 

gestão aos fatores contingenciais a que esta sujeita. Fatores contingenciais incluem 
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estratégia, tamanho, incerteza com relação às tarefas e tecnologia. Todos esses 

fatores devem ser ajustados de acordo com o ambiente no qual se insere a 

organização (CALDAS et al., 1997, pg. 105). 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, Marques e Souza (2010) mencionam que os objetivos 

principais da Teoria da Contingência são conhecer e estudar os fatores internos e externos que 

podem afetar a estrutura da organização e medir o nível de adequação estrutural. 

Nesse sentido a organização e seus processos se adequam aos fatores contingenciais, 

com objetivo principal de melhorar o desempenho estratégico das empresas. Essa melhoria 

visa atender aos anseios da gestão, que é a maximização do lucro, bem estar social e 

econômico das organizações. 

 

2.1.1. Origem 

 

O surgimento da Teoria da Contingência se deu a partir de questionamentos que 

começaram a aparecer por volta da década de 30, com relação à forma de administração de 

empresas existente até então, que era considerada eficiente para todas as organizações, 

independente de suas peculiaridades. 

Segundo Marques e Souza (2010), os primeiros questionamentos relacionados à 

Teoria da Contingência aconteceram em 1939, quando Roethlisberger e Dickson (UK) 

propuseram a participação do empregado e criação de grupos de sócios-proprietários. A 

Teoria da Contingência iniciou em 1958, por meio de Woodward, a partir do estudo das 

relações entre a estrutura da empresa e a tecnologia (ESCOBAR; LOBO, 2002). 

Assim, por meio desses primeiros questionamentos, percebeu-se que à medida que a 

organização cresce e define seus objetivos, torna-se mais complexa, com características 

únicas e, consequentemente sua gestão também será mais complexa e deve ser realizada de 

maneira individual, considerando suas peculiaridades, não havendo assim, uma forma comum 

a todas as organizações. Portanto, surge com a ideia de que administrar de maneira eficiente 

inclui considerar a atividade desenvolvida, o ambiente interno e externo em que a organização 

está inserida, dentre outras variáveis que influenciam na formação das características. 
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2.1.2. Antecedentes da Teoria da Contingência 

 

Atualmente muitos são os trabalhos que tratam sobre Teoria da Contingência, como 

base teórica principal do estudo ou até mesmo como fundamentação de estudos sobre outros 

temas. Contudo, o surgimento e o desenvolvimento dessa teoria aconteceram de forma 

gradativa e por meio de pessoas que ousaram questionar o modelo tradicional existente na 

época. No Quadro 1 estão listados os primeiros autores que trataram sobre a Teoria da 

Contingência e suas principais contribuições para o desenvolvimento. Porém, atualmente uma 

grande parte dos estudos relacionados à gestão tem a Teoria da Contingência como base. 

 

Quadro 1: Primeiros estudos sobre Teoria da Contingência 

Ano Autores Principais contribuições 

1939 Roethlisberger e Dickson (UK) 
Propõem a participação do empregado e criação de grupos 

de sócios-proprietários 

1958 – 1965 Wooward (UK) 

Abordou a tecnologia como fator contingencial. Estava 

preocupada com a mensuração quantitativa da estrutura 

(indústria manufatureira) 

1960 – 1961 Burns e Stalker (UK) 

Consideraram a contingência ambiente externo, indicaram a 

incerteza e a inovação como fatores contingenciais (estudo 

indústria eletrônica). 

1962 Chandler (UK) Relacionou as contingências estratégia e estrutura 

1967 Lawrence e Lorsh (USA) Pesquisaram sobre as contingências ambientes e estrutura 

1967 – 1976 Perrow (USA) 

Concluiu que a tecnologia era um fator contingencial, mas 

que seu uso intensivo teria capacidade de centralizar as 

informações e tratou também da estrutura. 

1968 Pugh et al. (UK) 
Concluíram que o tamanho das organizações era o principal 

fator contingencial e que quanto maior independência maior. 

1969 Hage e Aiken (USA) 
Replicaram o estudo das contingências nas empresas de 

saúde e previdência social 

1972 – 1989 
Wells, Egelhof, Ghoshal e 

Nohria (UK) 

Indicaram a internacionalização ou a expansão (geográfica 

ou de produtos) como fatores contingenciais. 

Fonte: Adaptado de Marques e Souza (2010); Lavarda e Gorla, (2012). 

 

Com base em estudos de Marques e Souza (2010) e Lavarda e Gorla (2012), percebe-

se que os primeiros questionamentos não tinham a denominação de Teoria da Contingência, e 

que, de forma sutil questionavam a forma tradicional de gestão que propunha que um único 

modelo poderia ser aplicado com eficiência e eficácia a todas as empresas. 
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Além disso, percebe-se que os autores mencionados por Marques e Souza (2010) e 

Lavarda e Gorla (2012) indicaram os fatores contingenciais a serem considerados na gestão 

das organizações com base na Teoria da Contingência: tecnologia (WOOWARD, 1958–1965; 

PERROW, 1967–1976); ambiente externo, incerteza e a inovação (BURNS; STALKER, 

1960–1961); estratégia e estrutura (CHANDLER, 1962); tamanho das organizações (PUGH et 

al., 1968); internacionalização ou a expansão geográfica ou de produtos (WELLS et al., 1972–

1989). 

Os autores mencionados contribuem com a Teoria da Contingência nos fatores 

contingenciais. Todas essas contribuições fazem parte do desenvolvimento da teoria ao longo 

dos anos de pesquisas. 

 

2.1.3. Estudos recentes sobre Teoria da Contingência 

 

Dentre os mais recentes estudos  pesquisados durante este trabalho pode-se mencionar 

os seguintes autores: Oliveira e Kovacs (2006), Plotow (2006), Camacho (2010), Marques e 

Souza. (2010), Verhagem, Santos e Scarpin (2011), Lavarda e Gorla (2012). O Quadro 2 

apresenta o objetivo e as principais conclusões destes estudos. 

 

Quadro 2: Estudos publicados sobre a Teoria da Contingência 
Autores/ano Objetivo Principais Conclusões 

Plotow (2006) 

Expandir o conhecimento acerca do 

sistema de remuneração da força de 

vendas, suas especificidades, 

escolhas estratégicas envolvidas e 

fatores contingenciais. 

Percebeu-se que as contingências culturais e 

relacionadas ao macro-ambiente e ao ambiente de 

negócios se mostraram relevantes nas escolhas 

denominadas corporativas, corroborando os 

pressupostos teóricos da Teoria da Contingência e 

da nova economia institucional. E de por outro 

lado, percebeu-se que as contingências que afetam 

as decisões relativas à composição de remuneração 

são de todos os planos, concluindo-se que que as 

decisões relativas à composição devem partir de 

uma análise cuidadosa dos ambientes externo e 

interno, procurando-se observar o seu impacto na 

reconfiguração do papel da força das vendas. 

Oliveira e Kovacs 

(2006) 

Realizar um estudo analítico da 

relação contingencial entre as 

características das organizações e 

requisitos do ambiente, com foco 

específico na conexão entre 

estratégia, estrutura e desempenho 

empresarial. 

