
Target costing under the Contingency Theory approach in agricultural organisations  

Brizolla, M.M.B.; Chiarello, T.C.; Fasolin, L.B.; Rosa, F.S. da. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Apr/Jun. - 2017.                                                  ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

354 

Target costing under the Contingency Theory approach in agricultural 

organisations  
 

Reception of originals: 03/07/2014 

Release for publication: 08/14/2017 

 

Maria Margarete Baccin Brizolla 

Doutora em Ciências Contábeis e Administração pela Universidade 

Regional de Blumenau (FURB) 

Instituição: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.  

Endereço: Rua dos Ipês, 118 

Bairro Tiarajú 

CEP: 98700-000 – Ijui – RS - Brasil 

E-mail: marga.brizolla@unijui.edu.br 

 

Tânia Cristina Chiarello 

Mestre em Ciências Contábeis 

Mestre em Ciências Contábeis pela FURB 

Instituição: Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 Sala D-202 

Bairro Victor Konder – Caixa Postal 1507 

CEP: 89012-900 – Blumenau – SC - Brasil 

E-mail:tcchiarello@gmail.com 

 

Luiza Betânia Fasolin 

Mestre em Ciências Contábeis pela FURB 

Instituição: Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 Sala D-202 

Bairro Victor Konder – Caixa Postal 1507 

CEP: 89012-900 – Blumenau – SC - Brasil 

E-mail: luiza_fasolin@hotmail.com 

 

Fabricia Silva da Rosa 

Doutora em Engenharia de Produção pela UFSC/SC 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Endereço: Campus Universitário  

Bairro Trindade – Caixa Postal 476 

CEP: 88034-900 – Florianópolis – SC - Brasil 

E-mail: fabricia.rosa@ufsc.br 

 

 

Abstract 

 

Several theories are used in research relating to managerial aspects, including cost systems, 

and one of theories is contingent. For this reason, the study aims to verify how contingency 

factors influence in the process of target costing systems in two rural organizations in the state 

of RS. To realize this objective, a descriptive, qualitative, through case study, using 

questionnaires and interviews with 7 involved in the costing system in Company A and 4 

involved in the costing system of Company B. It was conducted The results indicated that 
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organizations are embedded in a dynamic environment , the technology is very present in the 

routines and procedures of the productive activity of the Company and this little routines and 

processes of Company B , and Company A is an organization of midsize company B and 

small . Still, both have a low degree of decentralization and strategies are considered most 

important to the Company than for Company B. Respondents highlighted the importance of 

costing systems for organizational management, particularly in defining the target cost for the 

crops produced and also the projections of results. 

 

Keywords: Costing system. Target costing. Contingency theory. 

 

1. Introdução 

 

A agricultura tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento do país. 

Por meio de aspectos como geração de renda e emprego, desenvolvimento agrícola, alto grau 

de mecanização, alta rentabilidade e obtenção de resultados, observa-se que cada vez mais as 

organizações agrícolas estão adaptando-se a modernização (SOUZA et. al., 2013). A atividade 

agrícola tem procurado aprimorar as práticas ou sistemas de cultivo, e o gestor desta atividade 

carece de ferramentas que lhe permitam investir de modo a obter o maior retorno contábil, 

econômico e financeiro, o melhor aproveitamento de insumos e serviços com o menor 

impacto ecológico (SORJ, 2001). 

O Brasil apresenta grande potencial de crescimento para sua produção agrícola, pois 

conta com clima favorável que possibilita duas ou mais safras por ano, grandes extensões de 

áreas agricultáveis ainda não aproveitadas, disponibilidade de água, produtores e 

agroindústrias com bom nível tecnológico, demanda mundial por alimentos em crescimento e, 

acima de tudo, um grande potencial de aumento no consumo interno (MARQUES; MELLO, 

1999). Apesar de todo esse potencial, a agricultura brasileira não vem crescendo a taxas 

expressivas nos últimos anos. É, portanto, fundamental, para a formação das expectativas dos 

diversos agentes econômicos que atuam na economia brasileira, conhecer as principais 

restrições a um desempenho mais consistente do setor agrícola e avaliar as suas perspectivas 

para os próximos anos (SOUZA et. al., 2013). 

De acordo com Vieira e Oliveira (1999), as empresas podem desenvolver vantagens 

competitivas ao criar valor para a empresa a partir da definição adequada de um sistema de 

informações gerenciais, que permita criar e monitorar os indicadores de desempenho de 

maneira que seja difícil para os concorrentes imitarem. Embora, as fontes tradicionais de 

vantagem competitiva, como recursos naturais, tecnologia, economias de escala, e assim por 
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diante, gerem valor, estes recursos estão cada vez mais fáceis de imitar, especialmente, 

quando comparados com estruturas sociais complexas como o sistema de trabalho. 

Os preços dos produtos agrícolas são definidos pelo mercado, nesse sentido o Custeio-

Alvo (TC) é um modelo estruturado para determinar o custo de produção de um produto 

projetado para gerar um nível de lucratividade desejada a partir de um preço de venda 

antecipado. Para atingir o custo necessário, requer-se a aplicação da Engenharia de Valor 

(EV). O objetivo maior dos programas de TC e EV não é minimizar os custos do produto em 

geral, mas atingir um nível específico de redução de custos estabelecido pelo processo de 

Custeio-Alvo da empresa (SLAGMULDER, 2002). 

Nesse sentido, um sistema de controle de custos que permita mensurar e acompanhar 

os custos de produção, visando mensurar tais custos para determinar a lucratividade desejada 

a partir do preço de venda determinado pelo mercado é relevante (ANSARI; BELL; 

SWENSON, 2006). Apesar dos diversos tipos de sistemas de informações gerenciais que 

permeiam as organizações, destaca-se que não há uma compreensão sistemática da razão ou 

do modo pelo qual os gestores fazem uso desses sistemas para dar conta de seus objetivos 

(KAPLAN; NORTON, 2004).  

A construção de indicadores de desempenho é essencial na medição do desempenho 

organizacional. Sendo assim, percebe-se que se devem ter cuidados na definição dos sistemas 

de informações gerenciais, como o caso do sistema de custo, que gera indicadores importantes 

e que contribuem para a gestão da organização (SALTERIO; WEBB, 2003). Kelm (2003) 

destaca que as informações e medidas de desempenho que permitem gerenciar uma 

organização visando melhorar os resultados são obtidas a partir de um sistema de informação 

gerencial adequado às necessidades e especificidades de cada situação. 

Para Frigo (2002), a mensuração do desempenho estará em consonância com a 

estratégia quando respeitadas algumas características durante esse processo. Tais 

características são a definição da estratégia e do sistema de mensuração do desempenho; os 

indicadores devem mudar quando ocorrer mudanças na estratégia; a estratégia e os 

indicadores de desempenho devem estar alinhados com as metas buscando a maximização da 

criação de valor; é necessário que o uso de indicadores de desempenho ajude a sincronizar as 

atividades estratégicas, no intuito de facilitar a percepção e a operacionalização das 

atividades; é essencial que a mensuração do desempenho estratégico reflita o desejo e a 

atuação dos gestores assegurando a viabilização das estratégias (BRANDÃO et al., 2008). 
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Uma das ferramentas utilizadas para a quantificação de todos os insumos e serviços 

que compõe o custo de produção é uma planilha de custos estruturada, que junto com uma 

correta avaliação do comportamento dos preços de mercado e do potencial de comercialização 

que permite gerenciar de forma otimizada o empreendimento (GONÇALVES NETO, 1997). 

