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Abstract 

 

In front of the intense competitiveness generated by the opening of global markets, companies 

wishing to keep up, seek to meet or exceed customer expectations, like also reduce their costs. 

An alternative to accomplish this can be by means of strategic role played by the shopping 

area. There is therefore the need to exploit existing tools on purchases that enable better 

financial and operational performance for the entire organization. Among these tools, we have 

the Total Cost of Ownership or TCO (Total Cost of Ownership), important in order to reduce 
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costs by enabling the evaluation not only of the purchase price, but all the costs involved in 

the life cycle of products. The goal was to develop a model of tool total cost of ownership 

(TCO) in a large agribusiness western Santa Catarina. Data were collected through interviews 

with buyers and supervisors and through documentary research on shopping, performance 

data of inputs and materials purchased. This study is presented as a case study, descriptive and 

qualitative nature. The results indicate that the proposed tool is effective and provides 

significant cost savings when evaluating all costs incurred in the acquisition. 

 

Keywords: Logistic. Cost Reduction. Total Cost of Ownership (TCO). 

 

 

1. Introdução 

 

A gestão de compras cada vez mais passa a desempenhar um papel de grande 

relevância nas organizações, essencial para manter-se atuante no mercado competitivo atual. 

O que antes era visto como simplesmente uma função burocrática, hoje passa a desempenhar 

um papel totalmente estratégico. Papel este que representa um processo-chave na 

administração de materiais, onde pode ser considerada uma fonte minimizadora de custos, 

haja vista que as compras representam cerca de 50 a 60% dos custos de produção. (BRAGA, 

2006). 

Cabe ao comprador tomar decisões todos os dias quanto à melhor forma de aquisição, 

onde possui a responsabilidade de reduzir custos e logo, aumentar a lucratividade da empresa. 

Todavia, na maioria das vezes, as decisões de compras são tomadas em virtude do preço mais 

baixo, desprezando o fato de que no decorrer dos processos outras variáveis podem 

representar custos que estavam ocultos no momento da aquisição. Soutes (2007) discorre 

sobre, trazendo que em muitos casos o custo da aquisição é menor do que outros custos 

envolvidos com o ciclo de vida do produto.  Nesse contexto, o setor de compras mostra-se 

fundamental para diminuir custos e, consequentemente, maximizar o resultado, ou seja, o 

“lucro”.  

A gestão estratégica de custos, por sua vez, desenvolve instrumentos e ferramentas 

diversas destacando-se, o TCO (Total Cost of Ownership) que é segundo Lima e Leitão 

(2010), uma ferramenta para fazer análise dos custos diretos e indiretos, composto pelos 

custos orçados e não orçados. Mitsutani (2006), trás que o TCO, é cada vez mais utilizado em 

processos de seleção e escolha, seja de um determinado produto, serviço ou tecnologia. 

O Custo Total de Propriedade é uma ferramenta que pode auxiliar os compradores. Serve para 

identificar os diversos critérios quantitativos e qualitativos encontrados no processo de 

compra de produtos e serviços, pois considera além do preço pago, os custos envolvidos na 
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aquisição, posse, uso e descarte do bem a ser adquirido. Pode ser aplicado a qualquer 

modalidade de compra.  

Autores como Muller e Panitz (2001), Gasparetto e Silva (2004), Ignacio, et al. (2006), 

Schmidt, et al. (2012)  Deimling, et al. (2012),  Eisenbach Neto, et al. (2013), Barichello, et. 

al. (2014), Pessin, et al. (2017), Coser e Souza (2017), trazem estudos sobre a aplicação do 

TCO em compras em empresas brasileiras, demonstrando a viabilidade desta ferramenta. Os 

estudos, porém, não abarcam o setor agroindustrial de carne e suas particularidades. 

A região oeste catarinense é conhecida por abrigar grandes agroindústrias, sendo o 

maior complexo de produção, abate e transformação de carne suína e de aves do Brasil e 

América Latina (MIOR, 2008). Embora as empresas do agronegócio adquiram grandes 

montantes em matérias-primas e equipamentos para suas atividades, as decisões acerca de 

compras nem sempre são baseadas em decisões que considerem todos os custos envolvidos 

com o produto (SOUZA; ET AL., 2015). 

É nesse contexto que se realça a importância de um estudo sobre esta ferramenta, e 

através dela, busca-se desenvolver uma proposta de criação de um modelo específico de 

Custo Total de Propriedade que atenda as necessidades de uma agroindústria de grande porte, 

com o objetivo de auferir os reais custos e assim possibilitar uma tomada de decisão mais 

assertiva.  

Diante do exposto, o presente trabalho busca identificar os elementos para a criação e 

validação de um modelo que contemple os custos totais de propriedade e que leve em 

consideração os principais custos envolvidos no ciclo de vida dos produtos de uma 

agroindústria de grande porte.  

O estudo está dividido em cinco partes, sendo a primeira a introdução seguida do 

referencial teórico que dá sustentação ao estudo. Na sequência são apresentados os aspectos 

metodológicos e após estes os resultados do estudo e sua discussão. Por fim, as considerações 

finais são apresentadas, bem como as referências utilizadas. 

 

2. Referencial Teórico  

 

Este referencial teórico servirá como subsídio para o desenvolvimento da pesquisa, e 

trará informações sobre o setor agroindustrial de carne, que é o foco do estudo. Também 

discutirá a importância de compras e custos e apresentará os principais modelos de Custo 

Total de Propriedade que serviram de base para este estudo. 
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2.1. Setor agroindustrial  

 

Para Alba (2002), a região oeste de Santa Catarina possui um dos maiores parques 

agroindustriais de carnes suínas e de aves da América Latina. A origem desses grupos 

agroindústrias em Chapecó e região é muito semelhante, tendo se originado do capital obtido 

do comércio dos excedentes agrícolas da região com mercados de centros maiores. 

Fonte de renda e empregos para a região, o agronegócio se baseia em agroindústrias 

que beneficiam carnes, sendo que suínos e frangos tem preponderância na produção. As 

unidades se espalham por toda a região, em sistemas de integração com os produtores rurais. 

De acordo com Mior (2008), a região oeste de Santa Catarina tem se destacado em 

termos agrícolas e agroindustriais, pois com apenas 25% da superfície estadual, produz cerca 

de 50% do valor bruto da produção agrícola. A região abriga o maior complexo de produção, 

abate e transformação de carne suína e de aves do Brasil e América Latina, sendo o espaço 

privilegiado de atuação de grandes empresas agroalimentares brasileiras. 

