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Resumo 
 
A sobrevivência dos negócios em ambiente de alta competitividade depende do 
posicionamento estratégico adotado pelas empresas, ou seja, de uma ou mais estratégias 
combinadas. As estratégias envolvem decisões de investimento e funcionamento, as quais 
podem afetar o desempenho da empresa em termos de resultados – receitas e despesas, 
participação de mercado, dentre outros. Este trabalho tem por objetivo analisar os efeitos das 
estratégias utilizadas como forma de otimização de resultados em uma indústria do setor 
sucroalcooleiro. A empresa objeto de estudo, como forma de otimização de seus resultados, 
buscou a liderança no custo total, participação ativa no mercado, mantendo um rigoroso 
controle de custos e despesas, assim como uma estratégia de enfoque, selecionando o 



Gestão estratégica de custos: um estudo em uma usina produtora de álcool. 
Costa, C. G. da; Freire, A. P. F; Cunha, M. C. F; Araujo, A. O. 

Custos e @gronegócio on line - v. 6, n. 2 - Mai/Ago - 2010.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

46

segmento do álcool hidratado carburante, como alternativa de focalização para obtenção de 
vantagem competitiva sustentável. Para o estudo foram coletados dados por meio de 
entrevista referente às safras de 2006/2007 e 2007/2008, momento quando a empresa 
direcionou esforços para ampliar seu negócio, aumentando a produção do álcool hidratado 
carburante, que estava há quase doze anos sem comercialização. Os resultados observados 
foram diminuição dos custos de produção, através da substituição de equipamentos passando 
a produzir mais em menos tempo e utilização de mão-de-obra especializada, reduzindo 
desperdícios e retrabalho. 
 
Palavras-chave: Estratégia de custo, Vantagem competitiva. Usina de álcool. 

 

1. Introdução 

 
  No Brasil, desde a década de 20, usava-se o álcool hidratado como combustível, 

porém, em pequenas quantidades. Com a criação do Proálcool, implementado em escala 

comercial no final dos anos 70, tornou esse produto pioneiro na efetiva substituição da 

gasolina em meio à crise dos preços do petróleo, assim, aumentando a sua produção e 

consequentemente o seu consumo. Desde então, o álcool da cana-de-açúcar é usado como 

combustível de duas maneiras, como álcool anidro e hidratado carburante (NEGRÃO E 

URBAN, 2005).  

 Considerado um programa eficaz e de grande sucesso mundial, o Proálcool, foi 

durante alguns anos, fator preponderante responsável por mais de 66,4% do total da produção 

interna de automóveis movidos a álcool etílico hidratado carburante. Contudo, a oferta e a 

demanda brasileira do álcool carburante viram-se sempre pressionados pela competição 

oscilante dos preços internacionais do petróleo e  tendências de atratividade do açúcar, o que 

exigia um complexo sistema de regulamentação para a garantia de sua estocagem e oferta.  

 Nesse contexto, a desaceleração do programa nos anos 90 representou significativa 

diminuição da frota de carros movidos 100% a álcool e, consequentemente, uma crise de 

abastecimento do álcool hidratado carburante. (NEGRÃO E URBAN, 2005).  

Apesar dessa desaceleração a indústria manteve a produção de etanol, graças à mistura 

do álcool etílico anidro na gasolina, cujo crescimento compensou a queda no consumo de 

álcool hidratado.  

 Posteriormente com advento dos veículos bicombustíveis, por volta do ano de 2003, a 

indústria sucroalcooleira começou a produzir novamente o álcool hidratado, mas em pequenas 

quantidades, pois precisava ganhar o mercado e apagar aquela imagem antiga e negativa que 

perdurou por longos anos na cabeça dos consumidores de veículos movidos a álcool.  
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 Iniciou-se assim, uma segunda fase de reestruturação do setor, com a extinção do IAA 

(Instituto do açúcar e do álcool) e a liberação dos preços da cana, açúcar e álcool, 

transformando o setor de oligopólio homogêneo para competitivo fazendo com que a 

concorrência se desse via preços e fossem direcionadas novas estratégias de crescimento das 

firmas (CARVALHEIRO, 2005).  

 A firma, segundo Guimarães (1981), é definida como um locus de acumulação de 

capital, podendo compreender várias entidades de tal natureza.  

 A firma, na visão de Penrose, constitui um entidade integrada por pessoas e recursos, 

capaz de sobreviver a seus fundadores, de crescer e desenvolver-se através do tempo, é o mais 

importante, apta a planejar não apenas a suas atividades correntes, mas também o seu futuro 

(PENRONSE,1959 apud SZMRECSANYI,2001 ) .  

 Para Guimarães (1981), as firmas investem em crescimento com o objetivo de obter 

maiores lucros e de manter com estes o crescimento de longo prazo. O autor mostra que existe 

uma série de limites externos e internos ao crescimento da firma, englobando os mercados e 

as expectativas a eles relacionados, a capacidade empresarial e os níveis de risco e incerteza 

com o crescimento desejado. 