Além de ser uma ferramenta gerencial, a planilha de custos de produção é também subsídio 

para o estabelecimento de políticas de preços mínimos de comercialização e base para 

financiamentos e seguros (DE ROCCHI, 1995). 

A avaliação de desempenho nas organizações continua sendo fundamental na gestão 

empresarial, apontando novos desafios aos gestores frente à dinâmica dos negócios. Esses 

desafios exigiram um novo olhar que considera importante a definição de um adequado 

sistema de informação a partir de seus objetivos estratégicos (DUTRA, 2004). Sendo assim, 

entende-se que as empresas necessitam desenvolver processos gerenciais que as auxiliem na 

avaliação de seu desempenho, a partir de indicadores de desempenho organizacionais (PETRI, 

2005; MERCHANT, 2006; MACHADO; MACHADO; HOLANDA, 2007; MENEZES; 

GUIMARÃES; SELLITTO, 2008). 

Pesquisa baseada em contingência tem uma longa tradição no estudo de sistemas de 

controles gerenciais. Considerando que a contingência aborda aspetos relacionados a 

identificação e definição do sistema de controles gerenciais. Sob esse olhar, entende-se não 

haver um único excelente sistema a ser usado em todas as organizações, sendo estes 

adaptados de acordo com os fatores situacionais (DONALDSON; DAVIS,1991; MOLINARI; 

GUERREIRO, 2004). Pesquisadores tentaram explicar a eficácia desses sistemas, 

examinando os projetos que melhor se adéquam à natureza do meio ambiente, tecnologia, 

tamanho, estrutura, estratégia e cultura nacional (CHENHALL, 2003). 

Partindo-se da teoria da contingência e considerando a necessidade de um sistema de 

custos estruturado, visando melhorar o processo de geração de informações relacionada aos 

custos de produção, este estudo questiona: Como os fatores contingenciais influenciam no 

sistema de custeio alvo em organizações agrícolas? Desta forma, o objetivo se concentra em 

analisar como os fatores contingenciais influenciam no sistema de custeio alvo em 

organizações agrícolas. 

Este estudo justifica-se em razão da importância da atividade agrícola na região e pela 

complexidade da gestão destas organizações, principalmente quando se trata de organizações 

que estão implantando um sistema estruturado de custeio para mensurar e acompanhar seus 

custos de produção, visando à obtenção do custo alvo. Logo, a lógica competitiva não pode 
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perder a dimensão de mercado e os fatores necessários para o sucesso, mas contemplam 

preocupações que visam atender as demandas e características que o mercado sinaliza, 

acrescentando algumas dificuldades, uma vez que as características destas demandas podem 

conflitar com o perfil competitivo que o mercado exige (KELM, 2003). 

Nesse sentido, este estudo difere-se dos demais por buscar preencher uma lacuna de 

pesquisa no que concerne ao enfoque ser em organizações agrícolas e propor a abordagem 

contingencial, a qual enfatiza a interação entre o sistema analisado e os aspectos 

organizacionais que permeiam as instituições para verificar a utilização do sistema de controle 

de custos. Silva e Gonçalves (2008) utilizaram a abordagem contingencial para estudar a 

utilização do sistema de controle orçamentário em duas empresas brasileiras de grande porte, 

neste o estudo foi em uma organização agrícola, focando a construção de um sistema de 

custos em planilhas de Excel. 

O vínculo entre as políticas agrícolas e a economia mundial centrada em bens 

processados na industrialização está diretamente relacionada com a economia (SOUZA, et al., 

2013). Para Sorj (2001) a inserção da agricultura dentro do modelo de desenvolvimento 

orientado pelo capital monopolista, ocorre dentro das coordenadas gerais de expansão da 

produção agrícola para o mercado interno e externo, a fim de permitir a manutenção de baixos 

custos na reprodução da força de trabalho urbano e de aumentar a divisa para que se 

mantenham as importações de insumos e maquinários necessários para a expansão do parque 

industrial. 

 

2. Referencial Teórico 

 

Na revisão de literatura são abordados temas que embasam, conceitualmente, as 

abordagens temáticas apresentadas ao longo da pesquisa, de forma que, as variáveis do estudo 

estejam amparadas por pesquisas anteriores ou abordagem conceitual. Primeiramente 

destacam-se os sistemas de informações gerenciais (SIG) e teoria da contingência, 

apresentando suas definições. Posteriormente apresentam-se abordagens relacionadas ao custo 

alvo, uma breve explanação das culturas de milho e soja e por fim alguns estudos anteriores 

sobre o tema abordado. 

 

2.1. Sistemas de informações gerenciais e teoria da contingência 
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A abordagem contingencial aplicada aos sistemas de informações gerenciais baseia-se 

na premissa de que não há um único e melhor modelo para ser usado de maneira efetiva a 

todas as organizações variando em conformidade com os fatores situacionais 

(DONALDSON; DAVIS,1991; MOLINARI; GUERREIRO, 2004). Chenhall (2003) destaca 

que a identificação de variáveis contextuais potencialmente envolvidos no projeto de sistemas 

de informações gerenciais eficazes podem ser rastreadas para os quadros de contingência 

estruturais originais desenvolvidos no âmbito da teoria organizacional. 

Ramaswami (1996) examina a teoria da contingência no que tange a aderência dos 

funcionários aos sistemas de controle. O autor esclarece que tal teoria considera que a reação 

dos funcionários aos sistemas de controle depende do contexto de trabalho, demonstrando a 

importância de entendimento dos conceitos por todos os envolvidos no processo de utilização 

e sobre os benefícios gerados. 

Para Chenhall (2003), as ligações entre os sistemas de informações gerenciais e metas 

organizacionais são bastante explícitos, representam a função primária dos sistemas de 

informações gerenciais para medir o desempenho no sentido de alcançar os fins 

organizacionais desejados. É um exercício útil na avaliação de características dos sistemas de 

informações gerenciais utilizados para informar sobre o desempenho e alcance dos objetivos. 

Nesse sentido, o sistema considera as múltiplas partes interessadas, as medidas de eficiência, 

eficácia e equidade, a captura de resultados financeiros e não-financeiros, fornece ligações 

verticais entre a estratégia e as operações e ligações horizontais em toda a cadeia de valor, 

fornecendo informações sobre a forma em que a organização se relaciona com seu ambiente 

externo e sua capacidade de adaptação. 

A definição dos sistemas de informações gerenciais está intimamente relacionada ao 

comportamento dos envolvidos, seus impactos e a teoria da contingência estabelece que não 

há uma estrutura organizacional única que seja altamente efetiva para todas as organizações, 

tudo é relativo, não havendo nada absoluto em termos de técnicas de gestão (DONALDSON; 

DAVIS,1991). Portanto, não existe um modelo de decisão que seja aplicável indistintamente a 

toda e qualquer organização, sem que haja as adequações pertinentes a cada situação 

(ESPEJO, 2008). Sendo assim, a teoria da contingência é uma perspectiva teórica do 

comportamento organizacional que destaca a maneira pela qual as contingências, como a 

tecnologia e pressões ambientais, afetam o desenvolvimento e funcionamento das 

organizações. Também, as contingências influenciam a estrutura organizacional nos níveis de 

formalização, especialização, diferenciação e burocratização (COVALESKI; DIRSMITH; 
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SAMUEL, 1996). Entre os estudos organizacionais, a teoria da contingência tem fornecido 

um paradigma coerente para a análise da estrutura das organizações (DONALDSON; DAVIS, 

1991). 