Perceberam-se como as especificidades das 

empresas são extremamente positivas, dada uma 

situação ambiental corrente e em outro cenário, 

não gera tanto impacto. E, ao observar o inter-

relacionamento entre os componentes dos 

processos organizacionais, ficou evidente a 

adequação, ou ao menos, aproximação dos aspetos 

internos à parte macroambiental de referência, à 

explicação da teoria do portfólio. 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Cadeia de valor: os relacionamentos externos inseridos no planejamento estratégico de um grupo 

 lacteo paranaense. 

Scarpin, J.E., Carli, S.B. 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, n. 2 – Abr/Jun - 2016.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

255 

Marques e Souza 

(2010) 

Analisar os trabalhos que utilizam a 

Teoria da Contingência aplicada à 

contabilidade gerencial de forma a 

verificar os pontos críticos 

existentes. 

Percebeu-se a falta de análises qualitativas e a 

pouca exploração de trabalhos em organizações 

sem fins lucrativos e entidades governamentais. 

Camacho (2010) 

Investigar e identificar, sob a 

perspectiva da Teoria da 

Contingência, os fatores e 

circunstâncias que favorecem ou 

inibem a prática da Gestão de 

Custos Interorganizacionais (GCI) 

por parte de hospitais privados no 

Brasil. 

Percebeu-se que há indícios da prática da GCI nos 

hospitais pesquisados. Identificaram-se os fatores 

que são aderentes aos produtos e serviços 

hospitalares e à prática de gestão de custos das 

organizações hospitalares e a análise crítica sobre 

cada um dos 17 fatores condicionantes, até então 

identificados na literatura, resultou em 12 fatores 

condicionantes da GCI, aplicáveis ao setor 

hospitalar. Além disso, foram desenvolvidas 

matrizes para análise da intensidade dos fatores 

para classificar cada fator em relação ao seu 

potencial para a GCI considerando 4 categorias: 

remota, possível, provável e muito provável. 

Verhagem, Santos 

e Scarpin (2011). 

Identificar quais foram os fatores 

contingências (ambiente, tecnologia, 

estrutura, porte organizacional e 

estratégica) que contribuíram para 

as inovações na logística de 

distribuição no período de 2005 a 

2010 em uma empresa de porte 

brasileira. 

Observou-se que as variáveis contingenciais, 

ambiente, tecnologia, estrutura, porte 

organizacional e estratégica tiveram alguma 

alteração na comparação dos períodos. 

Destacando-se as variáveis, porte organizacional, 

ambiente e tecnologia. 

Lavarda e Gorla 

(2012) 

Realizar uma análise bibliométrico 

sobre a aplicação da Teoria 

Contingencial nas pesquisas sobre 

orçamento, entre 2006 e 2011. 

Verificou-se que os trabalhos encontrados tiveram 

como características, ser na sua maioria artigos 

aprovados em congresso, aproximadamente 70% 

estudos quantitativos e conduziram suas pesquisas 

utilizando, ao todo, os principais fatores 

contingentes, na tentativa de relacioná-los ao 

orçamento. Também se identificaram trabalhos de 

produção nacional e internacional, que buscam 

explicações, comprovações e dimensionando o 

poder explicativo da Teoria da Contingência sobre 

a prática orçamentaria. 

  

Identificaram-se os fatores e mecanismos 

condicionantes da aplicação da GCI e verificou-se 

a presença dos mesmos nas duas empresas alvo do 

estudo e sua aderência com a prática das 

organizações pesquisadas. 

  

Compreendeu-se a influência dos fatores 

estratégicos exercem sobre a seleção dos artefatos 

de gestão de custos, especificamente em uma 

entidade do terceiro setor. Além disso, a análise do 

estudo de caso sugere que o sistema de gestão de 

custos deve ser concebido e atualizado, 

considerando-se a seleção e aplicação de artefatos 

de gestão de custos, a luz das estratégias vigentes 

da instituição. Estratégias estas, que produzirão 

uma série de necessidades gerenciais de 

informação e controle. 

  

Percebeu-se que há conhecimento pela Unidade de 

Estudo do seu posicionamento na cadeia em que 

opera e quanto à cadeia interna, identificou-se a 

mensuração do custo real e sua comparação com o 

custo padrão, bem como utilização de orçamento 

de despesas para as atividades de apoio. Além 
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disso, identificou-se que o uso feito pela 

organização quanto à análise da cadeia de valor, 

esta parcialmente em linha com o que a literatura 

recomenda, explorando desta forma alguns dos 

benefícios na condução da GEC. 

Rasia e Souza 

(2011) 

Investigar se há relação entre a 

adoção das práticas de Gestão 

Estratégica de Custos pelas 

empresas do segmento do 

agronegócio e suas características. 

Percebeu-se que as práticas da Gestão Estratégica 

de Custos são muito utilizadas e quanto à análise 

Fatorial perceberam-se as práticas GEC nas 

dimensões: melhoria nos processos; avaliação de 

desempenho dos investimentos realizados e foco 

na redução de custos. Além disso, constatou-se que 

a utilização das práticas sintetizadas nas três 

dimensões não é influenciada pela estratégia 

adotada ou pelo tipo de capital. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do Quadro 2  percebe-se que há uma convergência nos objetivos dos estudos, 

apesar de apresentarem diferenças consideráveis, todos eles buscam conhecer melhor a  

inserção da gestão de custos na Teoria da Contingencia, seja por meio de estudo de sua 

estrutura, suas práticas, seus elementos, dentre outros. 

Além disso, verificou-se que a maioria deles trata-se de estudo de caso ou estudo de 

casos múltiplos em empresas com vistas a identificar a existência e a importância da Gestão 

Estratégica de Custos para a gestão das organizações. 

 

2.2. Cadeia de valor 

 

A cadeia de valor de uma entidade pode ser definida como o conjunto de agentes que 

interferem de alguma forma no desenvolvimento das atividades da organização e engloba 

tanto participantes das operações anteriores e quanto das operações posteriores. Nesse 

contexto, Lourensi (2008, pg. 42) menciona que “[...] é parte integrante de uma cadeia 

produtiva toda empresa ou entidade que tenha a ganhar com seu crescimento ou perder com 

sua atrofia”. 

E Pereira (2009, pg.59) afirma que: 

A visão da cadeia de valor surgiu da constatação de que as organizações para se 

mantiver competitivas, deveriam, além de gerir suas atividades, analisar suas 

relações com as empresas que executam atividades relevantes dentro da cadeia 

(fornecedores e distribuidores) e, a partir daí verificar como tornar essa cadeia mais 

eficiente, ou seja, criar valor a essa cadeia de atividades. 

 

 Desta forma, toda entidade que deseja criar e manter vantagens competitivas deve 

considerar o ambiente a que estão inseridas, considerando para o processo decisório, tanto os 
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elementos internos, quanto externos, que podem afetar em menor ou maior grau o 

desenvolvimento. Lourensi (2008) menciona que, o relacionamento com os demais 

integrantes da cadeia de valor pode fazer com que a mesma seja eficiente ou não, e que não 

basta à organização ser bem-sucedida e eficiente, é importante que a mesma esteja inserida 

numa cadeia de valor também bem-sucedida e eficiente. 