 

O ritmo e a direção do crescimento da firma dependem não apenas de sua 
capacidade de financiar os investimentos requeridos e do ambiente externo 
(evolução da demanda e comportamento da concorrência), mas sobretudo da 
capacidade de sua equipe gerencial, cuja atuação afeta inclusive a eficácia e 
a natureza dos demais condicionantes, a capacidade de financiamento e o 
ambiente externo (PENROSE,1959 apud GUIMARÃES,1981). 
 

 Nessa nova fase enfrentada pela empresa é fundamental que os gestores estejam 

atentos nas decisões a serem tomadas, pois esta atitude passa a ser algo essencial à sua 

sobrevivência. Em outras palavras, as situações decisórias no âmbito empresarial, podem 

afetar toda a empresa positiva ou negativamente. Assim, tomar a decisão correta no momento 

oportuno passa a ser à base de sucesso de qualquer empresa.  

 Em virtude dessas mudanças as empresas necessitam definir estratégias capazes de 

auxiliarem a escolha de melhores caminhos a percorrer. É a busca por sistemas de 

informações gerenciais que se adequem as suas necessidades e por modelos que sejam 

capazes de detectarem falhas em tempo real de forma que venha a otimizar seus recursos 

evitando distorções, retrabalho e perda de competitividade. 
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Estas definições são feitas com base em um planejamento estratégico no qual a 

empresa formula seus planos operacionais de forma a buscar preços competitivos no mercado 

e, acima de tudo, prevalecendo a qualidade de seus produtos, visando obter resultados 

satisfatórios e acima da média obtida pelos seus concorrentes. 

 Assim, o ambiente dos negócios tem exigido ainda que as empresas aperfeiçoem sua 

capacidade competitiva por meio de estratégias que refletirão a capacidade de 

desenvolvimento das mesmas, seja de forma explícita ou implícita. 

Para Frega, Lemos e Souza (2007), a competição acirrada do mercado é uma constante 

na nova economia. A estrutura, a evolução do setor, a conquista e a sustentação de vantagem 

competitiva moldam o poder de competição de uma organização. Apesar de ser um fenômeno 

dinâmico, seu estudo torna-se complexo por existir vários caminhos diferentes adotados pelas 

empresas, que precisam responder perguntas do tipo: O que produzir? Para quem produzir? e 

Como produzir?  

 Em ambiente de concorrência acirrada, a preocupação com a determinação dos custos 

e a definição destes como fator estratégico levam à necessidade de reestruturação da gestão de 

custos. Tais mudanças são devidas a vários fatores como: pressões competitivas, crescimento 

de setores, modernização do mercado, avanço em tecnologias, entre outros. Dessa forma, 

estas mudanças deram início ao desenvolvimento de práticas inovadoras e relevantes para a 

gestão de custos. 

 Sistemas de informações gerenciais foram desenvolvidos e implementados para 

possibilitar que os gestores pudessem melhor atender as necessidades dos clientes e gerir a 

cadeia de valores das empresas. Segundo Hansen e Mowen (2001), para assegurar e manter 

uma vantagem competitiva, os gestores enfatizam o tempo, a qualidade e a eficiência. 

Informações contábeis precisam ser produzidas para apoiar essas três metas organizacionais.  

 “O papel da informação contábil dentro de uma empresa é o de facilitar o 

desenvolvimento e a implementação das estratégias gerenciais.” (SHANK; 

GOVINDARAJAN, 1997, p.115).  

A gestão estratégica de custos fundamenta-se na análise do contexto para se entender 

melhor as estratégias e decisões no nível empresarial. Assim, analisa os custos sob um 

contexto mais amplo, visando desenvolver vantagens competitivas e dar suporte à tomada de 

decisões no ambiente da globalização. É utilizada como caminho de ação que a empresa deve 

seguir para que possa utilizar de forma adequada os recursos tecnológicos, físicos, financeiros 
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e humanos, tendo em vista a minimização dos custos e a maximização da produtividade sem 

afetar a qualidade do processo. 

 Assim sendo, o problema de pesquisa que se apresenta é: quais os efeitos das 

estratégias utilizadas pela empresa para otimização de seus resultados? Para responder a esta 

questão, o objetivo geral do artigo é analisar os efeitos das estratégias adotadas como forma 

de otimização de resultados. Para atender este objetivo, inicia-se o artigo como uma breve 

apresentação do referencial teórico, versando sobre estratégia, gestão estratégica de custos e 

planejamento estratégico. Na seqüência, são apresentadas as considerações metodológicas, 

seguidas pelos resultados e suas discussões. Por fim, são apresentadas as considerações finais 

e referências. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Estratégia 

 

Segundo Porter (2005), estratégia é a definição do lugar de destino e a escolha dos 

caminhos básicos para se chegar até o mesmo. É optar pela área de negócio na qual se vai 

trabalhar; é definir se a ênfase estará na produção ou nos serviços, no custo ou na 

diferenciação. Dessa forma, a estratégia deve contemplar a empresa e o seu mercado alvo. 