A definição dos sistemas de informações gerenciais tem evoluído ao longo dos anos, a 

partir de um foco no fornecimento de informações quantificáveis financeiramente para 

auxiliar na tomada de decisões que envolvem um escopo muito mais amplo de informações 

para a decisão gerencial. Isso inclui informações externas relacionadas a mercados, clientes, 

concorrentes, informações não financeiras relacionadas aos processos de produção, 

informações de previsão e uma ampla variedade de mecanismos de apoio à decisão e 

controles pessoais e sociais informais. Convencionalmente, os sistemas de informações 

gerenciais são percebidos como instrumentos que fornecem informações para auxiliar os 

gestores na mensuração do desempenho organizacional, assim como propiciam informações 

confiáveis para a tomada de decisão (CHENHALL, 2003). 

Para Borges (1995), os processadores de informação e os tomadores de decisão atuam 

limitados pelo volume, pela qualidade de dados disponíveis, por sua habilidade para acessá-

los e por sua capacidade de analisá-los. O sucesso de um gerente pode ser medido pela 

qualidade e quantidade de suas decisões, que vai depender de sua eficiência na utilização de 

informações. A chave para o sucesso é obter informações úteis e exatas disponíveis no 

momento certo. Nesse sentido, para cumprir seu papel, é necessário que as empresas 

busquem, por meio de seus gestores, o seu sucesso, baseados em planos e objetivos, 

gerenciando eficientemente seus recursos, utilizando sistemas de informações gerenciais 

constituídos de ferramentas essenciais para administrar as entidades (KAPLAN; NORTON, 

2004). 

O foco principal observado em estudos sobre sistemas de informações gerenciais é a 

estratégia da unidade de negócio corporativo e as estratégias operacionais de nível inferior 

com a produção just-in-time, qualidade total e sistemas flexíveis de manufatura (DANIEL; 

REITSPERGER, 1991; ABERNETHY; LILLIS, 1995; ITTNER; LARCKERT, 1997; 

SCOTT; TIESSEN, 1999). Esses estudos geralmente ignoram as escolhas de estratégias de 

alto nível adotadas pela empresa, apesar de todas as escolhas que são esperadas para 

influenciar a contabilidade e o sistema de controle com desempenho organizacional. 

Na prática, de acordo com Lunkeset al. (2009) as organizações passaram por grandes 

mudanças nas últimas décadas, face às características do mercado em que estão inseridas, as 

crises financeiras e econômicas e aos avanços tecnológicos, essa complexidade teve um 
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aumento significativo. A gestão das organizações é uma atividade complexa, com influência 

de múltiplas variáveis e sujeita a riscos. Daniel e Reitsperger (1991) argumentam que os 

sistemas de informações gerenciais disponibilizam aos gestores nesse contexto de mudanças e 

desenvolvimento, modelos adequados e respostas às exigências, considerando a complexa 

realidade dos negócios. 

Merchant (2006) afirma que é responsabilidade dos gestores após estabelecer estratégias 

e fazer o planejamento, tomar medidas para assegurar que esses planos sejam implementados, 

o que envolve o gerenciamento das atividades para alcançar o almejado. Os sistemas de 

informações gerenciais objetivam promover as informações necessárias para os gestores 

estabelecerem as estratégias, elaborarem o planejamento e acompanharem a execução do que 

foi previsto, no sentido de mensurar o desempenho organizacional (CHENHALL, 2003). 

Nesse sentido destaca-se a importância de conhecer a estrutura organizacional, que é 

responsável por integrar os recursos e a estratégia corresponde ao plano global de inserção 

dos recursos para atender a uma demanda do ambiente (CHENHALL, 2003). O ambiente é 

considerado o fator contingencial externo à organização. Essa variável pode ser definida como 

sendo atributos particulares como a intensa competição de preço de competidores potenciais 

ou existentes e a probabilidade de uma mudança na disponibilidade de materiais 

(CHENHALL, 2003). Alguns autores tratam o ambiente em seu aspecto mais comum: a 

incerteza relacionada com a estrutura organizacional (ARROW, 1963; SPENCE; 

ZECKHAUSER, 1971; LAWRENCE; LORSCH, 1973) 

De acordo com Molinari e Guerreiro (2004) no emprego de sistemas é importante 

avaliar a presença ou mudança da tecnologia de informação como inovação que visa à troca 

de informação e o gerenciamento de dados. A estrutura é um fator contingencial interno 

controlável pela empresa. Os estudos sobre estrutura normalmente são realizados pelo grau de 

descentralização em que um maior grau descentralizador conduz a estrutura orgânica e um 

menor grau gera estrutura mecânica (GORDON; NARAYAN, 1984; BRIZOLLA; FASOLIN; 

LAVARDA, 2014). 

A estratégia é um fator interno que pode ser escolhido por iniciativa da empresa, ou 

redefinido a partir de certas contingências, sendo capaz de influenciar controles, modelos de 

gestão e até mesmo a história da empresa (LEAL; SOARES; SOUSA, 2009). A variável 

tamanho foi estudada por Merchant (1984) e reavaliada por Hansen e Van der Stede (2004), 

os quais mensuram o porte da empresa pelo número de funcionários que trabalham em tempo 

integral na empresa. Pugh et al. (1969), também utilizaram como principal qualificador do 
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porte da organização, o número de funcionários. Este estudo, para classificar a propriedade 

como pequena, média ou grande propriedade rural, utilizará o que foi definido no art. 4º da 

Lei nº 8.629/93. 

Na visão de Covaleski, Dirsmith e Samuel (1996) a literatura que retrata a teoria 

contingencial enfatiza que fatores como estrutura organizacional, incertezas ambientais, 

tamanho e tecnologia impactam a escolha do sistema contábil e o funcionamento das 

organizações. Essa teoria define que não existe uma estrutura organizacional única para todas 

as instituições, a escolha de um determinado método é a partir de um conjunto de respostas 

contingenciais (COVALESKI; DIRSMITH; SAMUEL1996). Essa teoria está inserida no 

método de gerenciamento de custo como o targent costing, este que será abordado no 

próximo tópico. 

 

2.2. Target costing 

 

O preço dos produtos e serviços é um elemento que auxilia nas decisões no momento 

da compra pelo consumidor. Além disso, para as empresas é um diferencial competitivo. O 

preço do produto, historicamente, era definido com base nos custos de produção, hoje o valor 

dos produtos permeia diante das preocupações dos gestores na tendência do mercado em 

aceitar os produtos e o seu preço (COLAUTO; BEUREN; ROCHA, 2004). Desta forma, 

Colauto, Beurem e Rocha (2004, p. 4) afirmam que “a empresa deve gerenciar seus custos 

para que, no desenvolvimento e lançamento de novos produtos, possa praticar preços que lhe 

permitam alcançar a lucratividade desejada. 

Na concepção de Scarpin (2000) e Freitas (2004) target costing é também conhecido 

por Custeio Alvo, Custeio Meta e Genka Kikaku. Foi criado pela Toyota em 1965 no Japão, 

com a finalidade de medir os custos no período pós-guerra, devido ao país estar passando por 

problemas e com recursos cada vez mais escassos. Diante do cenário que a Ásia se 

encontrava, inundada de produtos do ocidente, as empresas japonesas diante do cenário de 

escassez de mão de obra e insumos se deparavam com grande pressão por produtividade 

(FREITAS, 2004). 