 

2.2.1. Conceito de gerenciamento conjunto na cadeia de valor 

 

A denominação cadeia de valor compreende todos os fatores que interferem, de forma 

positiva ou negativa, na atividade da organização. Porter (1989) descreve que valor “é o 

montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhes 

oferece”, assim o valor do produto adquirido pelo consumidor final é resultado do valor 

agregado por cada etapa de seu desenvolvimento. 

Logo, algumas vantagens do enfoque “valor e qualidade” ao longo da cadeia estão no 

incremento da cooperação entre os agentes, no desenvolvimento de parcerias em prol da 

satisfação dos clientes finais e na redução dos custos da cadeia. (ZIGGERS; TRIENEKENS, 

1999) 

Como já descrito, a gestão de custos do ponto de vista estratégico inclui fatores 

internos e externos à organização, fatores externos que caracterizam a cadeia de valor como  

um conjunto de atividades em que a organização está inserida e que afeta em maior ou menor 

grau o valor dos produtos e serviços oferecidos, assim como suas atividades internas afetam, 

em maior ou menor grau o valor dos produtos e serviços oferecidos pelos demais integrantes 

da cadeia. 

Percebe-se, que a cadeia de valor compreende o processo de desenvolvimento de um 

produto desde a sua origem até o consumo final, considerando que cada um de seus 

integrantes pode colaborar de forma decisiva no processo de agregação de valor e de 

competitividade do produto. Sendo assim, Braga e Braga (2011, pg. 6) afirmam ser “possível 

integrar fornecedores e compradores com objetivo de encontrar alternativas que proporcionem 

identificar novas oportunidades e aproveitar as diferentes capacidades que são oferecidas por 

cada membro da cadeia”. 

No conceito de Shank e Govindarajan (1997), a cadeia de valor de qualquer 

organização, integrante de qualquer setor, está caracterizada pelo conjunto de atividades 

agregadoras de valor, desde a fonte da matéria prima até o produto final, nas mãos do 
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consumidor. Contudo, a contabilidade gerencial, atualmente tem seu foco nas atividades 

internas, assumindo uma perspectiva de valor agregado que inicia com a compra e encerra 

com a venda, o ponto chave é maximizar o valor agregado entre o processo de compra e 

venda (SHANK; GOVINDARAJAN, 1997). 

Ainda na visão de  Shank e Govindarajan (1997, pg. 14), “[...] o conceito de cadeia de 

valor é fundamentalmente diferente do conceito de valor agregado”. Segundo os autores, 

enquanto o primeiro considera todos integrantes do processo produtivo de um bem, o segundo 

apresenta dois problemas, começa muito tarde e termina muito cedo, ou seja, consideram 

apenas atividades internas que ocorrem entre a compra e a venda, excluindo a oportunidade de 

explorar ligações com os integrantes anteriores e posteriores ao processo produtivo do bem. 

Para Porter (1989, pg. 33), “toda empresa é uma reunião de atividades que são 

executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto” sendo 

considerada parte da cadeia de valor. A cadeia de valor de uma organização e a forma como 

ela se posiciona com relação às atividades individuais são reflexos de sua história, de seu 

posicionamento estratégico e da economia básica das próprias atividades (PORTER, 1989). 

Rocha e Borinelli (2007) debatem os conceitos de cadeia de valor utilizados por Porter 

(1889) e por Shank e Govindarajan (1993) e descrevem que são comuns, tanto no meio 

empresarial quanto no meio acadêmico, estudos que versam sobre esse tema e critica-os, 

proferindo que “[...] analisando-se textos de autores como Porter e Shank e Govindarajan, 

nota-se que suas definições são incorretas ou incompletas” (ROCHA; BORINELLI, 2007, pg. 

146). 

Na visão de Rocha e Borinelli (2007, pg. 148), Porter (1989) em seu texto “não dá 

uma definição formal, mas é possível captar seu conceito de cadeia de valor, o qual é correto, 

porém, incompleto”. Para eles, incompleto por dois motivos: 1) a empresa nem sempre realiza 

todas as atividades por ele mencionadas como necessárias para o desenvolvimento de seus 

bens; 2) independente do tipo de atividades executadas pela organização, elas sempre vão 

requerer recursos materiais, humanos, etc., adquiridos de outras entidades integrantes cadeia 

de valor. 

De acordo com Rocha e Borinelli (2007, pg. 148): 

A primeira conclusão, portanto, é que, ao contrário do que diz Porter, o conceito 

correto de cadeia de valor extrapola os limites de uma empresa, em duas direções: a 

montante (fornecedores, fornecedores dos fornecedores, etc., até a origem dos 

recursos) e a jusante (clientes, clientes dos clientes, etc., até os consumidores finais). 
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Rocha e Borinelli (2007) também contrapõem afirmações de Shank e Govindarjan 

(1993), mencionam que, ampliaram e melhoraram o conceito de Porter (1989), pois apresenta 

uma definição, coisa que Porter não apresenta que vai além do ambiente interno das 

organizações. Apesar disso, Rocha e Borinelli (2007) apresentam ao menos dois erros na 

definição de Shank e Govindarjan (1993): 

Ao dizer que a cadeia começa com a origem das matérias primas básica, os autores 

restringem o conceito à indústria de manufatura, deixando de fora a de serviços. O 

setor de serviços representa, atualmente, [...] uma relevância considerável na 

formação do PIB e na geração de empregos. [...] O segundo erro de Shank e 

Govindarjan é que eles foram extremamente infelizes no trecho final da sua 

definição de Cadeia de Valor, ao concluí-la dizendo que vai até a entrega do produto 

final nas mãos do consumidor. E como se, uma vez entregue o produto, a empresa 

nada mais tivesse a fazer, o que seria um absurdo, considerando-se a importância 

estratégica das atividades que devem ser realizadas após a venda (ROCHA;  

BORINELLI, 2007, pg.149). 

 

Diante das reflexões, discussões e críticas aos trabalhos de Porter (1989) e de Shank e 

Govindarjan (1993), Rocha e Borinelli (2007, pg. 149) definem cadeia de valor como “uma 

sequência de atividades que se inicia com a origem dos recursos e vai até o descarte do 

produto pelo último consumidor”. 

Ao participar de uma cadeia de produção, a empresa, entre outras decisões 

estratégicas, terá que escolher as atividades que irá executar e coordenar, e essa coordenação 

de mercado são a forma mais tradicional e é feita por meio do sistema de informações 

baseado nos preços verificados no mercado, (MIRANDA, 2002). 

A Figura 1 apresenta um modelo de cadeia de valor, em que os fornecedores dos 

fornecedores iniciam a cadeia, terminando todo o processo nos consumidores finais. 
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Figura 1: Modelo de cadeia de valor. 

Fonte: Adaptado de Miranda in Schmidt (2002). 