Uma estratégia precisa ser formulada e entendida por todos os membros da 

organização sendo assim, um conjunto de decisões que molda o caminho escolhido para 

chegar ao objetivo (SAPIRO, 2003). Tais definições são feitas através de um planejamento 

estratégico, com base no qual a empresa formula seus planos operacionais de forma a buscar 

qualidade e preços competitivos no atendimento ao mercado consumidor, visando a obter 

resultados satisfatórios e acima da média obtida pelos seus concorrentes. 
Ao se elaborar um processo de planejamento estratégico, diversas questões de 
projeto precisam ser consideradas. Não existem respostas únicas sobre as escolhas; 
ao invés disso, as respostas dependem da missão que estiver sendo executada pela 
unidade de negócios”. (SHANK; GOVINDARAJAN, 1997, p.121). 
 

 As estratégias competitivas são os caminhos para conduzir a empresa às vantagens 

competitivas. Porter (1989), por exemplo, enfatiza que, na adoção da estratégia competitiva, 

são definidos o mercado de atuação, os produtos ou serviços que serão oferecidos, e os 

recursos necessários para a operação da empresa. 
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 A estratégia competitiva refleti as condições mercadológicas, assim, cabe a empresa 

modificá-la proativamente ou em reação a mudanças ambientais, ou seja, para que a eficácia 

desejada seja atingida a empresa deve ser reestruturada à medida que a estratégia se modifica.   

 Shank e Govindarajan (1997) afirmam que a postura e as ações estratégicas da 

empresa dependem de dois aspectos inter-relacionados: (1) a Missão ou Metas, e (2) 

Vantagem Competitiva ou a forma escolhida para competir no mercado. 

 Quanto a missão ou metas da empresas as estratégias usadas por Shank e 

Govindarajan, classificam-se em: 

• Construir: cujas ações estratégicas estão relacionadas com a meta de aumento da fatia 

de mercado; 

• Manter: as ações estratégicas estão voltadas para a proteção de fatia de mercado e a 

posição competitiva da empresa; 

• Colher: as ações estratégicas estão voltadas para a maximização dos ganhos.  

 Quanto à forma escolhida para competir no mercado, Shank e Govindarajan (1997) se 

reportam às estratégias competitivas genéricas de Porter (1989) discutidas com maior detalhe 

na seção de posicionamento estratégico: liderança em custos, diferenciação ou enfoque. 

 

2.2. Gestão estratégica de custos 

 

Para Shank e Govindarajan (1997) a gestão estratégica de custos surgiu como uma 

resposta para atender às demandas das novas exigências mercadológicas e às necessidades de 

adaptação das empresas a um contexto de busca por melhoria contínua da competitividade. 

 Os autores complementam que é uma análise de custos, em que os elementos 

estratégicos tornam-se mais conscientes, explícitos e formais. Assim, os dados de custos são 

usados para desenvolver estratégias superiores a fim de se obter uma vantagem competitiva. 

 Neste ambiente a análise dos custos é vista como um processo primordial de avaliação 

do impacto financeiro das decisões gerenciais. A gestão estratégica de custos fundamenta-se 

na análise do contexto para se entender melhor as estratégias e decisões no nível empresarial. 

Assim, analisa os custos sob uma ótica mais ampla, visando desenvolver vantagens 

competitivas e dar suporte à tomada de decisões no ambiente da globalização. 

 Segundo Costa (2006), outra visão bastante importante na questão da gestão 

estratégica de custo foi a visão trazido por Shumpeter em sua teoria do clico econômica que 

propõem o surgimento de algumas inovações, ou seja, um processo de expansão. Tais 
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expansões contemplam: a introdução de um novo bem no mercado, a descoberta de um novo 

método de produção ou de comercialização de mercadorias; a conquista de novas fontes de 

matérias-primas, ou por fim, a alteração da estrutura de mercado vigente, como a quebra de 

um monopólio.  

No entanto esta inovação só é cumprida quando em um determinado período existam 

novas e mais vantajosas possibilidades do ponto de vista econômico privado, numa indústria 

ou num setor de indústrias; acesso limitado a tais possibilidades, seja devido a qualificações 

pessoais necessárias, seja por causa de circunstâncias exteriores; e, finalmente, uma situação 

econômica que permita um cálculo de custos e planejamento razoavelmente confiável, isto é, 

em uma situação de equilíbrio econômico. 

 Para Hansen e Mowen (2001), é o uso de dados de custos para desenvolver e 

identificar estratégias que produzirão uma vantagem competitiva sustentável.  

 A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue 

criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa (PORTER, 

1989). É a criação de um valor melhor para o cliente por um custo igual, ou mais baixo, do 

que aquele oferecido pelos competidores.  

 O surgimento da gestão estratégica de custos resulta da mistura de três conceitos 

estratégicos: cadeia de valor, posicionamento estratégico e direcionadores de custos, os quais 

são definidos por Shank e Govindarajan (1997) como segue:  

• Cadeia de valor: conjunto de atividades criadoras de valor desde as fontes de matéria-

prima até o consumo final do produto pelo cliente; 

• Posicionamento estratégico: avaliação das alternativas externas, dos recursos 

existentes, da definição de metas e de um conjunto de planos de ações para realizá-los; 

• Direcionadores de custo: fatores que se inter-relacionam de formas complexas aos 

produtos.  

