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Resumo  

 
No Brasil o sisal é cultivado exclusivamente na região Nordeste, principalmente nos estados 
da Bahia e da Paraíba, e destaca-se pela sua relevância no contexto socioeconômico nas 
localidades de baixa renda. Este estudo de natureza exploratória e descritiva objetivou analisar 
o processo de gestão de custos dos agentes da cadeia produtiva da cultura do sisal no estado 
da Paraíba. A coleta dos dados ocorreu através da aplicação de questionário junto aos 
componentes da cadeia produtiva, obtendo uma amostra de 86 respondentes. Constatou-se que 
a maioria dos agentes da cadeia produtiva concentra-se nos cultivadores e desfibradores 
(95%) e estes atuam há mais de 20 anos (83%)  no segmento. Verificou-se que 60% da cadeia 
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produtiva não compreendem custos, 76% não utilizam informações de custos em suas 
atividades e 96% não utilizam ferramenta de apuração de custos. Os resultados evidenciaram 
precariedade na compreensão dos conceitos/instrumentos de custo na cadeia produtiva, 
principalmente quanto aos cultivadores e desfibradores. Tal situação pode ser justificada pela 
baixa rentabilidade do segmento que desmotiva o exercício da atividade. A pesquisa revelou 
que as inadequações são mais presentes que as adequações em relação ao entendimento dos 
conceitos/instrumentos de custo/custeamento. 
 
Palavras-chave: Sisal, gestão de custos, agronegócios, cadeia produtiva. 
 

1. Introdução 

 

Ainda existe em 2010 a ideia de que a agricultura restringe-se apenas às questões de 

preparar o solo para cultivo, de fazer a colheita e cuidar dos animais. Essa, todavia, foi a ideia 

que perdurou mundialmente até o início da década de 1960. A partir daí, um novo cenário 

começou a ser desenhado e a visão da agropecuária não mais era vista sem a participação da 

indústria, surgindo, assim, a industrialização da agricultura, a qual fora responsável pelo 

desenvolvimento tecnológico no setor rural, consagrando uma considerável mudança na 

concepção da agricultura (MENDES; PADILHA JÚNIOR, 2007). 

Assim sendo, essa evolução das atividades agroindustriais faz com que, no âmbito 

mundial, o Brasil seja considerado líder na produção e na exportação de diversos sistemas 

produtivos, como: alimentos, fibras e bioenergia. Tal posição demonstra a importância e a 

contribuição do setor agroindustrial para o desenvolvimento do país. É relevante destacar que 

o agronegócio foi, nos últimos 15 anos, um dos principais responsáveis pelo crescimento da 

economia brasileira, resultando em contínuos e crescentes superávits na balança comercial, 

expressando excelência em custos e lutando por maior desenvolvimento, apesar de escassos 

investimentos (NEVES, 2007).  

Esse avanço da agroindústria, porém, deve ser acompanhado com a preocupação da 

sustentabilidade dos sistemas produtivos, pois, se houver um avanço tecnológico sem o 

desenvolvimento sustentável do ecossistema agroindustrial, em pouco tempo não haverá mais 

a renovação das culturas necessárias para o crescimento da população. Com isso, o incentivo 

ao uso de alternativas que degradem menos o meio ambiente é visto como uma solução para 

perpetuidade do ecossistema. E, dentre essas alternativas, observa-se o crescente impulso 

dado ao uso de materiais renováveis em detrimento a materiais não renováveis, dentre os 

quais exemplifica Neis (2007): o uso da cana-de-açúcar utilizada na produção de etanol, que 

substitui o petróleo na geração de energia e também o uso das fibras vegetais, tais como: o 
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sisal, o curauá, a juta, a malva, o rami, o coco, dentre outras, que podem substituir as 

matérias-primas não renováveis nos processos produtivos. 

E, nesse sistema produtivo de fibras, observa-se que o Brasil, além de ser líder na 

produção e na exportação de diversos tipos de fibras vegetais, também o é em relação a fibras 

de sisal, sendo responsável por mais de 51% da produção mundial destas, seguidos da China 

(15%) e da Tanzânia (12%), em relação à produção anual de 2006, que foi de 241 mil 

toneladas, tendo como principais compradores países, como: Estados Unidos da América, 

China, México e Portugual (FAO apud NEIS, 2007; CONAB, 2008).  