 

Percebe-se que a cadeia de valor é formada basicamente pela relação existente entre os 

elos antecedentes e subsequentes, sendo que essas relações podem fortalecer ou enfraquecer a 

cadeia como um todo, já que os elos são interdependentes. E, além disso, o fluxo de 

informações, produtos e fundos se movimenta tanto nas atividades antecedentes quanto nas 

subsequentes. 

 

2.2.2. Importância do gerenciamento da cadeia de valor 

 

A cadeia de valor é um dos pilares fundamentais da Gestão Estratégica de Custos, 

então, o gerenciamento é essencial para a definição da estratégia da empresa quanto a essa 

gestão de custos, pois considera além das variáveis internas, as variáveis externas, que de 

alguma forma influenciam no valor ou no custo do bem. 

Para Rocha e Borinelli (2007, pg. 146): 

[...] a análise estratégica de Cadeias de Valor precisa ser realizada com conceitos 

mais amplos que o de Valor Adicionado, Balanço, Demonstração de Resultados, 

etc., pois deve identificar custos e resultados das atividades relevantes de todas as 

principais entidades da cadeia. 

 

Shank e Gonvindarjan (1997, pg. 62) descrevem que “a análise da cadeia de valor é 

essencial para determinar exatamente em que, na cadeia do cliente, o valor pode ser 

Fornecedores 

dos 

Fornecedores 

Fornecedores Empresa Clientes e 

Distribuidores 

Consumidores 

finais 

Elos Antecedentes Elos Subsequentes 

Fluxo de Informação, produto e fundos. 
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aumentado ou os custos reduzidos. Ignorar as ligações da empresa para cima e para baixo é 

uma perspectiva muito restritiva”. 

“Assim como muitos problemas de gestão de custos são mal compreendidos devido à 

falha em se reconhecer o impacto na cadeia de valor global, muitas oportunidades de gestão 

de custos são desperdiçadas forma” (SHANK; GONVINDARJAN, 1997, pg. 16). 

Portanto, o ABC inova, pois diferentemente dos sistemas tradicionais, que na maioria 

dos casos reflete a estrutura funcional, ele procura custear os processos, que por via de regra 

são interdepartamentais, indo além da organização funcional, e quanto mais processos 

interdepartamentais houver na empresa, maiores são os benefícios do ABC (MARTINS, 

2006). 

Ainda segundo Martins (2006, pg. 288), “a análise de custos propiciada pelo ABC 

pode ser complementada pela análise de valor das atividades e dos processos”, sendo sempre 

realizada sob a ótica do cliente, interno ou externo. Além disso, o ABC propõe que os custos 

sejam alocados por atividades, classificando-as em atividades que adicionam ou não valor 

para o cliente. Sendo que, as atividades que não agregam valor são aquelas que podem ser 

eliminadas do processo sem afetar os atributos do produto ou serviço. 

O desempenho das atividades empresariais fornece bens ou serviços, chamados 

produtos, para seus clientes; não importa se a empresa tem fins lucrativos ou não, se 

é uma empresa manufatureira ou de serviços: todas as empresas têm clientes e 

nenhuma delas pode existir indefinidamente se fracassar no atendimento às 

necessidades deles. Portanto, entender as atividades e os clientes da empresa é vital 

para as pessoas que projetam e operam processos empresariais (ATKINSON, 2000). 

 

Assim, torna-se indispensável que a Gestão Estratégica de Custos considere a análise 

da cadeia de valor para determinar seu posicionamento, podendo então, identificar atividades 

produtivas que podem ser eliminadas ou substituídas e em que etapa da cadeia de valor pode 

estar ocorrendo custos excessivos ou desperdícios. 

 

2.2.3. A inserção da cadeia de gestão no processo produtivo 

 

Do ponto de vista sistêmico a competitividade exige eficiência no ambiente interno e 

interorganizacional, Sendo que este enfoque sistêmico esta cada vez mais presente nas 

organizações, fazendo-se necessário aliar a competitividade à organização interna e aos 

sistemas de comunicação e coordenação de atividades entre firmas, ou seja, entre os elos da 

cadeia produtiva do sistema agroindustrial (SCRAMIM; BATALHA, 1999). 
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Scramim e Batalha (1999) descrevem que os conceitos de cadeia produtiva estão se 

tornando cada vez mais úteis aos pesquisadores e decisões interessados na elaboração de 

políticas setoriais. Porém, ainda faltam ferramentas que permitam operacionalizar ações 

conjuntas para aprimorar a eficiência e a coordenação em uma cadeia industrial. 

“Entre estas ferramentas destacam-se os sistemas de gestão de custos e ferramentas de 

otimização logística. Estes conceitos devem ser expandidos além das fronteiras da firma para 

atingir as fronteiras do sistema representado pela cadeia produtiva” (SCRAMIM; BATALHA, 

1999, pg. 34). 

Contudo, os sistemas tradicionais de custeio acabam por fornecer à empresa apenas 

informações do processo produtivo interno, porém, existem outras informações gerenciais 

necessárias dentro do ambiente competitivo que se apresenta atualmente, e estas informações 

dizem respeito ao gerenciamento da cadeia de suprimentos de uma determinada empresa 

(SCRAMIM; BATALHA, 1999). 

Nesse contexto insere-se o conceito de Supply Clain Management – SCM (Gestão da 

Cadeia de Suprimentos): 

vai além de um novo nome para o conceito de logística. Esses autores utilizam a 

definição de SCM desenvolvida pelo International Center for Competitive 

Excellence (1994): Gestão da Cadeia de Suprimento é a integração dos processos de 

negócio, desde o usuário (cliente) final até o fornecedor original, gerando produtos, 

serviços e informações que agregam valor para o consumidor (COOPER, 1997). 

 

De acordo com Lourensi (2008, pg. 48) “o conceito de Supply Chain Management, na 

concepção de autores como Bowersox e Closs (1996) e Fleury et al. (2000), pode ser 

associado à evolução do conceito de cadeia logística integrada”. Neste contexto, o conceito de 

logística é essencialmente um fornecedor de serviços com trocas entre os atores e sucessivas 

prestações de serviços ao longo do processo (DORNIER et al. 2000). 

Scramim e Batalha (1999, pg. 34) afirmam que a cadeia de suprimentos deve ser vista 

como uma rede de empresas independentes que agem em sintonia de forma a criar valor para 

o usuário final por meio da distribuição de produtos. Esta sintonia é exatamente o que a gestão 

de cadeia de suprimentos – SCM objetiva. 

Percebe-se, portanto, que a SCM relaciona a empresa como um sistema aberto, em que 

os fatores externos são considerados de grande relevância para a gestão estratégica, 

influenciando inclusive em seu ambiente interno. Assim, a gestão da cadeia propõe gerenciar 

além de recursos, as informações que circulam ao longo do canal de distribuição, desde sua 

fase inicial até o consumidor final, tornando a gestão da cadeia de suprimentos mais uma 
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eficiente ferramenta para o sucesso da cadeia produtiva de qualquer ramo de negócio, 

inclusive, do ramo leiteiro, objeto deste estudo. 