O agronegócio, que engloba as operações de suprimento dos insumos, a produção 

agropecuária, florestal, a aquicultura dentro das propriedades, seu beneficiamento e 

transformação em produtos intermediários e finais e a distribuição deles no mercado interno e 

externo, representa 22% do PIB mundial e 23% do PIB brasileiro, além de empregar no Brasil 

37% das pessoas e ser o responsável, em 2007, por 36% do valor das exportações e por 24% 

do saldo da balança comercial. É o maior negócio individual no mundo e no Brasil 

(STEFANELO, 2008). 

De acordo com dados do IBGE (2012), as exportações brasileiras do agronegócio 

registraram em 2011 valores de US$ 94,59 bilhões, valor 24% superior ao alcançado em 2010 

(de US$ 76,4 bilhões). Os produtos do complexo soja foram os principais, seguidos pelos do 

complexo sucroalcooleiro e carnes. As carnes foram o terceiro setor de maior exportação, com 

vendas de US$ 15,64 bilhões, o que representa 14,8% de expansão em relação a 2010. 

 

2.2. Compras                  

Compras é uma função fundamental na administração de materiais. Segundo Dias 

(2010), a área de compras deve suprir os materiais e serviços necessários para promover o 

funcionamento da organização, deve planejar as quantidades e satisfazer no tempo certo e 

com a quantidade correta, conferir se recebeu o que realmente comprou e providenciar o 

armazenamento das compras.  
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As atividades realizadas pela área de compras estão compostas por objetivos que tem 

por intuito, segundo Gonçalves (2007, p.243) “garantir que materiais e serviços exigidos 

sejam fornecidos nas quantidades corretas, com qualidade, no tempo desejado”. 

Existem muitos fatores que podem gerar vantagem competitiva para a organização ao 

comprar materiais e suprimentos, para Ignacio et al. (2006), uma das mais importantes 

atividades do gerenciamento de compras é a análise dos custos, ou seja, esta análise leva a um 

gerenciamento adequado dos custos relacionados aos objetos de aquisição. 

Em exemplo apresentado pela revista IntraLogística (2011), percebe-se que após a 

determinação do tipo de produto/bem a comprar, muitos compradores tomam sua decisão 

final baseados no preço tabelado de um determinado modelo em particular. Entretanto, a 

maioria dos especialistas afirma que o preço deveria ser apenas um dos fatores analisados. 

Para Grant (2013) o custo de compra de um produto é frequentemente considerado como 

preço pago pelo comprador, mas este ignora outros custos que incidem sobre a aquisição, 

posse, aplicação e descarte. Assim, é recomendado aos compradores avaliar o custo total do 

produto/bem sobre sua vida útil e não apenas o preço de compra. 

 

2.3. Gestão estratégica de custos 

 

 

Para Martins (2010) a contabilidade de custos tem duas funções relevantes: no auxílio 

ao controle e na ajuda às tomadas de decisões. No que diz respeito ao controle, esse é 

realizado através da comparação com padrões, comparando o orçado (previsto) com o 

realizado. No que tange à decisão, fornece informações sobre valores e o impacto destes sobre 

o custo do produto no curto e longo prazo. 

Para Coser e Souza (2017) a contabilidade de custos evoluiu muito para atender às 

mudanças no ambiente socioeconômico contemporâneo, onde a melhoria contínua faz-se 

necessária como um fator que contribui para o alcance e manutenção da sustentabilidade das 

organizações. 

Souza, et al. (2015) argumentam que a partir da década de 1980, novas práticas de 

gestão de custos surgiram em resposta às criticas sobre a utilidade daquelas existentes e 

utilizadas pela contabilidade gerencial tradicional. A principal crítica concentra-se no 

argumento de que as práticas de contabilidade de custos e gerencial que estavam sendo 

utilizadas foram desenvolvidas para uma realidade de negócios e tecnológica não existia mais. 
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Para Coser e Souza (2017) a contabilidade de custos avançou e agregou o pensamento 

estratégico em suas ações, gerenciando os recursos sob a perspectiva de ganhos futuros; a 

partir deste novo enfoque, incorporou o atributo da gestão estratégica de custos. Esta é 

conhecida como um conjunto de práticas de gestão que podem contribuir com informações 

adequadas para as decisões futuras das organizações, as quais buscam atuar em sintonia com 

as peculiaridades de seus mercados. 

O Custo Total de Propriedade é uma ferramenta utilizada pela Gestão Estratégica de 

Custos, pois busca reconhecer e mensurar os custos de um produto desde a compra até o 

descarte, permitindo identificar, analisar e interpretar as características dos custos, 

possibilitando analisar e auxiliar os tomadores de decisão (CAMARGO, ET AL., 2016; 

SOUTES, 2007). 

Gasparetto e Silva (2004) colocam que o Custo Total de Propriedade é uma 

aproximação estruturada para a determinação do custo total associado com a aquisição e 

subsequente utilização de um dado item ou serviço de um determinado fornecedor, sendo uma 

ferramenta orientada para a compreensão dos custos de aquisição de um bem ou serviço.  

 

2.4. Custo Total de Propriedade (TCO) 

 

Segundo Mitsutani (2006), TCO ou Total Cost of Ownership, termo em inglês que 

representa Custo Total de Propriedade é cada vez mais utilizado em processos de seleção e 

escolha, seja de um determinado produto, serviço ou tecnologia. Entretanto, o TCO requer 

que o comprador determine quais são os custos mais relevantes para a aquisição e/ou 

manutenção de um determinado bem ou serviço (BORNIA; FREIRES, 2005). 

Para Dabbs (n/c) o custo total de propriedade é simplesmente uma estimativa 

financeira de todos os custos: diretos e indiretos de aquisição, comissionamento, operação, 

manutenção e descarte de um produto ou sistema por um determinado período de tempo 

estimado.   

No entanto, para Alves; Cardoso (n/c), custo total de propriedade, nada mais é do que 

o somatório dos gastos, efetivos e esperados, de aquisição e aqueles relativos ao transporte, 

instalação, propriedade, utilização, manutenção e descarte do produto adquirido, avaliados a 

valor presente. Porém, segundo Mitsutani (2006), o TCO é uma ferramenta analítica que 

procura avaliar os elementos que impactam ou geram custos, quando da escolha de uma nova 

fonte de suprimento, novo produto, tecnologia, entre outras. Assim, a razão de sua utilização é 

que esta ferramenta leva em consideração todos os elementos que impactam no custo das 
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organizações: preço, lote mínimo, condições de pagamento (custos usuais), custos de 

manutenção, custos de obsolescência, custo da mudança, impactos em produtividade e custos 

de descontinuidade (custos “escondidos”), ou seja, utiliza-se o TCO para escolhas complexas, 

custosas e/ou que tem impacto de longo prazo. 