A folha de sisal produz uma fibra que é utilizada como matéria-prima em diversos 

segmentos, entre eles: artesanatos, vassouras, sacos, bolsas, chapéus, barbantes, cordas, 

capachos e tapetes; na indústria automobilística; na construção civil; na fabricação de celulose 

para a produção de papel kraft (de alta resistência) e outros tipos de papel fino (para cigarro, 

filtro, papel dielétrico, absorvente higiênico, fralda etc.) (ALVES; SANTIAGO; LIMA, 

2005). Como resultado dessa múltipla utilidade, estima-se que a cadeia produtiva do sisal 

rende aproximadamente 80 milhões de dólares por ano ao Brasil, além de ser responsável pela 

geração de mais de meio milhão de empregos diretos e indiretos (EMBRAPA, 2006). 

O sisal originário da planta Agave sisalana é cultivado no país apenas na Região 

Nordeste, espalhando-se pelos Estados da Bahia, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do 

Ceará e de Pernambuco.  

Essa adaptação em especial na Região Nordeste é dada pelo fato de a cultura do sisal 

ser de fácil adaptação às regiões tropicais e subtropicais, suportando secas prolongadas e 

temperaturas elevadas e, dessa forma, ocupa uma extensa área de solos pobres na região 

semiárida do Nordeste brasileiro, que tem como característica uma escassez, quase uma 

ausência completa, de alternativas para o desenvolvimento de outras culturas, fato este que faz 

aumentar a relevância no contexto socioeconômico para a região. Destaca-se, ainda, que sua 

produção, atualmente, é desenvolvida predominantemente pela agricultura familiar (pequenas 

propriedades rurais que não há práticas empregatícias, sendo desenvolvida pela própria 

família), o que reforça, assim, sua importância para essa comunidade (EMBRAPA, 2006). 

O sisal representa, assim, relevância para região em que é cultivado, principalmente 

por sua cadeia produtiva, que é formada pelo cultivo da planta, desfibramento da folha, 

beneficiamento da fibra e sua industrialização, pois a mesma é responsável por uma grande 

demanda de mão de obra, o que proporciona distribuição de renda à população dessas áreas 
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que praticamente não têm outra forma de cultura responsável pela sobrevivência, devido 

principalmente às condições de solo e clima desfavoráveis para o cultivo na região.  

 

1.1. Caracterização do problema 

 

A despeito da relevância econômica e social para a Região Nordeste, no caso 

particular do Estado da Paraíba, observa-se que, nas últimas décadas, a cultura sisaleira vem 

sofrendo consideráveis quedas em sua produção, produtividade e áreas cultivadas. Dados da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que, no ano de 

1990, a Paraíba era responsável por praticamente 31% da quantidade produzida 

nacionalmente e atualmente sua produção é de apenas 4%. 

Essa situação de declínio pode ser explicada por motivos variados, tais como: práticas 

inadequadas de plantio; baixo índice de aproveitamento da planta de sisal (pois se estima que 

apenas 4% da fibra é utilizada, sendo o restante desperdiçado, por não haver uma 

conscientização de aproveitamento da mesma, apesar da existência de técnicas de 

reaproveitamento para outros fins); elevado custo inicial para a produção da monocultura 

sisaleira; baixa rentabilidade, o que provoca abandono da cultura; desorganização da classe 

produtora; alta concorrência com fibras sintéticas; inexistência de um sistema de informações 

eficaz; desconhecimento de tecnologias mais eficazes para o desenvolvimento da cultura, 

entre outros (OASHI, 1999; SILVA; BELTRÃO, 1999). 

Cabe perceber que os motivos apontados convergem para um mesmo ponto: a falta de 

rentabilidade apresentada pela cultura, sendo, portanto, possível admitir que o homem do 

campo não encontra motivação para empregar esforços e recursos para desenvolver a cultura 

– mesmo sendo ela uma alternativa quase exclusiva de produção de renda. Tal situação impõe 

a necessidade de se entender, de uma forma mais ampla, os componentes que se constituem 

em variáveis da rentabilidade, de modo particular o custo de produção. 

A despeito da importância da variável receita na composição da rentabilidade, 

defende-se uma maior preocupação com a variável custo, em virtude de haver maiores 

possibilidades de ação, do ponto de vista de gestão, com maior eficácia sobre os custos que 

sobre a receita, isso em virtude das restrições (leis) do mercado. Outro fator a se considerar é 

que as deficiências apontadas estão situadas ao longo de toda a cadeia produtiva da cultura do 

sisal. 
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Nesse sentido, observa-se que a cultura do sisal no Estado da Paraíba precisa de maior 

atenção para impulsionar seu crescimento. Mediante esse contexto surge o problema desta 

pesquisa: Qual a utilização das ferramentas de custos pelos agentes que compõem a cadeia 

produtiva da cultura do sisal no Estado da Paraíba? 