 

2.2.4. Organização sob a ótica da cadeia de valor 

 

A empresa pode ser vista como um conjunto de atividades que resulte em um bem ou 

serviço e pode ser parte de uma cadeia de valor, desde que cada elo integrante acrescente algo 

ao produto ou serviço que o consumidor final valorize. “Uma empresa pode ser definida pela 

forma como ela se organiza e gerencia sua sequência de atividades” (LOURENSI, 2008, pg. 

49). 

Porém, Shank e Govindarjan (1997), consideram o conceito de que a empresa 

representa o conjunto de atividades que desempenha, mas vão mais além, ao descrever que a 

cadeia de valor se encaixa num sistema maior, que compreende as cadeias de valor dos 

fornecedores e dos clientes. 

De acordo com Porter (1989), as atividades de valor podem ser divididas em dois 

grupos: primárias e de apoio. Em que as atividades primárias estão ligadas a criação física do 

produto, na sua venda e transferência para o cliente e na assistência pós venda, enquanto as 

atividades de apoio sustentam as atividades primárias e a si mesmas, por meio do 

fornecimento de insumos adquiridos, tecnologia, recursos humanos e várias funções ao 

âmbito da empresa. Além disso, algumas atividades como de recursos humanos, de 

desenvolvimento de tecnologias e de aquisição podem estar associadas às atividades primárias 

e também apoiarem a cadeia de todos. 

Porter (1989, pg. 36) ainda menciona que as atividades de valor são “blocos de 

construção distinta da vantagem competitiva.” Assim, o modo como a cadeia e as atividades é 

executado podem definir as vantagens competitivas da empresa assim como apresentar os 

pontos que fazem com que a mesma não seja competitiva, não sendo eficiente perante os 

concorrentes em seus produtos disponíveis ao mercado. 

Atividades são tarefas desenvolvidas com fins específicos e dentro de uma cadeia de 

valores identificam-se como principais atividades: de entrada, de processamento, de saída e 

atividades administrativas. Assim sendo, o cliente o foco da cadeia faz sentido que as 

atividades administrativas sejam avaliadas sob a perspectiva do mesmo (LOURENSI, 2008). 

Lourensi (2008, pg. 49) afirma que se o cliente final encontra-se no último elo da 

cadeia de valores, então cada elo dessa cadeia é o cliente do elo anterior. Se cada elo na 
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cadeia de valores focaliza o atendimento das necessidades do cliente, a empresa tem 

condições de entregar o produto que o cliente final quer. 

Contudo, a empresa não pode focalizar-se exclusivamente no cliente, sendo moderado 

de acordo com os objetivos da empresa, considerando todos os envolvidos, desde os donos da 

empresa, clientes e funcionários até o ambiente externo em que esta inserida. Além disso, a 

empresa estabelece processos e procedimentos que visam o alcance de seus objetivos e o 

controle desses processos visa o fornecimento de produtos e serviços que satisfaçam os 

clientes, dessa forma as necessidades e desejos dos clientes moldam as medidas de 

desempenho no controle de processos da empresa. 

Lourensi (2008, pg. 50), cita três processos dos fatores críticos de sucesso, que 

refletem o que a maioria dos clientes quer, são: serviço, qualidade e custo e ainda menciona 

que realizando as mesmas coisas com menos recursos e, portanto, menores custos, é indício 

de que a empresa esta se tornando mais eficiente. 

Nesse contexto, a empresa deve considerar as três variáveis, serviço, qualidade e custo 

como norteadores dos indicadores de desempenho da empresa, levantando informações úteis 

no processo decisório, administrando as informações e interferências advindas da cadeia de 

valor em que esta inserida. 

Percebe-se que “cada empresa deve ser entendida no contexto da cadeia global das 

atividades geradoras de valor da ela é apenas uma parte” (SHANK; GOVINDARJAN, 1997, 

pg. 59). 

Dessa forma, é de suma importância o entendimento da cadeia de valor para que a 

empresa desenvolva e mantenha suas vantagens competitivas. Para o sucesso e sobrevivência 

da cadeia em que esta inserida, em que cada elo tem papel fundamental. Além disso, as 

informações advindas do fluxo entre a cadeia são indispensáveis para a gestão estratégica da 

empresa. 

A cadeia de valor esta inserida em todos os processos produtivos existentes. Na cadeia 

produtiva do leite não é exceção, pois é um dos itens que compõem a cesta básica nacional e 

tem um processo produtivo longo e com valores agregados em todos os seus elos 

participativos. 
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3. Método de Pesquisa  

 

O desenvolvimento do estudo realizou-se por meio de pesquisa descritiva, com 

abordagem qualitativa e um levantamento ou survey. Richardson (1989, p. 30) descreve que a 

pesquisa descritiva constitui-se de estudo que “representa um nível de análise que permite 

identificar as características dos fenômenos, possibilitando, também, a ordenação e 

classificação destes”. Sobre a abordagem qualitativa, Richardson (1999, p. 29) menciona que 

"os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais". Menciona ainda que, podem contribuir no 

processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999). 

No que concerne à pesquisa de levantamento de dados, a característica  e o fato de que 

pequenas e grandes populações são estudadas através de amostras para descobrir a incidência 

relativa à distribuição e inter-relações de variáveis psicológicas e sociológicas”. O autor 

destaca também que o levantamento tem sido utilizado, mas não exclusivamente, para 

desvendar como existe e o que existe no ambiente social de um grupo (KERLINGER, 1980). 

 

3.1. População e amostra 

 

A população da pesquisa é o conjunto de elementos que possuem determinadas 

características (GIL, 2010). A população ou universo é um conjunto de seres animados ou 

inanimados que representam pelo menos uma característica em comum, (MARCONI; 

LAKATOS, 2010). 

A população desse estudo é composta por 03 (três) indústrias de transformação do 

leite in natura e 04 sócios das indústrias componentes do estudo. Foram entrevistados 03 

(três) sócios que compõe a amostra final da pesquisa. O conceito de amostra é definido como 

uma parcela convenientemente selecionada do universo (população) (MARCONI; 

LAKATOS, 2010). Essa população é um conjunto de elementos que possuem determinadas 

características. Comumente fala-se de população como referência ao total de habitantes de 

determinado lugar (GIL, 2010).  A visualização dos itens levantados está exposta no quadro 3. 
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3.2. Instrumento da pesquisa  

O instrumento de pesquisa é caracterizado por Rudio (2007) como a forma que foi 

feita a coleta de dados, podendo ser de dois tipos: questionário e entrevista.  

A entrevista aplicada nessa pesquisa como uma fonte de evidência tem como 

fundamento teórico os estudos de Lourensi (2008), em que propõe investigar o 

posicionamento estratégico da empresa em toda a cadeia produtiva do leite, considerando 

todos os relacionamentos internos e externos das empresas. 

A entrevista apresenta grande flexibilidade. É a técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formulam perguntas, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. 

(GIL, 2010).  

  Os itens abordados na entrevista evidenciam os seguintes termos que estão compostos 

nos quesitos elaborados no quadro 03: a) Cadeia de atividades; b) Dificuldades externas; c) 

Identificação de valor; d) Agregar Valor; e) Determinação de custo ao consumidor; f) Divisão 

de procedimentos; g) Tomada de decisão interna e; f) Alianças estratégicas. Todos 

evidenciados em forma de perguntas direcionadas e com arquivo físico (relatório) para cada 

entrevistado. 