Neste sentido, os objetivos do Custo do Ciclo de Vida (LCC)/Custo Total de 

Propriedade (TCO), segundo Flanagan e Normann (1983) apud Kumar; Chattopadhyay; 

Pannu (2004) são: 

 Para ativar as opções de investimento a ser mais efetivamente avaliados; 

 Para considerar o impacto de todos os custos, em vez de apenas os custos de 

capital inicial; 

 Para auxiliar na gestão eficaz de projetos concluídos; 

 Para facilitar a escolha entre alternativas concorrentes. 

Na maioria das vezes, a decisão de compra está associada ao preço mais baixo, em 

virtude de ser ele aquele que recai sobre a maior parte dos produtos, dele ficando excluídos 

apenas os de natureza intelectual e os produtos de informática (SANT’ANA; ROCHA, 2006).   

Portanto, a técnica de TCO é uma eficiente ferramenta de contabilidade gerencial, bem 

como de gerenciamento de custo estratégico, uma vez que otimiza os processos de compra, 

aquisição, seleção de fornecedores e as parcerias com o mesmo, otimizando assim, todos os 

custos que ocorrem na cadeia de suprimento (IGNACIO ET AL., 2006). 

 

2.5. Modelos de cálculo do TCO 

 

De acordo com Correa (2010) por mais que exige bastante esforço coletar os dados 

para a análise do Custo Total de Propriedade, os benefícios podem ser muito relevantes, já 

que decisões que levam em conta apenas os preços ou apenas os custos de aquisição, podem 

deixar de lado outros custos importantes envolvidos a serem incorridos ao longo do ciclo de 

vida do produto. Consequentemente, podem gerar custos desnecessários à empresa. Para 

Neto; Paes (2007, p.5) apud Ellram (1993), “as atividades de compras analisadas pelo TCO 

devem ser classificadas em seis categorias: (i) qualidade, (ii) gerenciamento, (iii) entrega, (iv) 

serviço, (v) comunicação e (vi) preço”.  

Baily et. al (2000) demonstra um modelo de TCO aplicado pela empresa IBM ao 

comprar monitores. “A IBM define o custo total de aquisição da seguinte maneira: Todos os 

custos, incluindo o preço de compra, relacionados ao processo de levar o produto e/ ou 

serviço de um fornecedor ou ponto de consumo” (BAILY ET. AL., 2000, p. 28). Assim, este 
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modelo leva em consideração as seguintes informações: Custo posto fábrica; Serviço de 

compras; Função mão de obra; Financiamento de estoque; Custo de Capital; Frete aéreo; Frete 

fabricante; Frete estimado pela IBM; Despesas alfandegárias; Impostos de importação; 

Cancelamento; Custo total adicionado; e Custo total, na hora de fazer a análise do processo de 

compra do produto.    

Outro modelo apresentado é o da empresa NAD (Northrop Aircraft Division), citado 

por Costa; Faria (2005) apud Bornia; Freire (2005). A NAD possui um sistema de avaliação 

de fornecedores no qual são medidas as despesas administrativas relativas a correções de 

falhas de seus fornecedores (deficiência na entrega, burocracia, retrabalho, etc.). 

Este modelo leva em consideração alguns tipos de não conformidades (Documentação; 

Inspeção de entrada de material; Retorno ao fornecedor; Retrabalho; Descarregamento; 

Carregamento; Atraso de entrega), a quantidade de horas despendidas para a solução e seus 

custos. Para cada evento (não conformidade), o número de ocorrências durante o último 

período é multiplicado pelo custo unitário da não conformidade, obtém-se assim o custo de 

não conformidades. Através do qual, é calculado um índice de desempenho de fornecedores.  

Outro exemplo de cálculo de custo total de propriedade, é citado pela Revista 

IntraLogística (2009), trata-se da aquisição de uma empilhadeira, na qual a reportagem 

mostrou um exemplo de cálculo de TCO para os compradores não tomarem decisões 

equivocadas ao adquirir uma empilhadeira apenas pelo seu custo de aquisição. Ao analisar 

essa informação percebe-se o quanto é importante calcular o Custo Total de Propriedade para 

a aquisição de equipamentos com alto valor agregado. Para calcular o custo total de 

propriedade da empilhadeira, não se deve analisar apenas o preço de compra, mas outros 

custos como, entrega, impostos, seguro, manutenção, tempo de parada e o valor de revenda ou 

descarte no fim da vida útil. Além disso, custos com combustível, baterias, treinamento dos 

operadores, riscos de defeitos, segurança, avanços tecnológicos não podem ser esquecidos. 

Diante do exposto são visíveis os benefícios do método de cálculo do Custo Total de 

Propriedade, embora ainda possam existir compradores que compram apenas com base no 

preço de aquisição. Todavia, como demonstrado, o detalhamento dos custos totais, é uma 

ótima ferramenta para ajudar a empresa tornar-se mais competitiva perante o mercado 

concorrente, logo poderá ajudar na tomada de decisões mais assertivas. 
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3. Metodologia  

 

Ao considerar as particularidades do estudo, faz-se necessário caracterizá-lo, logo esse 

estudo caracteriza-se como um estudo de caso, descritivo e de procedimento qualitativo. 

Quanto aos objetivos, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, 

pois ela pode descrever características mais significativas na coleta de dados, serve para 

proporcionar uma nova visão do problema. Pesquisas de caráter descritivo estudam, em geral, 

características de determinados grupos. Estudos descritivos são utilizados quando se deseja 

descrever as características de um fenômeno (RICHARDSON, 2014). 

Quanto aos procedimentos, esse trabalho apresenta-se como um estudo de caso onde 

caracteriza-se como um estudo centralizado em um caso, isto é, o estudo com base no Custo 

Total de Propriedade na Agroindústria de grande porte do oeste catarinense. Conforme GIL 

(2010, p. 37) “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente mediante os 

outros delineamentos considerados”. 

Neste contexto, atualmente, a agroindústria de grande porte do oeste catarinense é um 

dos maiores conglomerados industriais do Brasil e referência mundial na tecnologia de 

processamento de carnes, com mais de 13 mil funcionários. A agroindústria é considerada a 

maior abatedora de suínos de Santa Catarina e uma das maiores em abate no Brasil. Sua 

atuação abrange o mercado de carnes suínas, de aves, de rações, pizzas e laticínios. 

O departamento de compras é centralizado para atender todas as unidades da empresa. 

Atualmente treze funcionários fazem parte desse departamento, são nove compradores, um 

motorista e três funcionários do setor de administração de materiais.  