 
 
2.2.1. Análise da cadeia de valor 

 

A cadeia de valor é o conjunto de elos de ligação das atividades de criação de valor da 

matéria–prima básica até o descarte do produto acabado pelo usuário final (HANSEN E 

MOWEN, 2001). 
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 Escolher uma posição estratégica mais vantajosa exige que os gestores compreendam 

melhor suas atividades para atingir seus objetivos. A compreensão da cadeia de valor torna-se 

necessária na medida em que as relações entre as empresas tornam-se mais sólidas, 

fundamentalmente pela interdependência dos valores e pesos de cada agente econômico no 

sucesso e sobrevivência no mercado da cadeia.  

 A cadeia de valores consiste em margem e atividades de valor e reflete o modo como 

ela executa suas atividades individuais, mostra sua história, sua estratégia, como implementou 

tal estratégia e a economia básica das próprias atividades. Vale ressaltar que cada atividade de 

valor emprega fatores de produção (insumos, mão-de-obra, capital) para executar sua função. 

Sendo assim, a cadeia de valor torna-se importante, pois, permite analisar a vantagem 

competitiva da empresa. Isto pode ser observado quando se compara conjuntamente duas 

empresas, cada uma constituindo sua própria cadeia de valores. 

 

 
Figura 1: Cadeia de valores Genérica 
Fonte: Porter, 1989 p. 35 
 
 A figura acima representa uma cadeia de valor genérica no qual existem dois tipos de 

atividades gerais: Apoio e primária. Esta representa as atividades envolvidas na criação física 

do produto e na sua venda e transferência para o comprador, bem como na assistência após a 

Atividades 
de Apoio 

Infra-estrutura 

Gerência de recursos humanos 

Desenvolvimento de tecnologia 

Aquisição 

 Logística    
interna 

Operações Logística 
externa 

Marketing e 
vendas 

Serviço 

Atividades Primárias

M
A 

R 
G 

E 
M 

M
A 

G
R 

E 
M 



Gestão estratégica de custos: um estudo em uma usina produtora de álcool. 
Costa, C. G. da; Freire, A. P. F; Cunha, M. C. F; Araujo, A. O. 

Custos e @gronegócio on line - v. 6, n. 2 - Mai/Ago - 2010.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

53

venda. Já as atividades de apoio sustentam as atividades primárias e a si mesmas, fornecendo 

insumos adquiridos, tecnologia, recursos humanos e várias funções da empresa.  

 
2.2.2 Posicionamento estratégico 

  

Segundo Porter (1989, p. 2), o primeiro passo antes de elaborar a estratégia 

competitiva genérica é conhecer o setor onde a empresa está atuando, pois “A estratégia 

competitiva não só responde ao meio ambiente, mas também tenta modelar este meio 

ambiente em favor de uma empresa”. 

 O grau da concorrência em um mercado depende de cinco forças competitivas básicas: 

rivalidade entre os concorrentes existentes, novos entrantes, o poder dos fornecedores, o poder 

dos compradores e a ameaça de substitutos (PORTER, 1986).  

 
 

 
 
Figura 2 - As cinco forças que dirigem a concorrência. 
 Fonte: Porter (1986). 
 
 Ainda de acordo com o mesmo autor, tais forças competitivas apresentam as seguintes 

características:  

• A rivalidade entre os concorrentes existentes: é a disputa por uma conquista no 

mercado, com uso de táticas como concorrência de preços, publicidade, inovação de 

produtos e serviços ou garantias ao cliente, entre outros; 
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• Novos entrantes: são as novas empresas que trazem um conjunto de inovações com 

objetivo de ganhar destaque no mercado. Como resultado de tais estratégias, os preços 

podem cair ou os custos dos participantes podem aumentar, reduzindo assim a 

rentabilidade. 

• O poder dos fornecedores: é um grupo que exerce poder de negociação, no qual seu 

produto é um insumo importante para o negócio do comprador. Produto diferenciado 

ou não concorre com produtos substitutos. 

• O poder dos compradores: os compradores lutam contra a concorrência através de seu 

poder de barganha, exigindo preços mais baixos por melhor qualidade, fazendo com 

que haja uma disputa entre os concorrentes, jogando uns contra os outros.  

•  Ameaça de substitutos: empresas concorrem com outras empresas que fabricam 

produtos similares. Quanto mais atrativa a alternativa de preço oferecida pelos 

produtos similares, mais firme será a pressão sobre os lucros da indústria. A 

identificação desses produtos é conquistada através de pesquisas na busca de outros 

produtos que possam desempenhar a mesma função. 

 

 Depois de diagnosticadas as forças que afetam a concorrência e suas causas, a empresa 

estará apta para identificar seus pontos fortes e fracos, esclarecendo as áreas em que 

mudanças estratégicas podem resultar no retorno máximo e pondo em destaque as áreas em 

que as tendências da empresa são da maior importância. Uma estratégia competitiva bem 

elaborada assume uma ação defensiva de forma a criar a base sustentável contra as cinco 

forças competitivas.     