 

3.3. Procedimentos de coletas de dados 

 

Nesta pesquisa os dados foram coletados por meio de entrevistas. Nesta etapa da 

pesquisa inicia-se a aplicação dos instrumentos de pesquisa e técnicas selecionados com vistas 

à coleta dos dados previstos. É uma tarefa exaustiva, que exige do pesquisador paciência, 

perseverança, esforço e minucioso registro dos dados (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

A entrevista relatada no quadro 03 foi realizada diretamente com os 03 (três) sócio-

proprietários, e aconteceram aleatoriamente entre os meses de abril e maio de 2012. Todas 

foram efetuadas uma única vez com cada diretor, não se fazendo necessário o retorno do 

pesquisador para complemento de informações relatadas na pesquisa. 

O quadro 3 relata os assuntos abordados aos entrevistados sobre o posicionamento 

estratégico da empresa na cadeia de valor e seus relacionamentos externos. 
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Quadro  3: relacionamentos da empresa na cadeia de valor.  
Ambiente Item 

Empresa Como as empresas reconhecem e administram o fato de estar inserida em uma cadeia de 

atividades que transcende suas barreiras legais? 

Financeiro e 

organizacional 

Caso seus clientes ou fornecedores passem por dificuldades de qualquer ordem (financeira, 

organizacional), a organização reconhece que tais dificuldades interferem na sua própria 

gestão? Cite um exercício em que este fato ocorreu. 

Valor Produtos Como a empresa identifica o valor de seus produtos por meio das etapas do processo 

produtivo? 

Custos Finais Quem mais, além da empresa, pode agregar valor ao produto final? Quem arca com os 

custos finais deste processo? 

Preço de venda Quem, para a empresa, avalia o valor de suas atividades, ou seja, quem determina o quanto 

o consumidor final irá pagar por seus produtos? 

Divisão de 

procedimentos 

Pode-se reconhecer na empresa uma clara divisão de procedimentos entre os departamentos 

ou, notadamente, os processos dependem de atividades que se inter-relacionam inclusive 

aquelas ditas burocráticas, como a administração e a contabilidade? 

Eventos externos No que tange os relacionamentos externos da empresa, pode-se criar uma sequencia lógica 

de eventos que influenciam a tomada de decisão interna da empresa? Apresente o modelo. 

Alianças 

estratégicas 

As alianças estratégicas com clientes e fornecedores tendem a ser duradouras. Como 

ocorrem as interações com clientes e fornecedores mais antigos? 

Fonte:  Lourensi (2008) 

 

Nas entrevistas não foram efetuados pré-testes, pelo fato que serem aplicadas 

pessoalmente pelo pesquisador em relatório físico, não utilizando nenhum sistema eletrônico 

de coleta de dados, consequentemente as dúvidas que os quesitos proporcionaram aos 

respondentes foram sanadas pessoalmente durante o processo de coleta de dados. 

 

4. Descrição e Análise dos Resultados 

 

A fundamentação deste tópico é orientada pelos dados coletados do quadro 03 dos 

procedimentos da coleta de dados da metodologia da pesquisa. A entrevista efetuada com os 

03 sócios-proprietários dos laticínios seguiram questões relacionadas com o posicionamento 

estratégico da  empresa com seus relacionamentos externos dentro da cadeia de calor a que 

esta inserido. 

Os questionamentos abordaram o fato de como as empresas reconhecem e 

administram o fato de estarem inseridas em uma cadeia de atividades que transcende suas 

barreiras legais, discutidos no ambiente empresa. 

Embora as unidades produtivas estejam inseridas no mercado há poucos anos, a 

participação total perante o mercado não é muito significativa em números, porém, a nível 

regional, pela coleta de produção regional da matéria prima principal, o leite in natura, 

credencia as empresas a serem de extrema significância nesse sentido. Essa significância se dá 
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pelo fato das empresas manterem um planejamento estratégico ativo, e esse planejamento 

mantém um elo com antecedentes do setor produtivo do leite in natura. 

A manutenção dos negócios, a gestão estratégica dos custos e o planejamento 

estratégico fornecem aos empresários uma visão a curto e longo prazo. Essa visão é 

alimentada por informações da cadeia produtiva que a empresa está inserida. Nas entrevistas 

efetuadas, percebe-se que os empresários possuem total noção que todos os custos da cadeia 

produtiva que devem ser repassados ao consumidor final, que sempre, no caso específico dos 

produtos das empresas pesquisadas, a qualidade e exigida com maior frequência que preço 

pelos clientes dos laticínios. PORTER (1989) menciona que a “cadeia de valores” e sua 

relação com a obtenção de vantagem competitiva. Na visão do autor, cadeia de valor é “... 

uma reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar 

e sustentar seu produto”. 

Quando se exige qualidade, obviamente o preço não e o que o consumidor discute, 

porém, nem sempre a qualidade tem seu preço justo negociado, essa menção feita pelos 

sócios-proprietários, relata que mesmo os clientes fidelizados possuem uma postura na 

negociação de preços. 

O fato das empresas estarem posicionadas entre os clientes e fornecedores, demonstra 

que os sócios-proprietários estão cientes que devem administrar e coordenar as ações para 

identificar, ou até mesmo antecipar, problemas (financeira, organizacional) que possam afetar 

a qualidade da produção e a lucratividade da atividade, relatados no quesito financeiro e 

organizacional. 

Ao retratar sobre as necessidades dos clientes e/ ou fornecedores sobre a ordem, 

financeira ou organizacional, percebeu-se que a gestão dos laticínios, pode ser afetada. 

Os sócios proprietários evidenciaram das possibilidades em os clientes ou 

fornecedores apresentarem dificuldades, porém não chega ao ponto de interferir totalmente 

nas operações da empresa. Essas dificuldades podem afetar a gestão dos laticínios, pois existe 

um limitador fixado para as 03 unidades, mesmo com os clientes mais fidelizados, que caso 

haja alguma dificuldade é canalizado essas vendas para outros ou novos clientes, ou até 

mesmo, mantendo esses produtos em estocagem. 

 Quanto à dificuldade organizacional ou financeira dos fornecedores de matéria 

primas, no caso, o produtor de leite, a empresa mantém a postura de fornecer adiantamentos 

de coletas já efetuadas, dar crédito no comércio local para suprir as necessidades dos 
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produtores e até mesmo, subsidiar atendimento técnico em suas propriedades para diluir os 

problemas apresentados. 

Ao ser mencionado durante a pesquisa sobre a possibilidade de uma crise setorial, os 

sócios-proprietários afirmam que é uma preocupação constante, porém como a grande maioria 

de seus clientes são pizzarias e panificadoras, essa preocupação é mais controlada, pois seus 

produtos são considerados de necessidades básicas e alto consumo. Vale ressaltar que o que 

mais preocupa os sócios-proprietários  esta relacionado com o descontrole da saúde dos 

animais, impedindo de comercializar seus produtos ou até mesmo, não tendo matéria prima 

suficiente para a transformação industrial. 