A responsabilidade de compra de cada comprador da empresa está dividida de acordo 

com as categorias de compras existentes, são seis categorias: matérias-primas (carnes, milho, 

farelos, etc.), materiais secundários (ingredientes e embalagens), serviços diversos, 

investimento/bens, materiais de reposição geral e contratos. 

Assim, a população do presente estudo foram todos os indivíduos que trabalham no 

departamento de compras da agroindústria de grande porte do oeste catarinense e todos os 

itens comprados por eles, todavia, diante dessa população foi escolhida uma amostragem 

intencional por conveniência. A fim de evidenciar como são realizadas as aquisições e como é 

baseada a decisão de compras na Agroindústria de grande porte objeto deste estudo, foi 

aplicada uma entrevista não estruturada, a um grupo de cinco compradores. 
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Para realizar a análise e interpretação dos dados no presente estudo, foram realizados 

diagnósticos com os principais tópicos observados nas entrevistas, tal como a utilização de 

planilhas para visualizar dados, em seguida realizada a interpretação deles, com o propósito 

de cumprir com o objetivo geral do estudo desenvolvendo um modelo padrão de custo total de 

propriedade com base nos modelos apresentados no referencial teórico desse artigo. 

A próxima etapa do estudo foi a proposição de um modelo para melhor atender a 

realidade da empresa estudada. Por último, em forma de um piloto, foi aplicado o modelo de 

custo total de propriedade proposto a vários produtos previamente selecionados, com o 

objetivo de medir o seu desempenho como ferramenta de tomada de decisão. 

 

4. Apresentação e Análise dos Dados 

 

Nesta seção serão apresentados os dados coletados para o estudo em questão bem 

como suas análises, interpretações e propostas. 

Através do diagnóstico inicial, foi possível desenvolver um modelo padrão de custo 

total de propriedade com base nos modelos apresentados no referencial teórico desse artigo. O 

modelo foi proposto para melhor atender a realidade da empresa estudada, considerando para 

tal os custos mais relevantes a serem analisados nesse momento. 

A escolha dos itens para avaliação do TCO, foi através da análise das entrevistas, e 

foram selecionados dez itens. Por último, em forma de um piloto, foi aplicado o modelo de 

custo total de propriedade proposto a vários produtos previamente selecionados, com o 

objetivo de medir o seu desempenho como ferramenta de tomada de decisão. 

Analisando o processo de compras, percebe-se que o procedimento de requisição de 

compra via sistema é igual para todas as categorias de compras, todavia cada categoria de 

compra possui particularidades. 

Toda a decisão de compra é influenciada por algum outro departamento que é 

interligado com o departamento de compras que predefine o item a ser comprado, como o 

departamento de engenharia, almoxarifado industrial, almoxarifado de manutenção, 

departamento de manutenção, jurídico, logística, departamento de pesquisa e 

desenvolvimento e CPD (Central de Processamento de Dados). 

Os compradores utilizam como principal ferramenta de auxílio para aquisição um 

sistema (software), o qual os auxilia pelo histórico. Hoje esse sistema induz o comprador a 

comprar pelo preço mais baixo, se por algum motivo o preço mais baixo não atender a alguma 
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outra condição como entrega, por exemplo, o comprador deve informar uma senha para que o 

sistema deixe de comprar do fornecedor que apresenta o melhor preço.   

Através do diagnóstico, ficou evidenciado que o fator primordial para a decisão de 

compra avaliada por todos os compradores entrevistados é o preço. O preço está sempre em 

primeiro lugar, logo demonstra que há uma oportunidade de melhorar a tomada de decisão de 

compras e implantar a ferramenta TCO para identificar outros custos que ficam ocultos no 

processo de aquisição. 

Outra observação importante, é no caso dos fretes, percebe-se que não é realizada uma 

avaliação para apurar o valor do frete ao comprar o produto com frete por conta da empresa, 

na maioria das vezes não é feita uma cotação para saber qual transportador é mais adequada 

(menor custo). Isso pode representar custos que no momento da aquisição não são avaliados, 

logo pode ser que comprar do fornecedor que entregue o produto com frete por sua conta 

pode não ser a de menor custo total. 

Percebe-se também, que em muitos casos, o comprador é um mero colocador de 

pedidos, pois perde a sua autonomia quando os produtos requisitados para compra já vem 

determinados pelo requisitante, ou até mesmo quando existe apenas um fornecedor aprovado, 

onde sua função é apenas cotar o preço, negociar e fechar a compra. Quando existe apenas um 

fornecedor aprovado, muitas vezes, fica “na mão” daquele fornecedor, pois o comprador não 

possui muito poder de negociação.  

 

4.1. Proposta do Modelo de TCO 

 

Ao realizar o diagnóstico no setor de compras da Agroindústria em estudo, ficou 

evidenciado que as decisões de compras são baseadas principalmente em função do fator 

preço. Na qual identificar o custo total de propriedade seria de suma importância para buscar 

uma redução de custos na empresa. 

Para melhorar a decisão referente à aquisição, o comprador não deve visualizar apenas 

o preço de aquisição, mas através do uso do TCO, poderá analisar outros custos envolvidos no 

ciclo de vida do produto, melhorando seu desempenho. 

Ao propor um modelo para avaliar o custo total de propriedade na Agroindústria, 

primeiramente foi identificado quais as variáveis de custos mais relevantes para a empresa. 

Em seguida foram identificados os itens mais suscetíveis às analises do custo total de 

propriedade. E, por conseguinte foi aplicado em forma de piloto o modelo de TCO aos itens 

escolhidos. 
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O mapeamento dos custos para criar um modelo de TCO para a Agroindústria de 

grande porte foi feito para adaptar um só modelo às diferentes categorias de compras 

existentes na empresa. Onde foram analisados os custos mais relevantes para a empresa, logo 

alguns custos foram ignorados pela dificuldade de mensuração. 

Os custos relevantes para o cálculo de custo total de propriedade proposto são: Preço 

do produto; Frete; Impostos; Rendimento; Durabilidade; Custo de tempo; Custo de retrabalho; 

Custo de manutenção; Custo de descarte; Outros. 

As características que foram levadas em consideração na avaliação dos itens pelo 

modelo proposto, citados pelos autores pesquisados foram: custo posto fábrica; serviço de 

compras; função mão de obra; financiamento de estoque; custo de capital; frete aéreo; frete 

fabricante; frete estimado; despesas alfandegárias; impostos de importação; cancelamento; 

custo total adicionado; custo total; não conformidades; documentação; inspeção de entrada de 

material; retorno ao fornecedor; retrabalho; descarregamento; carregamento; atraso de 

entrega; quantidade de horas despendidas para a solução e seus custos; preço de compra; 

entrega; impostos; seguro; manutenção; tempo de parada; valor de revenda; descarte no fim 

da vida; combustível; baterias; treinamento dos operadores; riscos de defeitos; segurança; e 

avanços tecnológicos.  