 Segundo Poter (1989), a adoção da estratégia competitiva deve ser consequência da 

compreensão das forças que determinam a concorrência e atratividade do setor, tendo como 

meta lidar com essas forças de forma a influenciá-las a seu favor. Ainda no pensamento do 

mesmo autor, existem três abordagens de estratégias genéricas bem-sucedidas: (1) Liderança 

no custo total; (2) Diferenciação; (3) Enfoque. 
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        Figura 3 - As três estratégias genéricas. 
         Fonte: Porter (1989). 

 
 
Porter (1989), enfatiza que a liderança no custo total exige uma gama de elementos 

fundamentais para que a empresa assuma tal comportamento, no qual excelentes estruturas de 

instalação em escala eficiente, uma redução do custo pela experiência de mercado, um 

controle rígido do custo e despesa gerais, entre outros. Custo baixo em relação aos 

concorrentes torna-se o tema central de toda a estratégia, embora a qualidade, assistência e 

outras áreas não possam ser esquecidas. 

 O custo total baixo consiste ainda em liderar uma boa fatia de mercado, bem como 

buscar vantagens na compra de insumos utilizados na produção, ou seja, obter um poder de 

negociação com seus fornecedores, criar projetos para facilitar a fabricação de produtos, 

economia de escala para diluir os custos fixos, investimentos em equipamentos modernizados, 

fixação de preços agressivos para consolidar parcela de mercado.     

 A estratégia de diferenciação consiste em fazer algo que seja diferente, exclusivo no 

mercado, a empresa procura ser única, líder, através da seleção de alguns atributos que são 

considerados importantes, de forma a satisfazer as necessidades de seus compradores. A 

diferenciação pode ser baseada no próprio produto, através do sistema de entrega pelo qual ele 

é vendido, no método de marketing, na qualidade, no atendimento, no pós-venda, entre outros 
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fatores. Um diferenciador não pode ignorar sua posição de custo, ou seja, deve procurar uma 

proximidade de custos em relação a seus concorrentes. 

 A estratégia do enfoque é baseada na escolha de um ambiente competitivo, através da 

seleção de um segmento ou um grupo de segmentos, atendendo muito bem o alvo 

selecionado, podendo visar também a diferenciação ou menores custos que os concorrentes, 

para o segmento específico.   

 Na verdade, as empresas não escolhem apenas uma estratégia genérica, mais uma 

combinação das três estratégias. Para Porter (1986), o desenvolvimento de uma estratégia 

competitiva é, em essência, o desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma 

empresa irá competir, quais deveriam ser as suas metas e quais as políticas necessárias para 

levar-se a cabo estas metas. Ela deve surgir da compreensão das regras da concorrência, no 

qual a meta final é lidar com elas em favor da empresa. 
 

2.2.3. Direcionadores de custo  
 

 Hansen e Mowen (2001) conceituam direcionadores de custos como sendo fatores 

estruturais e de execução que impactam diretamente na estrutura do custo em longo prazo de 

uma organização. Sendo assim, para cada direcionador de custo existem atividades 

específicas.  

 Essas atividades (estruturais e execução) são as ações da empresa: construir, agrupar, 

fornecer, etc. Já os direcionadores são fatores que afetam a estrutura de custos: estilo e 

filosofia de gestão, grau de envolvimento, etc. Existem dois tipos de direcionador: 

direcionador de custos estrutural e direcionador de custos de execução.  

 
Atividades Estruturais Direcionadores de Custos Estruturais 

Construir fábricas Número de fábricas, escala, grau de centralização 
Estruturar a Gestão  Estilo e filosofia da gestão 
Agrupar empregados Número e tipo de unidades de trabalho; 
Estabelecer complexidade Número de linhas de produtos, de       processos 

únicos de peças únicas; 
Integrar Verticalmente  Escopo, poder de compra e poder de venda 
Selecionar e usar a tecnologia de processo Tipos de tecnologia do processo e experiência 

Atividade de Execução Direcionador de Custos de Execução 
Usar empregados Grau de envolvimento 
Fornecer qualidade Abordagem da gestão de qualidade 
Fornecer layout da fábrica Eficiência do Layout da fábrica 
Projetar e produzir produto Configuração dos produtos 
Fornecer qualidade Utilização de capacidade 
 
Quadro 1 – Direcionadores e atividades Organizacionais. 
Fonte: Hansen e Mowen (2001), p.427 
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2.3. Planejamento estratégico 

 

 Segundo Oliveira (2007), planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de 

um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para o alcance de uma situação 

futura desejada, de modo mais eficiente, eficaz e efetivo. 

 O planejamento é ainda “um processo contínuo, composto de várias etapas, funciona 

de forma não linear em decorrência de haver variabilidade nas empresas. Essa variabilidade é 

devida às pressões ambientais que a empresa tem de suportar”. (OLIVEIRA, 2007, p.4). 