Já os problemas relacionados à Gestão Estratégica de Custos ou até mesmo local, o 

rápido gerenciamento redistribui decisões para o rápido reposicionamento da empresa em seu 

estagio normal. 

O questionamento relacionado ao valor dos produtos identificados pelas empresas por 

meio das etapas do processo produtivo, os sócios relatam que as empresas ao transformarem a 

matéria prima principal, o leite in natura, e demais insumos necessários para a transformação 

em queijos e derivados, juntamente com a energia elétrica, a mão de obra direta e demais 

gastos produtivos, está agregando valor aos produtos, transformando seus custos produtivos 

em estoques, que posteriormente, ao vendê-los, insere a esses estoques, suas despesas 

operacionais e não operacionais seus tributos e seus lucros desejados, agregando mais uma 

etapa de valor agregado. Relatando que o lucro desejado e o primeiro item a ser afetado 

quando o preço da concorrência (fator externo) interferem nas negociações operacionais. 

Numa visão geral dos administradores, eles consideram 03 etapas que agregam valor, 

a)  etapa ate a chegada do leite in natura e demais insumos a produção; b) a etapa de 

transformação produtiva e; c) a etapa posterior relacionada as logística e entrega de seus 

produtos. 

No quesito relacionado aos custos finais, onde e agregado valores aos produtos, os 

sócios-proprietários mencionaram que não conhecem todos os valores agregados pelas etapas 

que o ocorrem em seus clientes, pois existem dois tipos deles, os que revendem o produto na 

forma de comercialização do produto, e os que agregam valor ao produto transformando-os 

em pizzas e produtos da panificação, sendo variável a quantidade e o valor praticado aos 

consumidores finais. 

As abordagens relativas à avaliação efetuada pelas empresas na determinação de  

quanto o consumidor final irá pagar por seus produtos. Os sócios-proprietários mantêm um 
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critério para mensurar os custos produtivos, possuem controles que mencionam os custos 

variáveis e fixos totais, esse custo mais os percentuais de despesas operacionais ou não, 

juntamente com o lucro desejado, levam as empresas a conhecerem seus preços necessários 

para obterem os lucros nas operações. Nas empresas pesquisadas, quando esse índice não é 

satisfatório, realizam-se ajustes nos custos e despesas para que o preço praticado seja 

compatível com a lucratividade normal das empresas. Esse método deve ser ajustado 

frequentemente com os preços praticados no mercado de fornecedores do mesmo produto, a 

lei da oferta e procura que regula os preços, porem, alguns diferenciais como fidelidade de 

clientes, qualidades dos produtos e relacionamentos externos entre as empresas, dão margem 

para que os laticínios mantenham um preço mais lucrativo em alguns casos. Caso não seja 

considerado esses fatores para o ajuste de preços, os preços são adaptados pelos custos 

absorvidos e com lucratividade reduzida para a manutenção do elo subsequente da cadeia de 

valor. Para delinear as informações que agregam valor aos produtos, o Quadro 4 demonstra 

detalhadamente os elos com os itens que agregam valor e como agregam valor. 

 

Quadro 4: Evidenciação de como os agentes da cadeia agregam valor ao produto final 
Nível da Cadeia Produtiva Quem agrega valor Como se agrega valor 

Elos antecedentes 

Pesquisador (geneticista) 

Criando novas raças produtores 

de leite e aprimorando as 

existentes 

Indústrias químicas 

Desenvolvendo e produzindo 

produtos químicos para 

transformação do leite 

Produtor Rural 
Utilizando vacas produtivas 

com genética melhorada 

Transporte 

Transportando a produção 

dentro da higiene e qualidade 

aceitáveis 

Técnico em produção leiteira 

Melhorando a qualidade dos 

manejos do gado e coleta do 

leite 

Empresas pesquisadas 

Agentes internos como 

administração, produção, compras, 

vendas, controladoria. 

Culturas organizacionais, 

planejamento estratégicos, 

melhorias de processo, 

investimento em tecnologias. 

Elos subsequentes Clientes 
Qualidade para os demais elos 

da cadeia 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As empresas pesquisadas desempenham o papel intermediário da cadeia produtiva, 

para conceber e implantar estratégias é necessário, segundo PORTER (1989: 48), analisar as 

cadeias de valor dos fornecedores, dos clientes — e também das famílias, pois os produtos são 

utilizados de acordo com o fluxo de atividades dos consumidores. Assim, para encontrar 
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oportunidades de diferenciação o estrategista deve estudar amostras representativas dessas 

famílias, para entender como os produtos são utilizados. Essas informações também são úteis 

para se idealizar formas de redução do custo total de propriedade e conquistar a liderança em 

custo, se esse for o posicionamento estratégico da empresa. 

As empresas pesquisadas recebem toda a matéria prima transformando-as em produtos 

prontos para o consumo, obedecendo às qualidades exigidas pelos clientes e atendendo suas 

demandas mercadológicas. 

Durante a pesquisa, um dos questionamentos aos sócios-proprietários sobre o 

reconhecimento na empresa pela divisão de procedimentos entre os departamentos, ou os 

processos depende das atividades que se inter-relacionam com a administração e 

contabilidade, os sócios-proprietários mencionaram que toda a empresa possui divisões bem 

definidas, e todos os procedimentos, sejam eles administrativos ou produtivos são bem 

delineados, bem distintos entre si. O que e muito comum em pequenas ou medias e empresas, 

e nas pesquisadas não foge a regra, alguns funcionários do processo determinam ou executam 

tarefa de ambas as divisões, porém, com tarefas individuais definidas burocraticamente. A 

produtividade não é afetada pelas execuções distintas de tarefas. Cada função recebe apoio 

durante as atividades predeterminadas pela gestão ou planejamento pré-programado pela 

gestão das empresas. 

No quesito em que descreve a sequencia lógica de eventos que influenciam  a tomada 

de decisão interna da empresa e o modelo solicitado, nota-se que há uma sequência de fatores 

que pode afetar ou influência a tomada de decisões da empresa. O Quadro 5 demonstra fatores 

externos que influenciam na tomada de decisões internas das empresas. 

 

Quadro 5: Fatores externos que influenciam na tomada de decisões internamente 

Fornecedores 

Produtos primários 

 Saúde animal 

 Clima 

 Logística 

 Qualidade do armazenamento 

 Dificuldades financeiras 

Insumos 

 Preço/qualidade  

 Tributação 

Clientes Varejistas 

 Dificuldades financeiras 

 Preço/qualidade 

 Consumidores Finais  Preço/qualidade 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os fatores relacionados com os fornecedores de produtos primários e de insumos, 

possuem vários itens não administráveis totalmente internamente e que são fatores 

relacionados a natureza, gestão, investimento, lucratividade, qualidade e interferência 

governamental. Já os fatores externos relacionados os elos subsequentes, há o fator 

concorrência, qualidade e gestão dos negócios, gerando influencias diretas na gestão interna 

das indústrias do leite. 