Para Feil, Yook e kim(2004) a aposta em equipes que estão integradas em desenvolver 

inovações em técnicas, métodos e novos produtos, proporcionou a criação da ferramenta custo 

alvo obtendo grande vantagem e competitividade à Toyota e posteriormente as demais 

empresas japonesas. Com base no conceito de engenharia de valor americano, o target costing 
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surgiu como um sistema dinâmico de subtração de custos e de planejamento. No contexto 

geral, busca-se delimitar insumos e materiais que apresentem custos menores para substituir 

os utilizados com valores maiores, proporcionando maior competitividade. 

Os termos custo alvo, custo meta, custo objetivo, segundo Rocha (1999), são antigos 

quando existe a necessidade de ajustar o montante dos gastos com renda. A sua aplicação 

pode ser para qualquer empresa, desde instituições familiares ou não, governamentais ou não. 

No cenário dos negócios com acirrada competição, o target costing, se destaca como um 

instrumento gerencial de grande importância para os gestores. 

Target costing conforme Colauto, Beuren e Rocha (2004), é compreendido como o 

custo que se deseja atingir para determinado produto, na produção ou no serviço com a 

finalidade de garantir a obtenção de um preço que seja competitivo, além de produzir lucros à 

entidade.  

Com a utilização do target costing, a organização direciona a estratégia de 

desenvolvimento de produtos visando minimizar o risco com o lançamento de novos itens 

(COOPER, 1997). 

Segundo Rocha (1999) o custo alvo é entendido como sendo o custo máximo de um 

item, buscando sempre alcançar a lucratividade desejada observando o preço de mercado. 

Desta forma o target costing pode ser compreendido como o montante dos custos que podem 

ser aumentados ou diminuídos para que o custo dos itens seja admissível para a entidade e o 

mercado. A prática do custo alvo não se restringe somente a operação de redução de custos, 

este pode estar atrelado ao custo de uso e de propriedade para o consumidor. No entendimento 

de Ellram e Siferd (1998, p. 56) estes custos de propriedade podem ser compreendidos “os 

custos totais associados à aquisição. 

No final da década de 1980, o targent costing serviu como instrumento para gerenciar 

custos, auxiliando nas estratégias empresariais para alcançar o poder de competitividade e o 

lucro estimado (ROCHA, 1999). Entretanto, segundo Colauto, Beuren e Rocha (2004), a 

utilização do custo alvo é diferente para cada empresa. Hansen e Mowen (2001) afirmam que 

o custo alvo é o montante justo, que reflete todas as funções e especificações do produto que 

são valorizadas pelo cliente. O preço por sua vez está relacionado ao produto final, atrelado 

aos benefícios intangíveis e tangíveis destacados pelo cliente. É a partir desta aferição de 

preço que a organização vai definir a margem alvo delimitando seus esforços, para que assim 

seja atingido o custo máximo BRUNI et al., 2008). 
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Um ponto imprescindível que Freitas (2004) define para a prática do custo alvo é a 

identificação das características valorizadas pelo cliente, ou seja, quais atributos são desejados 

no mercado. Assim, torna-se necessário a realização de análise de valor que tem o propósito 

de identificar características esperadas pelo consumidor e a identificação de custos 

desnecessários em especial aqueles que não agregam qualidade, durabilidade e utilidade do 

produto. 

Para Hansen e Mowen (2001) o preço de venda reflete as qualidades e especificações 

do produto, estes que são valorizados pelos clientes. Este valor montante deve ser subtraído 

da margem alvo que o investidor deseja, permitindo assim a identificação do custeio alvo, 

valores estes que são imprescindíveis. O custo alvo é “o valor de custo de um produto a ser 

alcançado pelo qual é possível cobrar um preço de venda suficiente para ser aceito pelo 

mercado e proporcionar o lucro desejado pelos acionistas” (WERNKE, 2001, p. 81). 

O entendimento por custeio alvo definido por Rocha e Martins (1999) é a obtenção do 

custo máximo admissível de um serviço ou um item produzido para dado preço de venda que 

o mercado define, permitindo o mínimo de rentabilidade que se deseja antes de iniciada a 

produção. Ansari, Bell e Swenson (2006, p. 507) definem o custeio alvo atribuído à formula 

1. 

 

 

Assim, para Ansari, Bell e Swenson (2006) o preço é definido pela quantia que o 

cliente está disposto a pagar para poder ter acesso ao serviço ou produto, o lucro por sua vez 

decorre da expectativa de rentabilidade do mercado e do segmento de atuação, visto que 

ambas as variáveis são exógenas. O custeio alvo é classificado como uma variável endógena, 

pois decorre do próprio desempenho da organização. 

A técnica targent costing para Teixeira e Hansen (2001) é caracterizada como um 

processo de gerenciamento de planejamento de lucros e custos desenvolvidos na fase de 

projeto de novos produtos, com base no preço de vendas definido pelo mercado que tem por 

finalidade satisfazer o cliente, envolvendo toda a estrutura da empresa e a cadeia de valor, 

considerando o ciclo de vida do produto. 

Nesse contexto, Ansari et al. (1999), afirmam que a redução de custos serve de 

caminho para a obtenção e alcance dos objetivos, planos de lucro e metas, visão esta que se 

caracteriza como holística, pois contempla o Custeio Alvo que liga a formulação da estratégia 

e a execução, gerando lucros. O custeio alvo é focado externamente, no mercado de clientes, 
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ao contrário dos demais métodos tradicionais de custos. A diferença e distinções existente 

entre o custo alvo dos demais métodos de custos é definido por Freitas (2004), estas são 

apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Diferenças e distinções entre o custeio alvo e os demais métodos de custos 

Custeio Alvo Métodos Tradicionais de custeio 

Redução do custo com foco no cliente; Redução do custo não voltada ao cliente; 

Estima-se o preço de venda subtraindo a margem 
de lucro planejada para obter-se o custo 

adequado; 

Estima-se o custo de produção, acrescenta uma margem 
de lucro desejada para obter um preço de venda; 

O preço determina o custo; O custo determina o preço; 

Gerenciamento do custo por todas as partes da 
organização; 

Gerenciamento do custo somente pelo contador; 

Os fornecedores são envolvidos em todo o 
processo da cadeia de valor; 

Os fornecedores são envolvidos somente na fase de 
produção; 

Pesquisa para saber a necessidade do cliente e o 
preço aceitável no mercado; 

Pesquisa para determinar as exigências dos clientes; 

Fonte: Freitas (2004). 