  

2.3.1. Níveis de planejamento 

 

 Para Oliveira (2007), existem três grandes níveis hierárquicos, que podem ser 

distinguidos a seguir: Planejamento estratégico; Planejamento tático; e Planejamento 

operacional. 

• Planejamento estratégico: relaciona-se com o objetivo de longo prazo e com 

estratégias e ações para alcançá-las no qual afetam a empresa como um todo, ou seja, é 

considerado como sendo o planejamento de longo alcance, no qual o horizonte de 

tempo é maior do que um ano. Devido ao seu planejamento temporal longo, o 

planejamento estratégico opera com dados que são continuamente incompletos e 

imprecisos. A falta desses aspectos é suprida através do desenvolvimento e 

implantação dos planejamentos táticos e operacionais. 

• Planejamento tático: tem por finalidade otimizar determinada área de resultado e não a 

empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposições dos objetivos, 

estratégias e políticas estabelecidas no planejamento estratégico. É desenvolvido pelos 

níveis organizacionais intermediários, tendo como principal finalidade a utilização 

eficiente dos recursos disponíveis para a consecução de objetivos previamente fixados, 

segundo uma estratégia predeterminada, bem como as políticas para o processo 

decisório da empresa. 

• Planejamento operacional: é formalização, principalmente através de documentos 

escritos, das metodologias de desenvolvimento e implantação de resultados 

específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da empresa. Os planejamentos 
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operacionais correspondem a um conjunto de partes homogêneas do planejamento 

tático. 

   

 O planejamento estratégico e o tático são dois aspectos de comportamento. O 

estratégico relaciona-se com objetivos de longo prazo e com modos de persegui-los que 

afetam toda a empresa; o tático relaciona-se com metas de curto prazo e com meios de atingi-

los que, geralmente afetam somente uma parte da empresa. E o planejamento operacional é a 

forma de como por em prática o que foi planejado no estratégico e tático.  

 
3. Metodologia 

 

 Este estudo contempla uma pesquisa descritiva, pois expõe características de 

determinada população ou fenômeno. Está interessada em descobrir o que acontece; conhecer 

o fenômeno, procurando interpretá-lo. É também explicativa, pois torna inteligível e justifica 

os motivos de alguns fenômenos.  

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

levantamentos. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que abrange como material de consulta livros, 

revistas, jornais, boletins, entrevistas, artigos, pesquisas, dissertações, teses entre outros. Foi a 

partir desses instrumentos que houve o conhecimento referente as informações sobre a cultura 

do sisal que dá suporte ao referencial teórico dessa pesquisa.  

Já as pesquisas de levantamento segundo Gil apud Beuren (2006,p.85):  

“caracterizam se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 
deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um 
grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em 
seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes 
aos dados coletados.”  
 

Como procedimento técnico usado para levantamento das informações foi utilizado a 

entrevista aos componentes da empresa pesquisada. 

 
4. Análise dos dados. 

4.1. A empresa 

 A empresa objeto de estudo, aqui denominada Usina Alfa, por solicitação dos gestores 

que prefere não se identificar, é uma produtora de álcool, há quase meio século.  Uma das 
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mais antigas está entre as três maiores empresas do segmento, sendo responsável por uma 

participação no mercado de 18% a 20% estadual. 

 Sua linha de produção é composta por: álcool hidratado, álcool anidro, álcool neutro e 

álcool industrial, atendendo vários segmentos do mercado, interno e externo. Além disso, é 

responsável pelo cultivo de 40% da matéria-prima utilizada para a produção do álcool, sendo 

o restante adquirido de fornecedores da própria região. 

  Segundo o gerente industrial da empresa Alfa, tendo em vista a oportunidade de 

modernização do mercado com a fabricação desse novo sistema bicombustível, a empresa 

tentou alavancar suas vendas novamente através de novas variedades de cana–de-açúcar, bem 

mais rica em sacarose, mais resistente a doenças, adaptabilidade a solos, nova mão-de-obra 

especializada, pesquisas para redução do custo de produção da cana, melhoramentos do 

processo de moer, fermentar e destilar. Aumentando assim, a eficiência do setor produtivo e 

que contribuíram para melhores resultados. 
 
 
4.2. Cadeia de valor para setor de álcool 

 

 A cadeia de valor do setor sucroalcoleiro tem inicio com a colheita, ou seja, com a 

retirada da cana-de-açúcar do campo e transporte para usina. Logo após, a cana é 

descarregada na recepção e em seguida sendo inspecionada passando pelo setor de sacarose 

para a análise de sua qualidade e teor. Dando continuidade a cana é triturada em uma esteira 

onde será quebrada por maquinários e depois passada na moenda para a coleta do caldo. Após 

esse processo o caldo é transferido para a destilaria, passando por processos químicos e 

industriais, sendo transformado num produto industrializado que é o álcool, a partir daí, 

através de outros processos é separado por tipo de álcool de acordo com o seu portfólio. 