Ao serem questionados sobre as alianças estratégicas com clientes e fornecedores e 

sua durabilidade, como ocorrem às interações com clientes e fornecedores mais antigos. Os 

dados coletados demonstram que existem compromissos de fidelização de clientes e 

fornecedores. Com relação aos fornecedores de matéria prima leite in natura a fidelidade se 

dá ao fato da logística de coleta do leite, dos procedimentos técnicos oferecidos para o 

produtor e as facilidades financeiras que os laticínios oferecem na forma de evitar problemas 

financeiros aos seus produtores. Com relação aos clientes, a fidelização se dá pela qualidade 

do produto, pela manutenção dos preços em períodos sazonais e pela garantia da entrega da 

quantidade de produtos necessários para atender a demanda dos clientes. Esses fatores dão 

credibilidade as indústrias, fidelizando cada vez  mais seus elos na cadeia produtiva. 

Alguns fatores já mencionados demonstram o posicionamento estratégico da empresa 

na cadeia produtiva do leite, em que a empresa sempre busca manter a qualidade com 

fidelização de clientes e fornecedores, o que fundamenta o posicionamento da empresa. 

Dentro da cadeia produtiva, são os fatos que levam a empresa a manter esse 

posicionamento, tais como: a) planejamento contínuo nos controles internos e externos; b) 

planejamento estratégico com revisões periódicas; c) fluxo de informações com excelência 

interna; d) investimento constante em tecnologia; e) manutenção do laboratório de análises 

para a manutenção da qualidade dos produtos; f) visão estratégica dos elos antecedentes e 

posteriores da cadeia produtiva que esta inserida; g) reconhecimento constante dos fatores que 

podem afetar a cadeia produtiva; h) mantém postura de adaptação rápida as mudanças do 

mercado e; h) reconhece que todo o processo produtivo agrega valor aos seus produtos e que 

o consumidor final agrega os custos do toda a cadeia produtiva. 

Após mencionar a controladoria e seus artefatos, delatar a gestão estratégia de custos 

que a empresa está inserida e descrever o processo da cadeira produtiva do leite que os 

laticínios estão inseridos, faz-se necessário identificar qual o posicionamento da empresa no 
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sistema agroindustrial do leite. A sequência seguem as análises dos dados oriundos das 

pesquisas efetuadas.  

 

5. Conclusões e Recomendações 

 

Após todas as análises e interpretações dos dados extraídos da pesquisa e efetuadas as 

análises descritivas, conforme a metodologia proposta apresenta-se a conclusão ao tema e ao 

objetivo proposto, evidenciando-se os principais resultados obtidos.  

 

5.1. Conclusões 

 

Este estudo teve como objetivo principal demonstrar os relacionamentos externos 

inseridos no planejamento estratégico de um grupo lácteo, com aspectos de influencias das 

variáveis a que esta exposta dentro da cadeia de valor de seus produtos e derivados, 

determinando maior objetividade nas eficiências dos processos organizacionais. 

Para a cadeia de valor, as empresas reconhecem e administram o fato de elas estarem 

em uma cadeia de atividades e que suas barreiras legais são transcendidas pelo fato que não 

possuem conhecimento e capacidade legal para alterações de custos, qualidades e preços que 

são trazem reflexos diretamente ao consumidor final. 

Quando as dificuldades externas a cadeia produtiva que os laticínios estão inseridos 

são identificadas diretamente na gestão de processos internos, como a sazonalidades de 

produção de leite in natura, preço da concorrência e consumo final dos produtos,  esses 

reflexos são automaticamente percebidos pelo setor de vendas quanto aos fatores pós- 

produção e pelo setor da coleta de matéria prima antes produção. 

Essa percepção tem reflexos imediatos nas ações gerenciais do grupo lácteo, 

determinando alterações de curto prazo no planejamento estratégico gerencial. 

A cadeia de informações que os laticínios possuem de seus elos antecedentes e 

subsequentes trazem a política de gestão de informações quantificada das dificuldades 

externas quanto à identificação de valor dos produtos, tanto pelos seus fornecedores e seus 

clientes e colaboradores. Esses fatores agregam valor à cadeia produtiva. Valores que são 

editados por órgãos governamentais no preço básico do leite in natura, aos valores dos custos 

laborais internos e na tributação dos produtos e serviços que estão inseridos. 
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Todos esses percentuais são agregados a cadeia produtiva interna, refletindo no 

planejamento estratégico do grupo lácteo. 

O remanejamento de ações no planejamento estratégico ocorridos pelas informações 

externas tem reflexos no preço final em cada setor da cadeia produtiva, sendo que cadeia 

produtiva possui suas estratégias de mensuração de valores, obedecendo às leis da 

concorrência para a manutenção do negocio. Obviamente todos os custos agregados vão 

aumentando o valor do custo final, refletindo diretamente ao consumidor final o produto. 

Mesmo as cadeias produtivas repassando seus custos ao preço final de seus produtos e 

serviços, o preço final pode ser definido pelo consumidor final, a oferta da demanda e procura 

e um fator determinante nesses valores. O que pode fazer diferença nesses valores esta na 

qualidade ou na fidelidade dos elos antecedentes e subsequentes, mas este fator não e 

determinante Maximo no preço final dos produtos, que sofrem influencias externas 

governamentais, sindicais e de consumidor final. 

No caso do grupo lácteo, um diferencial interno que faz alguma diferença nos fatores 

externos que interferem nos preços praticados, e a política de informações que adotam 

procedimentos pré-determinados quanto à política de custos e preços praticados no mercado. 

Essa facilidade de informação entre os setores administrativos, contábeis e produtivos, forma 

uma objetividade mais especifica na gestão da organização. 

A sequencia lógica dos relacionamentos externos que as empresas estão inseridas 

obtém influencias diretas nas tomadas de decisões internas da cadeia produtiva. Esses 

relacionamentos identificados pelos elos antecedentes e subsequentes descritos no quadro 05 

tem ligação direta com as estratégias adotadas internamente, contribuindo para a manutenção 

da atividade em toda a cadeia produtiva. 

Por fim, concluiu-se que há uma dependência da organização em relação ao seu 

ambiente e a tecnologia adotada. Essa pesquisa mostrou que as características de uma 

organização não dependem exclusivamente dela própria, mas das circunstâncias ambientais, 

das estratégias gerenciais adotadas, da tecnologia que ela utiliza e de fatores externos que 

tornam a parte da cadeia produtiva a que pertence dependente do todo o elo entre produtos e 

matéria prima e consumidor final. 
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5.2. Recomendações 

 

Considerando as limitações existentes para essa pesquisa, apresentam-se 

recomendações para futuras pesquisas sobre o presente tema: 

a) Reaplicar os estudos em outras empresas, ou em outras regiões do país, com 

intuito de adquirir dados para futuras comparações; 

b) Expandir a pesquisa para um número maior de amostra, a fim de constatar se os 

resultados apurados mantêm-se em maior ou menor evidencia dos resultados 

apurados; 

c) Realizar a pesquisa em outros ramos de atividade agroindustrial, a fim de 

demonstrar a cadeia de valor e gestão estratégica de custos nas atividades. 
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