 

1.2. Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa constitui-se em identificar a utilização das ferramentas 

de custos pelos agentes que compõem a cadeia produtiva do sisal no Estado da Paraíba. E 

classificam-se como objetivos específicos desta pesquisa: 

• Identificar os agentes da cadeia produtiva do sisal no Estado da Paraíba; 

• Buscar na literatura as ferramentas adequados para o processo produtivo do sisal; 

• Levantar utilização das ferramentas de custos pelos agentes da cadeia produtiva no 

Estado da Paraíba. 

 

1.3. Justificativa da Pesquisa 

 

Cada vez mais empresas estão preocupadas com questões ambientais, exigindo a 

necessidade de desenvolverem técnicas que absorvam recursos que degrade menos o meio 

ambiente. 

Diante dessa perspectiva, a indústria automobilística anunciou a utilização de fibras 

naturais em detrimento a fibras sintéticas na composição de peças dos automóveis, dentre as 

quais destaca-se a fibra de sisal, que teve maior aceitação por se apresentar mais leve, mais 

forte, mais barata e mais ecológica em comparação a outras fibras, tais como: do coco, da 

cana e da juta (SINDIFIBRAS, 2009). 

Reforçando esse contexto, a montadora de veículos Ford anunciou, assim, a 

substituição de utilização de fibras de vidro por fibras de sisal na fabricação de seus 

automóveis. Por ser um produto natural, biodegradável e com vantagens ambientais e 

econômicas que a favorece em relação aos produtos sintéticos, garante-se um grande mercado 

consumidor para a fibra de sisal. Pois se estima que apenas a Alemanha consuma mais de 20 

mil toneladas de fibras naturais por ano, para fabricar peças de automóveis nas fábricas da 

BMW, da Mercedes Bens e da Fiat (SINDIFIBRAS, 2009). 
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Com a grande perspectiva do aumento da demanda mundial pela fibra de sisal, faz-se 

necessário verificar e aprimorar o processo de gestão nos agentes componentes da cadeia 

produtiva do sisal, auxiliando a administração no processo de tomada de decisão, na avaliação 

das atividades realizadas, no controle operacional e no planejamento de atividades futuras. 

Isso, em virtude da importância dessa cultura nas regiões nas quais é aplicada, e visando a 

perpetuidade de seu cultivo, tornando-a mais ágil e competitiva, garantindo e maximizando, 

no mínimo, sua fonte de geração de emprego e renda para a população da região. Pois se 

percebe que a cadeia produtiva é composta por vários elementos que agregam valor, indo 

desde o plantio, passando pelo desfibramento e beneficiamento, até chegar à indústria, onde é 

transformada em produtos para consumo interno, bem como, principalmente, para exportação.  

Assim, com a utilização de técnicas de gestão de custos, como a adoção de um modelo 

de custeio, espera-se identificar gargalos, bem como intensificar os pontos fortes do processo, 

a fim de garantir sua eficiência e eficácia para o desenvolvimento socioeconômico da região.  

 

2. Fundamentação Teórica  
 

2.1. Agave Sisalana ou Sisal 
 

 O Brasil é considerado o maior produtor e exportador de sisal do mundo, que tem sua 

produção realizada em cerca de 112 municípios do Nordeste brasileiro. De acordo com dados 

do IBGE, em 2007 a produção brasileira alcançou 247 mil toneladas, das quais praticamente 

95% estavam concentradas no Estado da Bahia; 4% no Estado da Paraíba e o restante dividido 

entre os Estados de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará. 

 Apesar de o Brasil hoje ser considerado o maior produtor mundial de sisal, nos últimos 

anos a cultura vem sofrendo consideráveis diminuições em sua quantidade produzida e áreas 

plantadas. No ano de 1980, o Brasil foi responsável pela produção de 177.413 toneladas de 

sisal, enquanto que no ano de 2008 essa quantidade foi reduzida para 80.437 toneladas. Tal 

situação pode ser explicada pela introdução dos materiais sintéticos no mercado internacional, 

que impactou no uso da fibra em diversos produtos. 

 Apesar da redução da produtividade da fibra brasileira, grande parte de sua produção, 

além de atender a demanda interna, também é exportada para diversos países do mundo, tanto 

em sua forma bruta, ou seja, a fibra, quanto em produtos industrializados, especialmente. Os 

principais destinos da fibra brasileira aos diversos países, tendo como principal importador os 

Estados Unidos da América e a China, gerando divisas em torno de 100 milhões de dólares. 
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O Estado da Paraíba, no início do surgimento da cultura do sisal no Brasil, era 

considerado o maior produtor da fibra nacionalmente, porém atualmente é considerado o 

segundo Estado produtor nacional, com uma produção de aproximadamente 4% da produção 

nacional, pois perdeu sua hegemonia para o Estado da Bahia, considerado atualmente o maior 

produtor da cultura em nível nacional. 