 Concluído o processo a produção é encaminhada para a armazenagem aguardando ser 

distribuída para aos seus respectivos clientes, conforme demonstra a figura 4 abaixo. 
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  Figura 4: Cadeia de valor para o setor de álcool.                                    
  Fonte: Elaboração Própria. 

 
 

A empresa objeto de estudo produz quatro tipos álcool: anidro, hidratado, o neutro e 

industrial, porém, o presente trabalho será voltado apenas para o álcool hidratado carburante, 

utilizado como combustível em veículos 100% movidos a álcool, e o álcool anidro, utilizado 

na composição da gasolina com a proporção média de 20 a 25%.  

 Buscando a liderança no custo total, participação ativa no mercado, mantendo um 

rigoroso controle de custos e despesas, propõe ainda uma estratégia de enfoque, selecionando 

um tipo de segmento no qual se quer trabalhar, fazendo com que o álcool hidratado passasse a 

ser reconhecido novamente no mercado, garantindo assim uma vantagem competitiva 

sustentável.  

A partir do ano de 2006 a empresa direcionou esforços para ampliar seu negócio, 

aumentando a produção do álcool hidratado carburante. Dessa forma este produto apresentou 

um crescimento significativo de 7,74% da safra de 2006/2007 para 46,73% da safra 

2007/2008, devido ao aumento na produção de 2.403.805 litros para 33.945.879 litros, 

conforme demonstra o quadro 2. 

Colheita 

Recepção

Armazenagem 

Inspeção 

Trituração 

Moagem 

Destilação 

Distribuição 
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Safras 2006/2007 e 2007/2008 

Produto 
 

Volume de 
Produção 

Preço Venda R$ Faturamento R$ Faturamento % 

Álcool hidratado 2.403.805 litros 0,76 1.826.891,8 7,74 % 
Álcool Anidro 24.179.770 litros 0,90 21.761.793,0 92,26% 
Total (2006/2007) 26.583.575 litros - 23.588.684,8 - 
Álcool hidratado 33.945.879 litros 0,80 27.156.703,2 46,73 % 
Álcool Anidro 32.580.441 litros 0,95 30.951.418,95 53,27 % 

Total (2007/2008) 66.526.320 litros - 58.108.122,15 - 
   Quadro 2: Vendas da Empresa Alfa. 
    Fonte: Empresa Alfa, 2008. 

 
         Gráfico 1: Volume de produção em litros: Safra 2006/2008. 
         Fonte: Elaboração Própria. 

 
 
Este aumento na produção deveu-se primeiro à inovação do mercado, que foi 

responsável pela criação desse novo sistema utilizado na fabricação de veículos, onde 

consumidores têm a oportunidade de escolher o tipo de combustível que será utilizado. 

 Assim, o álcool hidratado passou a competir com o álcool anidro, fazendo com que a 

empresa priorizasse a fabricação desse novo produto. 

O aumento também se deve a outros fatores, como: o custo do álcool hidratado ser 

bem menor que o do álcool anidro, pois, no processo de industrialização passa apenas por um 

único estágio, ou seja, o caldo da cana após processo de industrialização está pronto para 

comercialização, enquanto que o álcool anidro é produzido a partir do álcool hidratado 

passando, assim, por dois estágios. O que requer maior custo na produção como: aumento na 

mão-de-obra especializada, horas máquinas, aumento nos produtos químicos, energia e ainda 

um maior consumo de vapor, entre outros. 
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Para acompanhar o mercado, a empresa analisou os custos dos dois produtos e optou 

pelo de menor custo, dando maior ênfase à produção do álcool hidratado, pois além de ter um 

menor preço de venda para o consumidor, também apresenta um menor custo de produção. 

Ou seja, com isso a empresa Alfa produziu uma vantagem competitiva sustentável no 

mercado. 

Com isso, pode-se dizer que a empresa objeto de estudo utilizou tanto a estratégia de 

enfoque quanto liderança no custo total. Pois se baseou na escolha de um ambiente 

competitivo, através da seleção de um segmento ou um grupo de segmentos, atendendo o alvo 

selecionado e substituiu equipamentos antigos por mais modernos, mão-de-obra mais 

especializada, participação no mercado, rigoroso controle de custos e despesas e forte 

investimento em tecnologia. 

  
Produto/Período Ago/07 Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07
Álcool Hidratado 634,22 687,22 675,67 728,92 616,9
Álcool Anidro 707,13 765,73 750,48 771,51 777,59

    Quadro 3: Custo total por m³ dos produtos da empresa Alfa (Agosto/Dezembro de 2007). 
     Fonte: Empresa Alfa, 2008. 
 
 No quadro 3 acima observa que no período de Agosto a Dezembro de 2007, após a 

implementação das estratégias de custo adotado pela empresa Alfa o custo total por m³ do 

álcool Hidratado foi bem menor do que o álcool Anidro. Mostrando um aumento na produção 

e consequentemente uma redução no custo total, no decorrer de todo o ano, devido à procura 

do produto e a grande aceitação pelo mercado.  

 Este resultado deve-se não só à estratégia de custo em si, mas à percepção no que diz 

respeito à aceitabilidade deste produto no mercado consumidor. 