Com o propósito de contemplar todas as categorias de compras existentes na empresa, 

foi elaborado um modelo padronizado de TCO, para analisar os custos dos fatores comuns às 

diferentes categorias de compra. Outro fator decisivo para criar um modelo padrão foi à maior 

rapidez e praticidade de uso. 

No Quadro 1 é apresentado o modelo proposto para avaliação do Custo Total de 

Propriedade na Agroindústria estudada. 
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O modelo proposto considerou como elementos de custos os descritos a seguir, com 

suas descrições de entendimento: 

• Preço do produto: Preço do produto é valor que o fornecedor determina para 

vender o seu produto. Aqui, é avaliado o preço que o fornecedor oferece pelo seu 

produto, independente do valor do frete e dos impostos. 

• Frete: Compreende os custos de frete incorrido sobre a compra 

• Impostos: Aqui calcula os impostos incidentes na aquisição de qualquer 

mercadoria, como IPI (imposto sobre produto industrializado), ICMS (imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços), Impostos de Importação, PIS 

(programa de integração social), COFINS (contribuição para financiamento da 

seguridade social). 

• Rendimento: Rendimento refere-se à relação entre os resultados obtidos e os 

recursos empregados no que se produz. 

• Durabilidade: É o espaço de tempo que dura determinado material. 

• Custo de tempo: É o custo do tempo e o esforço necessário para os reparos do dia 

a dia.  

• Custo de retrabalho: É o custo relativo aos gastos de ter que realizar determinado 

trabalho mais de uma vez.  

• Custo de manutenção: São os custos que incidem com intervalos de manutenção, 

tanto a preventiva como a corretiva, índice de defeitos, custos com reposição de 

peças. 

• Custo de descarte: É o somatório dos gastos relativos ao sucateamento, 

reciclagem do produto e material descartado.  

• Outros: Aqui pode ser incluído algum custo extra encontrado no decorrer da 

análise. 

A partir da identificação dos custos, o próximo passo foi o de iniciar o levantamento 

de informações para a avaliação e validação do modelo de custo total de 

propriedade proposto. 

 

Quadro 1: Modelo para avaliação do Custo Total de Propriedade 
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4.2. Determinação dos itens para avaliação do modelo de TCO 

 

Diante do modelo proposto, foram selecionados itens de diferentes categorias de 

compras, os quais apresentassem elevados custos e/ou volumes, onde seria possível gerar 

benefícios significativos com uma possível redução de custo.  

Para esta etapa do estudo foram selecionados dez itens, determinados a partir das 

entrevistas realizadas com pessoas chaves ligadas aos produtos definidos. Buscou-se que 

indicassem os itens que apresentassem condições de compatibilidade ao modelo de TCO 

proposto. Assim seria mais fácil de identificar a diferença de desempenho entre um 

fornecedor e outro.  Os itens, escolhidos estão relacionados no Quadro 2: 

 
Item Uso Função Razão da escolha Figura 

Grampo 

alumínio 

Grampo usado 

em 

apresuntados e 

mortadelas 

Grampear 

(selar) a 

embalagem 

o item apresenta alguns 

problemas, como grande 

diferença de preço entre  

fornecedores e custos de 

manutenção elevado 

 

Bota branca 

cano médio 

Utilizado pelos 

funcionários no 

ambiente de 

fábrica 

Proteção dos 

pés contra 

agentes 

escorchantes e 

contra umidade 

Item de alto consumo, 

comprado a muito tempo de 

um mesmo fornecedor 

 

Faca inox Utilizada no 

espostejamento 

de carnes 

Desossar, 

cortar, dar 

formato à carne 

Há muito tempo é utilizada a 

mesma marca de faca em 

função do preço. Foi relatado 

pelo encarregado do setor que 

a faca de outro fornecedor 

apresentaria resultados 

melhores  

Tripa 

vermelha 

mortadela 

Mortadela 

Marca “X” 2,5 

kgs 

Embutir e dar 

formato com 

uniformidade 

de calibre sem 

formação de 

rugas, proteger 

o produto 

É um item de grande consumo, 

escolhido em função de existir 

em produção tripas de dois 

fornecedores diferentes, 

possibilitando testar em 

produção o desempenho destas 

matérias-primas 
 

Tripa bovina Na produção de 

linguiça 

calabresa 

Dar forma ao 

produto, 

proteger o 

mesmo e 

realçar seu 

sabor 

Item responsável por muitas 

reclamações internas, por 

diferenças de padrão entre um 

fornecedor e outro. Item de 

elevado consumo 
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Faca 4 

pontas 

moedor 

Moedor de 

Carne 

Mecanicamente 

Separada - 

CMS da 

Salsicha 

Cortar em 

blocos o CMS 

congelado 

Responsável por muitas 

reclamações, por diferença de 

durabilidade entre os 

fornecedores. Apresenta custo 

alto e diferença de preço entre 

as marcas  

Rolamento Em 

equipamentos e 

máquinas de 

uso contínuo 

Promover o 

movimento do 

eixo com o 

menor atrito 

possível 

Por ser um item de grande 

consumo e diferença de 

durabilidade e preço entre os 

fornecedores 

 

Sensor 

magnético de 

transporte 

Estufas para 

cozimento de 

salsicha 

Promover o 

sinal para 

transporte das 

gaiolas na 

estufa de 

cozimento 

Devido o alto consumo, 

diferenças visíveis de 

durabilidade e preço entre os 

fornecedores 

 

Roda de 

Carga 

Em 

empilhadeiras 

para transporte 

de pallets 

Dar movimento 

ao equipamento 

Devido alto consumo e grande 

diferença de preço entre um 

fornecedor e outro 

 

Faca dentada É usada na 

máquina 

termotransfor-

madora de 

presunto 

Serve para 

cortar a 

embalagem do 

produto 

Devido diferença de 

desempenho de um fornecedor 

para outro e seu alto valor  

Quadro 2: Itens determinados para o estudo 

 