 

O enforque estratégico do custo alvo segundo Ansari et al. (1997) distingue-se da 

técnica dos demais métodos tradicionais de custeio. Os autores definiram seis princípios que 

se caracterizam como principais para o custeio alvo, estes são apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Princípios chaves para o custeio alvo 

Etapa Princípio 

Orientação pelo ciclo de 
vida dos produtos 

A análise de custos deve considerar o ciclo de vida do produto, contemplando 
os custos em toda a cadeia de valor, dos fornecedores de insumo ao custo de 

total propriedade ao cliente; 

Foco no projeto 
Todos os custos intrínsecos ao produto devem ser determinados ainda na fase 
de projeto, erros de investimentos em custos são praticamente irreparáveis; 

Custo baseado no preço 
Diferente da visão tradicional, os custos não determinam o preço do produto, 

mas a partir do preço de venda, é delineado o custo alvo a ser alcançado; 

Envolvimento da cadeia 
de valor 

É imprescindível o estabelecimento de parcerias estratégicas com diversos 
membros da cadeia de valor devido à necessidade de alcançar o custo alvo e a 

vantagem competitiva; 

Foco no consumidor 

Todo o processo é realizado em decorrência do consumidor. O cliente 
determina quais características devem ser incorporados ao produto. A 

organização deve otimizar seu desempenho para que estes atributos sejam 
satisfeitos, sem inviabilizar o alcance do custo alvo; 

Participação de equipes 
Todos os departamentos devem ser envolvidos no processo de planejamento 

de novos produtos e serviços. 
Fonte: Ansari et al. (1997). 

 

Para o autor, somente após a institucionalização destes princípios é que se deve iniciar 

o processo de implantação do custeio alvo. Entendido o conceito e aspectos relevantes sobre o 
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método de custeio alvo, a seguir é apresentada uma breve explanação sobre as culturas de 

milho e soja. 

 

2.3. Culturas de milho e soja 

 

O Brasil é responsável pela maior produtividade mundial de soja com cerca de 3.106 

kg/há e em segundo lugar como maior produtor no âmbito mundial, apresentando uma 

produção de 75,0 milhões de toneladas, no montante de 24,2 milhões de hectares de área 

plantada, ficando atrás somente dos Estados Unidos (EMBRAPA, 2011, USDA, 2013). A 

soja vem se tornando a cultura mais importante da economia brasileira, contribuindo segundo 

Cruz et al. (2009), significativamente para a balança comercial do Brasil, devido apresentar 

índices elevados de exportação. 

O milho conforme Cruz et al. (2009) tornou-se uma importante cultura com 

desenvolvimento no contexto da economia de característica agrícola. No Brasil para Duarte 

(2011) a produção de milho e soja abrange aproximadamente 80% da produção total de grão 

do país. A produção de milho é voltada para o abastecimento interno, diferentemente da soja 

que possui liquidez imediata por se tratar de uma commodity. Recentemente a exportação do 

milho vem sendo realiza em quantidades expressivas o que contribui para a manutenção dos 

preços internos praticados. 

Cruz et al. (2009) afirma que um dos objetivos mais almejados pelos produtores de 

milho é o aumento da produtividade, uma vez que nos últimos anos o custo de produção dessa 

cultura vem aumentando expressivamente. Desta forma, para que o produtor alcance elevada 

produtividade e rentabilidade, o agricultor tem que conseguir um desejável planejamento da 

lavoura, atendendo todo o processo produtivo que a cadeia de milho exige. 

O milho no contexto econômico é caracterizado pelas diversas formas de sua 

utilização, desde a indústria de alta tecnologia até a alimentação animal. A principal utilização 

desse grão se dá na composição para a criação de suínos e aves, entretanto na atualidade o 

milho está inserido na cadeia de bioetanol, como principal matéria-prima para a produção de 

combustível limpo (DUARTE, 2011). Além do que, esses grãos são os que geram mais 

receita no Brasil (CALDADELLI; BACCHI, 2010) 

Como dito pela Embrapa (2011), o milho é utilizado para diversas finalidades, 

entretanto, é a produção de aves e suínos que consomem cerca de 70% do milho produzido 

mundialmente. Deste, o Brasil é responsável pela produção entre 70% e 80%, visto que, os 
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maiores produtores mundiais desse grão são os Estados Unidos, China e Brasil, apresentando 

em 2009 uma produção de aproximadamente de 51,23 milhões de toneladas. A região que 

mais produz no Brasil é a centro-sul com cerca de 90% (CALDADELLI; BACCHI, 2010). 

Alvarenga et al. (2006) afirmam que o milho é uma cultura de grande destaque, 

inclusive na agricultura familiar brasileira, pois seu cultivo é de fácil realização e uma ampla 

utilização, desde alimento humano quanto à alimentação animal. Além disso, a venda é de 

fácil acesso em mercados ou cooperativas. Em algumas regiões brasileiras como o sertão do 

nordeste que apresentam baixa renda, os derivados de milho estão presentes na alimentação 

de grande parte dos indivíduos. 

Diversos autores conforme Embrapa (2011) e Tomasini e Finamore (2013) afirmam 

que o milho é um grão com grande potencial de desenvolvimento, uma cultura que vem 

conquistando grandes áreas de plantio, pois além de ser um ótimo alimento no âmbito animal 

é também importante como elemento de rotatividade da cultura juntamente com a soja. 

Caldadelli e Bacchi (2010) definem que a soja e o milho possuem um mercado que 

interage constantemente, tanto na demanda quanto na oferta, mesmo que cada cultura 

apresente características diferentes. A cultura de milho e soja é de grande importância para o 

agronegócio nacional, grão estes com maiores demandas. A produção de milho abrange 37% 

da produção nacional, com perspectiva de demanda interna e externa, favorecendo assim o 

setor. 

A cadeia produtiva do milho na concepção de Alberton (2009) é relevante devido ao 

seu agrupamento dos complexos de carnes, apresentando assim, um insumo essencial 

agroindustrial na produção do suíno, frango e da pecuária de leite, devido à alta concentração 

de vitaminas, proteínas, óleos e amido. Além do que, esse grão impacta no custo da 

alimentação humana e nos índices de inflação do mercado. 

Segundo Souza et al. (2013) para as commodities comercializadas, como a soja, o 

preço interno deve ser acompanhado pelas variações do preço de mercado internacional, 

conforme é definido pela lei do preço único. Desta forma, a Chicago Board of trade (CBOT) 

reflete o comportamento do preço da soja no âmbito internacional, uma vez que o contrato 

futuro negociado nessa bolsa muitas vezes pode ser utilizado, devido a sua elevada liquidez, 

nas operações de hedge dos produtores rurais e outros agentes que atuam nesse setor 

produtivo no Brasil. 
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2.4. Estudos correlatos sobre custeio alvo 

 

Com o objetivo de conhecer os sistemas de gerenciamento de custos utilizados pelas 

empresas industriais de porte médio e grande, em municípios do estado de Santa Catarina, 

visando constatar as propensões à utilização do target costing, Ono e Robles Junior (2004) 

pesquisaram 5 industrias com mais de 500 funcionários, sendo que o levantamento de dados 

se deu via questionário aplicado junto a professores das disciplinas de custos da região 

estudada. Os principais resultados indicam que a maioria dos entrevistados das empresas 

selecionadas utiliza os métodos de custeio tradicionais, a maioria desconhece o sistema de 

gerenciamento de custos targent costing e nas instituições de ensino pesquisadas não é dado 

ênfase ao targent costing, por intermédio do corpo docente. 

Silva e Gonçalves (2008) utilizaram a abordagem contingencial para estudar a 

utilização do sistema de controle orçamentário em duas empresas brasileiras de grande porte, 

tendo como objetivo caracterizar a utilização do sistema orçamentário por meio de um estudo 

multicaso realizado em duas empresas brasileiras de grande porte. A empresa A, possuía 

maior participação dos empregados e buscava utilizar as informações do sistema na 

implantação de medidas que são corretivas. Os resultados obtidos indicaram que as variáveis 

do contexto corporativo ajudam explicar a forma como o sistema é utilizado. 