 A variação do custo total entre o custo dos produtos pode ser vista melhor no gráfico 

abaixo.  
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 Gráfico 2: Custo de produção safra 2007. 
              Fonte: Empresa alfa, 2008. 
 
 Estas variações são referentes aos custos dos produtos no mesmo período, e nos 

mostra o quanto foi significativa as estratégias de custos adotadas pela empresa e o impacto 

imediato que trouxe para a mesma. O mês de Dezembro apresentou uma variação do custo 

total por m³, entre os produtos, de 1,60%, a maior entre os períodos. Já o mês de menor 

variação foi o mês de Agosto com 0,73%. 

 Uma das alternativas utilizada para diminuir os custos de produção, foi a substituição 

por equipamentos mais modernos, no qual, passou-se a produzir mais em menos tempo, como 

também a troca por uma mão-de-obra especializada reduzindo, assim, desperdícios e 

retrabalho. Pode-se, ainda, destacar outros fatores, como a obtenção da máquina para o corte 

da cana-de-açúcar, no qual cerca de 25% do corte deixou de ser manual, passando à maquina 

a tarefa de cortar e abastecer os veículos de transporte, além do aumento do número de vagões 

para transporte da cana.  

 Com esse aumento de vagões passou-se a transportar mais matéria-prima em menos 

tempo, reduzindo assim o custo operacional (mão-de-obra, combustível, lubrificante, pneus, 

entre outros). 

  Os investimentos adquiridos pela empresa na modernização de equipamentos agrícolas 

e do processo de produção contribuíram com mais agilidade e eficácia e, consequentemente, 

com mais qualidade e menos custo.  

 A política de Recursos Humanos foi outro investimento que tem dado resultado, pois a 

qualificação e capacitação como valorização profissional resultaram em uma maior motivação 

pessoal e uma maior produtividade.  

 Porém, apesar de todas essas mudanças estratégicas, ainda existem ameaças que 

podem influenciar nas estratégias da empresa. Considerando que 60% da sua matéria-prima é 



Gestão estratégica de custos: um estudo em uma usina produtora de álcool. 
Costa, C. G. da; Freire, A. P. F; Cunha, M. C. F; Araujo, A. O. 

Custos e @gronegócio on line - v. 6, n. 2 - Mai/Ago - 2010.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

64

fornecida por terceiros, consequentemente se a cultura da cana-de-açúcar for pouco explorada 

pelos agricultores, o clima, densidade pluviométrica, como também crises financeiras 

nacionais ou mundiais, podem levar a diminuição da oferta, pois com a escassez do produto, o 

preço poderá aumentar, não tornando-se viável para os clientes o seu consumo. Se 

considerarmos essas ameaças, podemos prever um possível aumento no consumo de 

combustível como gasolina e diesel, o que acarretaria uma queda na produção de álcool da 

empresa.  

 
 
5. Considerações finais 

 

 O presente estudo analisou os efeitos da adoção de estratégias competitivas na 

empresa Alfa produtora de álcool que soube se adaptar aos novos tempos e obteve os 

melhores resultados econômicos. Esta empresa, seguindo o que Porter (1989) caracteriza 

como decisões estratégicas, soube redefinir seu mercado de atuação, seus produtos e serviços 

e os recursos necessários. 

 A empresa implementou uma estratégia de liderança no custo total, com a substituição 

de antigos por equipamentos mais modernos, como também optou por uma mão-de-obra 

especializada, buscou participação no mercado, manteve um rigoroso controle de custos e 

despesas. Implementou ainda uma estratégia de enfoque, selecionando um tipo segmento no 

qual se quer trabalhar, ou seja, direcionou esforços para um determinado produto, no caso, o 

álcool hidratado. Fazendo com que ele passasse a ser reconhecido pela sua qualidade e, 

principalmente, pela sua competitividade garantindo, assim, uma vantagem competitiva 

sustentável.    

 Acompanhar o mercado foi realmente necessário para trazer de volta um produto que 

estava esquecido por mais de 12 anos. Assim, a empresa analisou os custos desse produto e 

desenvolveu uma estratégia que obtivesse um menor custo e um maior preço de venda, dessa 

forma, ganhou destaque no mercado e aos poucos conseguiu contribuir para a consolidação 

desse novo ambiente competitivo.  

 Pode-se afirmar, a partir do estudo realizado na empresa Alfa, que a gestão estratégica 

de custos é fator determinante para as empresas na busca por crescimento e sustentação no 

mercado. Ela permite oferecer uma gestão de recursos coerente com a estratégia 

organizacional, aumentando sua efetividade e, consequentemente, a capacidade de competir 

da empresa.  
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 Observou-se que, na empresa estudada, a redução de custos aliada à mudança de 

segmento foi determinante para a sobrevivência do negócio. A nova estratégia competitiva 

promoveu modificações nas decisões de investimento, que por sua vez materializou-se em 

uma nova estrutura da empresa, fruto do atendimento à nova segmentação de mercado 

almejada, ou seja, a empresa conseguiu se reposicionar no mercado. 
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