Ao buscar informações para avaliar através do piloto o modelo proposto, foi 

identificado que três dos dez itens selecionados não seriam itens com grande relevância para o 

estudo, pois são itens de baixo valor e com pouco histórico de informações sobre os seus 

custos. Logo, demandaria de um espaço de tempo grande e também o envolvimento de muitas 

pessoas para realizar essa avaliação. Estes itens foram eliminados e estão relacionados a 

seguir, bem como o motivo pelo qual foram retirados do estudo: 

a) Faca dentada: em um primeiro momento, foi considerado conveniente realizar a 

avaliação sob a ótica do TCO, devido à diferença de vida útil do material original que é 

importado e do material similar nacional, onde este no apresentou bom desempenho. Porém 

no decorrer do estudo, ao buscar dados para a avaliação, percebeu-se que esse item não 

possuía histórico, a não ser a compra do material original.  

b) Bota branca cano médio: existem muitos fornecedores para esse tipo de material, 

porém na empresa do estudo de caso, devido esse material ser adquirido através de parceria, 

há muito tempo é comprado apenas de um fornecedor. No primeiro momento seria 

interessante trabalhar com esse item, pois é visível a diferença de preço entre fornecedores, 
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bem como a durabilidade. Porém, ao coletar informações, foi evidenciado que não seria 

possível identificar o custo de durabilidade, pois não existe histórico de fornecedores 

diferentes. Para realizar um trabalho consistente, seria interessante testar em produção esse 

item, todavia, não teríamos tempo suficiente para isso.  

c) Faca inox: por muitos anos essa faca é comprada do mesmo fornecedor. Então 

achou-se conveniente realizar o estudo, porém ao buscar informações, ficou evidenciado que 

não teria histórico dos custos de outro fornecedor e para realizar a avaliação seria necessário 

comprar um lote de outro fornecedor para testar, o que nesse momento foi avaliado com 

inviável. Assim, o estudo prosseguiu com sete itens sendo avaliados. 

 

4.3. Aplicação do modelo 

 

Baseado na seleção dos itens, essa etapa envolve o teste piloto nos itens de compra 

identificados como potenciais para a aplicação do modelo de custo total de propriedade 

proposto. 

Na sequência encontra-se a apresentação dos itens estudados, bem como seus custos 

relacionados, possibilitando a avaliação do modelo de TCO proposto para a agroindústria.   

a) Grampo de alumínio 

Para a obtenção de dados sobre o grampo alumínio, foram entrevistados o operador da 

máquina, o encarregado pelo setor e mais duas funcionárias que trabalham no setor. As 

informações sobre manutenção foram apuradas com base em um histórico de manutenção de 

doze meses.  

Esse grampo é utilizado para selar as embalagens dos produtos, como mortadelas e 

presuntos. O consumo mensal desse material gira em torno de 6.792 milheiros/ano. É um item 

que apresenta um número elevado de reclamações internas, tanto por parte da produção, 

quanto pelos mecânicos de manutenção. 

No primeiro momento, em contato com o operador da máquina, a informação 

fornecida era de que os dois grampos apresentariam bastante diferença de rendimento, porém 

ao colocar em produção para testar o desempenho, não foram encontradas diferenças 

significativas de desempenho entre um fornecedor e outro. 

O Quadro 3 apresenta os resultados apurados para este item.v Nota-se que 

considerando os volumes de compras anuais, a diferença entre os dois itens alcança a soma de 

R$ 57.256,56. Embora houvesse uma ideia entre o pessoal de produção de desempenhos 
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similares, a ferramenta evidencia o item que apresenta um menor custo total de aquisição, 

validando o modelo proposto. 

 

                  

  PROCESSO DE COMPRA - CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE   

  

       

  

  

  

Descrição Item: Grampo Aluminio    

  

  

Código: 

 

  

  

  

Unidade de medida 
 

Milheiro   

  

       

  

  

    

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C   

  

       

  

  

 

1 Preço produto 

 

R$ 17,100 R$ 30,500     

  

 

2 Frete 

 

R$ 0,077 R$ 0,075     

  

 

3 Impostos 

 

-R$ 3,634 -R$ 6,481     

  

 

4 Durabilidade 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

5 Rendimento 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

6 Custo de tempo 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

7 Custo de retrabalho 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

8 Custo de manutenção 

 

R$ 5,620 R$ 3,500     

  

 

9 Custo de descarte 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

10 Outros 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

       

  

  

 

CUSTO TOTAL R$ 19,16 R$ 27,59     

                  

 

 
Quadro 3. Custo total de propriedade para Grampo de alumínio 

 

b) Rolamento 

Para a obtenção de dados sobre o rolamento, foram entrevistados dois funcionários 

que trabalham diretamente com o material. Um com experiência de seis anos na função e 

outro com dois anos. 

Esse rolamento é consumido em torno de 612 unidades ao ano, na qual é considerado 

um dos rolamentos que mais movimenta o estoque, pode ser usado em diversas máquinas e 

equipamentos, porém para cada aplicação apresenta diferença de desempenho.  

Todavia, para realizar a análise sob a ótica do custo total de propriedade, foram 

utilizados dados apenas da aplicação em rodas de carrinhos hidráulicos com base no 

conhecimento dos mecânicos. Os dados constam do Quadro 4. 
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      PROCESSO DE COMPRA - CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE   

  

       

  

  

  

Descrição Item: Rolamento    

  

  

Código: 

 

  

  

  

Unidade de medida: Unidade   

  

  

 

    

  

  

   

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C   

  

      

  

  

 

1 Preço produto 

 

R$ 7,49 R$ 9,02 R$ 9,83   

  

 

2 Frete 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   

  

 

3 Impostos 

 

R$ 0,58 R$ 0,70 R$ 0,76   

  

 

4 Durabilidade 

 

R$ 0,00 R$ 3,01 R$ 3,28   

  

 

5 Rendimento 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   

  

 

6 Custo de tempo 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   

  

 

7 Custo de retrabalho 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   

  

 

8 Custo de manutenção 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   

  

 

9 Custo de descarte 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   

  

 

10 Outros 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   

  

       

  

  

 

CUSTO TOTAL R$ 8,07 R$ 12,73 R$ 13,87   

                  

 

 

 

A ferramenta evidencia a diferença entre as propostas, sendo que entre o menor e o 

maior custo há uma diferença de valor anual de R$ 3.549,60. 

c) Roda de carga 

Para a obtenção de dados sobre a roda de carga, foram entrevistados dois funcionários 

que trabalham diretamente com o material. Um com experiência de seis anos na função e 

outro com dois anos. 

O consumo desta roda é de 72 unidades por ano, ela é usada em empilhadeira para dar 

movimento ao equipamento. Como não existe histórico dos custos desse material, a avaliação 

sob a ótica do custo total de propriedade foi realizada em sua maioria através do 

conhecimento dos mecânicos. No Quadro 5 pode-se verificar os custos levantados. 