Pesquisando as indústrias automotivas brasileiras e com o objetivo de verificar se a 

utilização do custeio alvo para o planejamento de custos e lucros praticados pelas empresas 

vão de encontro com a teoria, Brito, Garcia e Morgan (2008) aplicaram questionário que se 

restringiu a 5 empresas que responderam por completo o questionário. Os resultados indicam 

que as empresas analisadas utilizam o sistema de custeio alvo, apresentando forte intensidade 

da produção e no planejamento de novos produtos. 

O estudo realizado por Camacho e Rocha (2008) teve como objetivo verificar a 

viabilidade de aplicação do custeio alvo em serviços hospitalares de cesariana realizada por 

meio de plano de saúde e internação em apartamento standard. Após aplicação de 

questionário com 50 mulheres que realizaram seus partos na entidade objeto de estudo, 

entrevistas com os gestores das áreas e análise dos documentos os resultados mostraram que o 

processo de custeio alvo pode ser aplicado em entidades hospitalares com grande sucesso. 

Lorandi e Bornia (2011) tiveram como propósito apresentar uma sistemática de 

implementação do custeio alvo na cadeia de suprimento com o suporte de desdobramento da 

função qualidade como direcionador das decisões para a redução do custo no momento do 
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processo de desenvolvimento do produto. A metodologia utilizada foi a aplicação da 

sistemática proposta em uma cafeteira elétrica, a partir do modelo definido por Ansari et al. de 

1997. Os resultados apontam que a aplicação da sistemática contribuiu para aplicação do 

custeio alvo canalizado como sendo um importante mecanismo de gerenciamento dos custos 

de inter companhias e a aplicação do quality function deployment (QFD) que sustenta a 

tomada de decisão fornecedor/comprador para a redução dos custos. 

 

3. Metodologia 

 

O presente estudo possui característica descritiva que decorre do fato de que o estudo 

tem como finalidade verificar como os fatores contingenciais influenciam a utilização do 

sistema de custeio alvo em duas organizações rurais, uma que possui 1070 hectares e outra 

com 102 hectares, situadas no Estado do RS, descrevendo essa influência. Segundo Martins e 

Theóphilo (2009), a pesquisa descritiva descreve as características de determinada população 

ou fenômeno. 

Em relação à abordagem, essa pesquisa se classifica como qualitativa, pois os dados 

pesquisados serão analisados com certa profundidade, e não serão utilizados instrumentos 

estatísticos tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. Segundo Richardson (1989, p. 

80), a pesquisa qualitativa tem a capacidade de “descrever a complexidade de determinado 

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

dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Utiliza-se como procedimento de pesquisa um estudo de multicasos junto às duas 

organizações rurais no Estado do RS. Na concepção de Yin (2010) o estudo de multicaso 

envolve mais de uma organização e assim como o estudo de caso diz respeito a uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes. 

Em relação aos procedimentos de coleta adotados neste estudo, tem-se uma pesquisa 

por meio de questionários e entrevistas, conforme apresentado a estrutura no Quadro 3. 

Martins e Theóphilo (2009) mencionam que o questionário se refere a um conjunto de 

perguntas ordenadas acerca das variáveis e do contexto que se deseja medir ou descrever, que 

são encaminhadas para potenciais informantes, selecionados previamente. 
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Quadro 3: Questionário da pesquisa 
Variável contingencial ambiente 1 2 3 4 5 6 7 

Atitude da concorrência        

Competição por mão-de-obra        

Tecnologia aplicada ao processo de prestação de 
serviço 

       

Restrições legais, políticas e econômicas do setor        

Variável contingencial tecnologia 1 2 3 4 5 6 7 

Armazenamento de dados        

Troca de dados de forma eletrônica        

Sistema Integrado (ERP)        

Variável contingencial estrutura 1 2 3 4 5 6 7 

Oferecimento de novos produtos        

Contratação e demissão de pessoal        

Seleção de investimentos relevantes        

Decisões de preços        

Variável contingencial estratégia 1 2 3 4 5 6 7 

Buscar alta qualidade dos produtos, muito mais que 
a concorrência 

       

Investir em pesquisa e desenvolvimento muito mais 
que a concorrência 

       

Ter preço de venda menor que o da concorrência        

Atributos do sistema de custeio alvo Sim Não 

Premissas do sistema   

Previsão de cenários   

Plano de vendas   

Plano de recursos humanos   

Demonstrações contábeis projetadas   

Automação do processo de custeio   

Plano produção/ suprimento e estocagem   

Planejamento Operacional   

Avaliação de desempenho   

Para comunicação das metas   
Fonte: dados da pesquisa 

 

O estudo foi realizado em dezembro de 2013 e foi realizado a partir do protocolo de 

estudo e de roteiros de entrevistas. Para responder ao problema de pesquisa, definiu-se o 

ambiente organizacional da empresa estudada como unidade de análise, utilizando como 

principal instrumento de coleta de dados a entrevista não-estruturada. Esse tipo de entrevista é 

feita por meio de uma conversa guiada, em que se obtiveram informações detalhadas úteis 

para a análise (RICHARDSON, 1999). 

Além do questionário, foram realizadas entrevistas do tipo informal com os mesmos 

indivíduos, que são os envolvidos no sistema de custeio da organização. De acordo com 

Martins e Theóphilo (2009) as entrevistas objetivam adquirir uma visão geral do problema 

investigado e a identificação de alguns aspectos específicos do entrevistado. 
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A organização com 1070 hectares, deste estudo é chamada de organização A, nesta 

foram entrevistadas 7 pessoas, dentre eles 1 administrador, 2 sócios e 4 colaboradores 

envolvidos com a apuração dos custos. A organização com 102 hectares utilizada neste estudo 

é chamada de organização B, nesta foram entrevistadas 4 pessoas, sendo 1 gestor e 3 

envolvidos com a apuração dos custos. Estes, responderam o questionário, após foi marcado 

uma entrevista individual com cada um para entender um pouco mais do sistema de custeio 

alvo. 

4. Descrição e Análise dos Dados 

 

Nesta primeira parte da análise, buscou-se verificar com base na entrevista estruturada 

realizada com os respondentes desta pesquisa a avaliação de cada variável contingencial para 

o período de estudo. 

Para o fator contingencial ambiente procurou-se investigar se o ambiente no qual a 

empresa está inserida é muito estável, com mudanças lentas e previsíveis ou se é muito 

dinâmico, com mudanças rápidas e imprevisíveis. Para cada variável, os respondentes tiveram 

que atribuir uma nota de 1 a 7, conforme a característica de dinamismo e previsão do 

ambiente em que a organização está inserida. Sendo que 1, o ambiente da empresa é muito 

estável e 7 muito dinâmico. 

Tabela 1: Variável contingencial ambiente 

Categoria Ambiente Empresa A Empresa B 

Atitude da concorrência 6,14 6,00 

Competição por mão-de-obra 4,43 5,25 

Tecnologia aplicada ao processo de prestação de serviço 4,71 2,00 
Restrições legais, políticas e econômicas do setor 5,86 6,00 

Media Geral 5,29 4,81 

Fonte: dados da pesquisa 

O resultado da pesquisa conforme Tabela 1, mostrou que as médias das notas na 

organização A foram de 5,29. Apresentando maior dinamismo na variável ambiental “atitude 

da concorrência” (6,14) e a variável ambiental com menor dinamismo constatada nesta 

empresa foi competição por mão de obra (4,43). Na organização B a média das notas obtidas 

nas variáveis ambientais é de 4,81. Assim, a maior média de acordo com os entrevistados fica 

por conta das variáveis ambientais atitudes da concorrência e restrições legais, políticas e 

econômicas do setor (6,00) e a variável tecnologia aplicada ao processo de prestação de 
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serviço apresentou o menor dinamismo (2,00). Destaca-se que na Empresa A todas as 

variáveis ambientais consideradas no estudo apresentam média superior a 3,50, indicando que 

a empresa está inserida em um ambiente dinâmico. O mesmo não ocorre na Empresa B, que 

apresentou uma variável ambiental abaixo de 3,50. 

Esses achados permeiam os conceitos adotados por Chenhall (2003), que define que os 

sistemas de informações gerenciais representam função primária para as organizações, com a 

finalidade de medir o desempenho a fim de alcançar os fins esperados pela empresa. Desta 

forma, o custeio alvo em consonância com a teoria contingencial é alicerçado aos achados das 

empresas analisadas.  

Assim, a empresa A, está inserida em um ambiente dinâmico, considerando em 

detrimento os pressupostos do autor que considera um sistema de múltiplas partes 

interessadas, as medidas de eficiência, eficácia e equidade, a captura de resultados financeiros 

e não-financeiros, fornece ligações verticais entre a estratégia e as operações e ligações 

horizontais em toda a cadeia de valor, fornecendo informações sobre a forma em que a 

organização se relaciona com seu ambiente externo e sua capacidade de adaptação. 

Para o fator contingencial tecnologia procurou-se saber, se a instituição não usa (nota 

1) ou usa com grande intensidade (nota 7) algumas ferramentas e características tecnológicas. 

O resultado da pesquisa mostrou conforme apresentado na Tabela 2, que as médias das notas 

para a Empresa A foi de 4,81. Estes resultados apontam que os respondentes entendem que na 

organização estudada a variável contingencial tecnologia está presente nas rotinas e processos 

da atividade institucional. 

Observou-se na Empresa A que o fator tecnologia apresenta destaque para a variável 

de tecnologia “armazenamento de dados” (5,43) e a menor média ficou por conta da variável 

de tecnologia “Sistema Integrado (ERP)”, com médias de 4,29. Na Empresa B as médias 

obtidas nas variáveis de tecnologia são inferiores a 3,50, como observado ficou em 2,00, desta 

forma, a variável “armazenamento de dados” apresentou nota 3,00 e a variável “Sistema 

Integrado (ERP)” é de 1,00. 

Tabela 2: Variável contingencial tecnologia 

Categoria Ambiente Empresa A Empresa B 
Armazenamento de dados 5,43 3,00 

Troca de dados de forma eletrônica 4,71 2,00 

Sistema Integrado (ERP) 4,29 1,00 

Media Geral 4,81 2,00 

Fonte: dados da pesquisa 
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Para o fator contingencial estrutura averiguou-se o nível de delegação de autoridade 

dos gerentes. Neste caso, a nota 1 significa que nunca delega e a nota 7 mostra que há uma 

delegação total. Os achados da pesquisa, demonstrado na Tabela 3, que no período analisado 

as médias das notas foram de 1,93 para a Empresa A e 1,81 para a Empresa B.  

Tabela 3: Variável contingencial estrutura 

Categoria Ambiente Empresa A Empresa B 

Oferecimento de novos produtos 1,43 1,25 

Contratação e demissão de pessoal 2,86 3,00 

Seleção de investimentos relevantes 1,00 1,00 

Decisões de preços 2,43 2,00 
Media Geral 1,93 1,81 

Fonte: dados da pesquisa 

Observou-se na Empresa A que dentre as variáveis contingenciais de estrutura, a 

maior delegação de autoridade de decisão está na variável “Contratação e demissão de 

pessoal” com média 2,86. A menor média de delegação de autoridade encontrada, a partir do 

estudo ficou por conta da variável “Seleção de investimentos relevantes” (1,00) e na Empresa 

B a variável com maior média “Contratação e demissão de pessoal” com média 3,00 e a 

menor média ficou por conta da variável “Seleção de investimentos relevantes” (1,00). 

Destaca-se a partir dos resultados que as organizações estudadas apresentam um baixo grau de 

descentralização de decisão, uma vez que tanto para a Empresa A quanto para a Empresa B a 

média a partir dos respondentes ficou abaixo de 3,50. 

Para o fator contingencial tamanho foi utilizado o estabelecido no art. 4º da Lei nº 

8.629/93, que se refere ao tamanho da propriedade obtido a partir da divisão no número de 

hectares produtivo pelo modulo fiscal do município. Sendo assim, observou-se que a Empresa 

A é classificada como uma grande propriedade por ter mais de 15 módulos fiscais e a 

Empresa B classificada como média propriedade por ter mais de 4 módulos fiscais. 

No fator estratégia procurou-se saber o nível de prioridades estratégicas da empresa. 

Assim, na escala de 1 a 7, quanto mais próximo de 1, mostrava que a empresa não considera 

importante as prioridades estratégicas mencionadas e 5 que considera muito importante. 

O resultado da pesquisa, na Tabela 4, mostrou que na primeira empresa as médias das 

notas foram de 4,67. Percebeu-se que a empresa dá maior importância para a variável 

“Investir em pesquisa e desenvolvimento muito mais que a concorrência” apresentando uma 

média para este item de 6,00, a variável “busca pela alta qualidade do serviço prestado ser 
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muito maior que a concorrência” e “ter um preço de venda menor que o da concorrência” 

(4,00), apresentam as médias menores.  

Tabela 4: Variável contingencial estratégia 

Categoria Ambiente Empresa A Empresa B 

Buscar alta qualidade dos produtos, muito mais que a concorrência 4,00 3,50 

Investir em pesquisa e desenvolvimento muito mais que a 
concorrência 

6,00 
6,00 

Ter preço de venda menor que o da concorrência 4,00 1,50 
Media Geral 4,67 3,67 

Fonte: dados da pesquisa 

A segunda empresa concentra maior importância para a variável “Investir em pesquisa 

e desenvolvimento muito mais que a concorrência”, apresentando uma média para este item 

de 6,00. A variável “ter um preço de venda menor que o da concorrência”, apresenta a média 

menor (1,50). Estes resultados indicam que a Empresa A apresenta para as 3 variáveis 

contingencial de estratégia média superior a 3,50 e para a Empresa B somente uma variável é 

superior à média de 3,5, uma delas está na média e a outro bem abaixo da média ficando em 

1,50. 

Tabela 5: Atributos do sistema de custeio alvo 

Componentes/razão de uso Empresa A Empresa B 

 Sim Não Sim Não 
Premissas do sistema X 

 
X  

Previsão de cenários X 
 

X  

Plano de vendas X 
 

X  

Plano de recursos humanos X 
 

X  

Demonstrações contábeis projetadas X 
 

X  

Automação do processo de custeio X 
 

X  
Plano produção/ suprimento e estocagem X 

 
X  

Planejamento Operacional X 
 

X  

Avaliação de desempenho X 
 

X  

Para comunicação das metas X 
 

X  

Fonte: dados da pesquisa 

Na segunda parte da análise, conforme demonstrado na Tabela 5 verificou-se na 

percepção dos respondentes os atributos do sistema de custeio alvo, para o período estudado. 