Novamente a ferramenta proposta mostra-se adequada à busca dos menores custos 

totais envolvendo a propriedade, pois entre os itens avaliados há uma diferença de R$ 

8.187,84/ano. 

 

Quadro 4. Custo total de propriedade de 

rolamento 
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      PROCESSO DE COMPRA - CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE   

  

       

  

  

  

Descrição Item: Roda de Carga   

  

  

Código: 

 

  

  

  

Unidade de medida Unidade   

  

  

 

    

  

  

   

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C   

  

      

  

  

 

1 Preço produto 

 

R$ 317,480 R$ 85,000     

  

 

2 Frete 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

3 Impostos 

 

-R$ 83,339 -R$ 22,313     

  

 

4 Durabilidade 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

5 Rendimento 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

6 Custo de tempo 

 

R$ 0,000 R$ 2,730     

  

 

7 Custo de retrabalho 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

8 Custo de manutenção 

 

R$ 27,480 R$ 309,920     

  

 

9 Custo de descarte 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

10 Outros 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

       

  

  

 

CUSTO TOTAL R$ 261,622 R$ 375,338     

                  

 

 
Quadro 5 - Custo total de propriedade de Roda carga 

 

d) Faca 4 pontas moedor 

Para a obtenção de dados sobre a faca 4 pontas moedor, foi entrevistado um mecânico 

de manutenção que trabalha diretamente com a peça, com experiência de seis anos na função.  

Essa faca é utilizada para moer CMS (Carne Mecanicamente Separada) na fabricação de 

Salsicha, o consumo anual é de 36 unidades/ano.   

Como não existe histórico sobre os custos desse material, a avaliação sob a ótica do 

custo total de propriedade foi realizada em sua maioria através do conhecimento do mecânico, 

e está apresentada no Quadro 6. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A diferença de custos entre a proposta que apresenta o menor custo e a de maior valor 

é de R$ 30.774,24 anuais. 

 

                  

  PROCESSO DE COMPRA - CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE   

  

       

  

  

  

Descrição Item: Faca 4 pontas moedor   

  

  

Código: 

 

  

  

  

Unidade de medida Unidade   

  

  

 

    

  

  

   

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C   

  

      

  

  

 

1 Preço produto 

 

R$ 460,343 R$ 757,120 R$ 990,000   

  

 

2 Frete 

 

R$ 30,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

3 Impostos 

 

-R$ 110,582 -R$ 138,174 -R$ 259,875   

  

 

4 Durabilidade 

 

R$ 0,000 R$ 252,371 R$ 659,934   

  

 

5 Rendimento 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

6 Custo de tempo 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

7 Custo de retrabalho 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

8 Custo de manutenção 

 

R$ 17,940 R$ 53,820 R$ 89,700   

  

 

9 Custo de descarte 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

10 Outros 

 

R$ 227,220 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

       

  

  

 

CUSTO TOTAL R$ 624,921 R$ 925,137 R$ 1.479,759   

                  

 

Quadro 6 - Custo total de propriedade de Faca 4 ponta moedor 
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e) sensor magnético de transporte 

Para a obtenção de dados sobre a o sensor magnético de transporte, foi entrevistado 

um mecânico de manutenção que trabalha diretamente com a peça, com experiência de quatro 

anos na função.  

Este sensor é utilizado para promover o sinal de transporte das gaiolas na estufa de 

cozimento da salsicha, na medida em que vai cozinhando o produto, o sensor promove o sinal 

e as gaiolas se movem para realizar o cozimento uniforme de todos os produtos.   

Como não existe histórico dos custos desse material, a avaliação sob a ótica do custo 

total de propriedade foi realizada em sua maioria através do conhecimento do mecânico, e os 

valores são apresentados no Quadro 7. Esta peça tem um consumo aproximado de 48 peças ao 

ano, sendo a diferença entre o menor e o maior valor calculado pelo Custo Total de 

Propriedade de R$ 116,05; perfazendo um total de economia de R$ 5.570,45 ao se fazer o uso 

desta ferramenta. 

 

 
                  

  PROCESSO DE COMPRA - CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE   

  

       

  

  

  

Descrição Item: Sensor magnético de transporte   

  

  

Código: 

 

  

  

  

Unidade de medida Unidade   

  

  

 

    

  

  

   

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C   

  

      

  

  

 

1 Preço produto 

 

R$ 399,990 R$ 505,800     

  

 

2 Frete 

 

R$ 30,000 R$ 0,000     

  

 

3 Impostos 

 

-R$ 154,193 -R$ 132,773     

  

 

4 Durabilidade 

 

R$ 0,000 R$ 379,350     

  

 

5 Rendimento 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

6 Custo de tempo 

 

R$ 0,000 R$ 5,460     

  

 

7 Custo de retrabalho 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

8 Custo de manutenção 

 

R$ 0,000 R$ 0,100     

  

 

9 Custo de descarte 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

10 Outros 

 

R$ 366,090 R$ 0,000     

  

       

  

  

 

CUSTO TOTAL R$ 641,887 R$ 757,938     

                  

 

 

Quadro 7 - Custo total de propriedade de Sensor magnético de transporte 

 

f) Tripa bovina 

Para a obtenção de dados sobre a tripa bovina, foram realizados testes em produção 

durante uma semana. Embora seja curto o espaço de tempo, não há grandes variações na 

aplicação, validando esta medição.  

Esta tripa é um item de consumo elevado, com valor de aquisição alto, na qual 

pequenas diferenças de rendimento podem apresentar grandes ganhos para a empresa.  Ela é 

utilizada para embutir linguiça calabresa, dar o formato e melhor sabor ao produto. A média 
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de consumo anual é de 108.864 maços. O Quadro 8 apresenta os valores levantados na análise 

deste item. 

 
                  

  PROCESSO DE COMPRA - CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE   

  

       

  

  

  

Descrição Item: Tripa Bovina    

  

  

Código: 

 

  

  

  

Unidade de medida 
 

Molho   

  

       

  

  

    

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C   

  

       

  

  

 

1 Preço produto 

 

R$ 38,000 R$ 38,000 R$ 38,000   

  

 

2 Frete 

 

R$ 0,249 R$ 0,279 R$ 0,251   

  

 

3 Impostos 

 

-R$ 8,075 -R$ 8,075 -R$ 8,075   

  

 

4 Durabilidade 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

5 Rendimento 

 

R$ 1,965 R$ 0,000 R$ 7,041   

  

 

6 Custo de tempo 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

7 Custo de retrabalho 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

8 Custo de manutenção 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

 

9 Custo de descarte 

 

R$ 1,618 R$ 2,098 R$ 0,000   

  

 

10 Outros 

 

R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000   

  

       

  

  

 

CUSTO TOTAL R$ 33,757 R$ 32,302 R$ 37,217   

                  

 

 
Quadro 8 - Custo total de propriedade de Tripa bovina 

 

Este é o item que apresentou o maior valor entre o menor e o maior custo levantado, 

totalizando um valor de R$ 535.610,88 anuais. 

g) Tripa vermelha mortadela 

Para a obtenção de dados sobre a tripa vermelha da mortadela foi realizado teste em 

produção entre os dias 07 e 09 de junho. Essa tripa é um item de consumo elevado, é utilizada 

para embutir a mortadela dar o formato e proteger o produto do gás oxigênio. 