Com base nas respostas dos entrevistados observou-se que dentre os atributos (componentes 

ou a razão de uso) do sistema de custeio alvo, as organizações objeto de estudo possuem todos 

os atributos questionados. 
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Referente aos relatórios que o sistema de custeio gera, percebe-se a partir da entrevista 

que as organizações utilizam os relatórios de custos realizados e as projeções para comparar 

se houve diferença no consumo de recursos de um ciclo produtivo para outro, assim como 

diferença nos custos de cada recurso. Também são utilizados a demonstração do resultado e o 

balanço patrimonial, para fins de acompanhar os resultados e a evolução do patrimônio. O 

acompanhamento para cada cultura é feito a cada início de preparação do ciclo produtivo. 

Seguem trechos das entrevistas no que se refere aos relatórios gerados pelo sistema de custeio 

e utilizados pelos gestores e a periodicidade de emissão destes relatórios. 

 

Os relatórios gerados pelo sistema e utilizados por nos são os de custos de períodos 

anteriores, as projeções para o consumo na próxima safra, também as despesas do 

período e ainda os resultados e o balanço. Os relatórios são acompanhados 

periodicamente (época de plantio de cada cultura), normalmente são comparados os 

consumos de recursos e os preços que foram pagos na compra e servem como base 

para verificar os resultados e o patrimônio, pra ter uma ideia se vai aumentar ou não 

no próximo período (Administrador da organização A). 

Nós usamos o relatório de custos de safras passadas, o que é projetado de custos 

para a próxima safra, as despesas e os resultados e um balanço simplificado. Isso é 

feito na época de preparação para o plantio. É usado para comparar o consumo dos 

recursos com os preços, são usados analisar os resultados previstos para a próxima 

safra (Administrador da organização B). 

 

Como informações adicionais obtidas na entrevista, os respondentes destacaram a 

importância do sistema de custeio alvo para ambas as organizações, colocando que por meio 

do sistema de custeio são definidas as metas de custos por saca para cada cultura produzida 

nas propriedades A e B, assim como são projetados e analisados os resultados, comparando o 

desempenho e a partir disso podem ser redimensionados os investimentos. Seguem trechos 

das entrevistas no que se refere à importância do sistema de custeio alvo: 

O sistema de custeio permite primeiramente projetar os custos para se produzir cada 

cultura, ali é simulado a produtividade, o custo e o consumo de insumos por hectare, 

com isso nós podemos calcular o custo de produção para cada saca e comparar com 

o preço de venda da época, com isso é possível determinar até quanto podemos ter 

de custo de produção, estabelecendo um valor máximo. Analisamos se os resultados 

que estão sendo projetados são satisfatórios na comparação com anteriores, a partir 

disso é possível pensar no que e no quanto investir para melhorar a infraestrutura 

(Administrador da organização A). 

 

É importante para acompanhar os custos de cada tipo de cultura, porque podemos 

visualizar a produção e o custo por hectare. De posse dessas informações podemos pensar 

quanto vai custar para produzir cada saca, como o preço é pré-estabelecido, usamos isso para 

determinar o quanto podemos gastar na produção de cada cultura para obter o lucro que 
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queremos. Podemos ver se as projeções de resultados estão de acordo e se podemos investir 

na propriedade, comprando uma máquina ou mais terras.  (Administrador da organização B). 

5. Considerações Finais 

 

Este estudo teve como objetivo verificar como os fatores contingenciais influenciam 

no processo de custeio alvo de duas organizações rurais no Estado do RS. Para atingir este 

objetivo realizou-se aplicação de questionários e entrevista e realizou-se análise documental. 

Pode-se observar que ambas as empresas estão inseridas em um ambiente dinâmico, 

contudo diferenciam-se quanto às variáveis contingenciais de porte, tecnologia e estratégica, e 

se assemelham na variável estrutura.  

Na variável contingencial tamanho, verifica-se que as organizações estudadas estão 

enquadradas (art. 4º da Lei nº 8.629/93) como uma grande propriedade, no caso da Empresa 

A, e uma média propriedade para o caso da Empresa B.  

Neste sentido, observou-se que os respondentes entendem que nas organizações 

estudadas a variável contingencial tecnologia está bastante presente nas rotinas e processos 

das atividades produtivas da organização “A” e pouco presente nas rotinas e processos das 

atividades produtivas da organização “B”. É possível perceber que empresas inseridas “A” e 

“B” em ambientes dinâmicos e que visam empregar sistemas gerenciais, portanto, necessitam 

avaliar a presença ou mudança tecnologia necessária. 

O sistema custeio alvo é percebido pelo respondente da empresa de grande porte (A) 

como um instrumento utilizado para gerenciar produtividade, custos e consumo de insumos, 

tomada de decisões de investimento, se aliando. Já o administrador da empresa de médio 

porte (B) relaciona o sistema com questões de preço e investimento, também se relacionando 

com a variável estratégia em menor intensidade. 

Os achados dão conta ainda, que no que se refere às variáveis contingenciais de 

estrutura os respondentes indicam que as organizações “A” e “B” apresentam um baixo grau 

de descentralização de decisão, uma vez que a média para essa variável ficou em 1,93 (A) e 

1,81(B).  

Percebe-se que os resultados indicam que a organização “A” considera importante 

todas as variáveis contingenciais estratégias analisadas no estudo, considerando que estas 

apresentam média superior a 3,50. Destaca-se ainda que as duas organizações consideram 

importante “investir em pesquisa e desenvolvimento muito mais que a concorrência” (6,00). 
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Sendo que a estratégia é capaz de influenciar controles, modelos de gestão e até a história da 

empresa (LEAL; SOARES; SOUSA, 2009). 

Com base nas respostas dos entrevistados observou-se que dentre os atributos 

(componentes ou a razão de uso) do sistema de custeio alvo as organizações analisadas 

possuem todos. Apesar das diferenças ora destacas, os respondentes das duas empresas 

convergem na opinião de que o sistema de custeio alvo é um importante instrumento para 

apoiar processos decisórios. Observou-se que os respondentes destacaram a importância do 

sistema de custeio alvo, utilizando as informações geradas por este para definir o custo alvo 

das culturas produzidas e as projeções de resultados. 

Conclui-se que fatores contingenciais como ambiente, tecnologia e estratégia 

influenciam no processo de custeio alvo de organizações rurais, já que essas organizações 

atuam em ambiente dinâmico, em que a estrutura, a tecnologia e a estratégia são variáveis 

contingenciais que influenciam o sistema de custeio alvo. Além disso, o estudo revelou que o 

sistema de custeio alvo está relacionado com essas variáveis contingenciais, pois é um 

importante instrumento para apoiar processos decisórios, mas que demanda estratégia 

organização, estrutura e tecnologia para que sirva para previsão de cenários, planos de vendas 

e recursos humanos, projeção de demonstrações contábeis, automação do processo de custeio, 

plano de produção, suprimento e estocagem, planejamento operacional, avaliação de 

desempenho e comunicação de metas. 

Como limitação, por se tratar de um multicaso, os resultados encontrados não podem 

ser estendidos a outras empresas, por ser uma abordagem singular de cada organização, e 

análise baseada em percepção de gestores. Para pesquisas futuras, sugere-se a confrontação 

dos dados dos respondentes com dados operacionais e financeiros. Também se considera 

relevante a utilização de mais organizações ou talvez outro segmento de amostra. 
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