A média de consumo anual é de 1.020.000 metros. O Quadro 9 apresenta-se os dados obtidos 

na análise. 

Ao analisar este item, evidenciou-se que apesar do fornecedor “B” apresentar valor 

menor no preço de compra, continuou com o valor total menor ao final da análise, mas 

apresentou um rendimento pior que o fornecedor “A”, logo o ideal seria realizar uma 

avaliação de um longo período em produção. Podendo assim, evidenciar outros custos, como 

retrabalho e descarte da embalagem. A diferença evidenciada entre as propostas chega a um 

valor anual de R$ 7.140,00. 
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  PROCESSO DE COMPRA - CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE   

  

       

  

  

  

Descrição Item: Tripa vermelha mortadela   

  

  

Código: 

 

  

  

  

Unidade de medida Metros   

  

  

 

    

  

  

   

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C   

  

      

  

  

 

1 Preço produto 

 

R$ 0,427 R$ 0,398     

  

 

2 Frete 

 

R$ 0,001 R$ 0,001     

  

 

3 Impostos 

 

-R$ 0,112 -R$ 0,104     

  

 

4 Durabilidade 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

5 Rendimento 

 

R$ 0,000 R$ 0,014     

  

 

6 Custo de tempo 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

7 Custo de retrabalho 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

8 Custo de manutenção 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

9 Custo de descarte 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

 

10 Outros 

 

R$ 0,000 R$ 0,000     

  

       

  

  

 

CUSTO TOTAL R$ 0,316 R$ 0,309     

                  

 

 
 

4.4. Análise geral do modelo proposto na empresa 

 

Pelos exemplos aplicados, percebe-se que o modelo proposto neste estudo mostra-se 

adequado ao uso na agroindústria estudada. A ferramenta de análise do Custo Total de 

Propriedade –TCO nos sete itens avaliados mostrou que além de identificar os custos 

inerentes à posse, uso e descarte do produto, condensa estes em um único instrumento, 

facilitando assim a análise pelo tomador de decisões. O Quadro 9 demonstra as diferenças 

evidenciadas pelo modelo de TCO proposto, e o valor final caso estes sete itens fossem 

adquiridos aos menores e maiores valores calculados. 

Os valores demonstrados comprovam a eficácia da ferramenta para identificar todos os 

custos que compõem o ciclo de vida dos produtos adquiridos pela empresa. O valor de 

compra por si só não é suficiente como informação para o comprador, é necessário 

ferramentas que consigam mostrar por completo os custos, e isso é possível através do 

modelo aqui apresentado. 

 
Item Consumo 

Anual do item 

Menor valor Maior Valor Diferença Total 

Anual 

Grampo de alumínio 6.792 19,16 27,59 57.256,56 

Rolamento 612 8,07 13,87 3.549,60 

Roda de carga 72 261,62 375,34 8.187,84 

Faca 4 pontas moedor 36 624,92 1.479,76 30.774,24 

Sensor magnético de 

transporte 

48 641,89 757,94 5.570,45 

Quadro 9 - Custo total de propriedade de Tripa 

vermelha mortadela 
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Tripa bovina 108.864 32,30 37,22 535.610,88 

Tripa vermelha 

mortadela 

1.020.000 0,316 0,309 7.140,00 

Total Geral Economia    648.089,57 

 

Quadro 9: Comparativo do total de economia entre os menores e maiores valores 

 
 

5. Considerações Finais 
 

Verifica-se que a área de compras passou a desempenhar um papel mais estratégico 

nas organizações, deixou de lado a função operacional de atender apenas a demanda dos 

setores na empresa e passou a ter responsabilidade em formular estratégias principalmente no 

que se refere à redução de custos como forma de manter e aumentar a competitividade da 

empresa. 

Diante dessa nova função desempenhada pela área de compras, cada vez mais se 

percebe a importância da utilização de novas tecnologias e da implantação de ferramentas que 

auxiliem tal área a tomar decisões da melhor forma possível, para assim, garantir a melhoria 

do seu desempenho e consequentemente melhorar o desempenho da empresa em um todo. 

O Custo Total de Propriedade é considerado uma importante ferramenta para ajudar a 

área de compras a melhorar seu desempenho ao reduzir custos. O TCO analisa a aquisição do 

item para além do preço de compra, através dessa metodologia podem-se tomar decisões não 

somente com base no preço de compra mais baixo, mas sim, avaliar outros custos que se 

apresentavam ocultos no momento da aquisição. 

Neste sentido, o modelo de TCO proposto mostrou-se uma ferramenta eficiente e 

efetiva, pois apresenta significativa redução de custos ao avaliar outros custos incorridos na 

aquisição. É importante ressaltar que o bom entendimento do desempenho no processo de 

aquisição é um fator de extrema importância devida à competição no mercado globalizado.  

Esta ferramenta possibilitou visualizar que é muito eficiente, provando que não se 

deve tomar decisão de compra somente com base no preço.  Para a Agroindústria de grande 

porte do oeste catarinense, a proposta dessa ferramenta é identificada como uma oportunidade 

de melhoria nos resultados da empresa, bem como possibilitar redução de custos em compras.  

O modelo de TCO proposto pode ser uma eficiente ferramenta aplicável a várias 

organizações. Todavia a eficiência da utilização deste modelo depende de um sistema de 

apoio a decisão que incorpore o modelo proposto. É importante ressaltar que o bom 
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entendimento do desempenho no processo de aquisição é um fator de extrema importância 

devida à competição no mercado globalizado.  

Este estudo não esgota a busca por novos conhecimentos nesta área, ao contrário, além 

dos objetivos principais ele mostrou que com o conhecimento adquirido em literatura e na 

prática com a aplicação do modelo proposto, representa uma valiosa experiência de 

aprendizado na qual toda empresa que pretende manter-se no atual mercado competitivo 

necessita de ferramentas como esta para realizar aquisições de forma estratégica. 
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