 Dados do IBGE do ano de 2008 mostram que a produção de sisal no Estado da Paraíba 

girava em torno de 10 mil toneladas, tendo como área plantada mais de 11 mil hectares, o que 

representa aproximadamente 20% de toda a área plantada do Estado, distribuída ao longo de 

31 municípios. 

 Apesar da baixa produção de fibra em termos nacionais (4%), o sisal representa, para o 

Estado da Paraíba, divisas em torno de 4,17% do PIB do Estado, sendo considerada a quarta 

maior cultura geradora de divisas em relação às lavouras permanentes do Estado, ficando 

atrás apenas das culturas da banana, do mamão e do coco. 

 Os principais municípios produtores de Sisal na Paraíba são encontrados no Sertão, na 

Borborema e no Agreste, regiões que apresentam solos pobres, não existindo condições 

favoráveis para o cultivo de outras culturas, sendo o sisal uma das principais fontes geradoras 

de emprego e renda, pois se adapta a regiões com pouca incidência de chuvas. 

Assim, as perspectivas de crescimento de mercado para a cultura do sisal representam 

a possibilidade de mais geração de emprego e distribuição de renda para a população dessa 

região, o que faz aumentar sua importância socioeconômica para o Estado. E, para que haja 

uma ampliação dos efeitos econômicos da cultura para a região, é importante que seus 

componentes utilizem-se de informações de custos ao longo de sua cadeia produtiva, para que 

possam melhor gerir suas atividades, objetivando crescimento progressivo em relação à 

rentabilidade oferecida pela cultura. 

 

2.2. Cadeia Produtiva do Sisal 

 

Como comentado em tópicos anteriores, o sisal é predominantemente cultivado no 

Nordeste brasileiro, em regiões do semiárido, onde há escassez de recursos naturais para o 

cultivo de outras culturas durante todo o ano. Com isso, o sisal torna-se, para muitas famílias 

dessa região, uma forma de geração de renda em períodos que não há cultivo de outras 

atividades para garantir o mínimo necessário à subsistência. É diante desse cenário que se 
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inicia o processo produtivo do sisal, onde o mesmo é cultivado por pequenos agricultores que 

desenvolvem a agricultura familiar em pequenas propriedades rurais. 

 O primeiro elo, dos quatro, da cadeia produtiva é constituído pelo cultivo. Logo depois 

se inicia a fase do desfibramento da folha, em seguida a fase do beneficiamento, e, por fim, 

parte da industrialização.   

 

 
Figura 01 – Elos da cadeia produtiva da cultura do sisal 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Primeira Fase: cultivo 

 Essa fase ocorre em pequenas propriedades rurais, onde predomina a agricultura 

familiar, ou seja, é feita pela família do proprietário da terra e outras famílias da região, não 

caracterizando vínculo empregatício nessa atividade. Nessa fase observa-se que alguns 

cuidados devem ser tomados antes de se iniciar o plantio, a fim de se ter sucesso com a 

plantação. Esses cuidados são relacionados ao preparo do solo, conservação do solo, genótipo 

utilizado, plantio, material para plantio, configuração e densidade de plantio e tratos culturais. 

 Após essa fase de plantio, a planta demora entre 36 e 48 meses para atingir o tamanho 

ideal para a colheita (que tem um ciclo de vida que varia entre 8 e 10 anos), a qual é dividida 

em duas etapas: a fase de corte das folhas e a fase do transporte.  

 A fase de corte ocorre no período de 36 meses após o plantio e podem ser colhidas de 

50 a 60 folhas por planta no primeiro corte e, nas colheitas subsequentes, são retiradas cerca 

de 30 folhas por planta (EMBRAPA, 2006). 

 A fase do transporte é caracterizada pela transferência das folhas de sisal do local do 

plantio para o local onde a folha será desfibrada e transformada em fibra, utilizando equinos 

como meio de transporte. Essa fase comumente é de responsabilidade das mulheres e das 

crianças. 
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Segunda Fase: desfibramento 

 A segunda fase, denominada como desfibramento, é a fase em que a folha de sisal será 

transformada em fibra de sisal. “É o processo pelo qual se elimina a polpa das fibras, 

mediante uma raspagem mecânica, o que torna esta prática complexa e de custo elevado.” 

(EMBRAPA, 2006, p. 22) 

 O desfibramento ocorre por meio da inserção da folha de sisal em uma máquina, a qual 

é chamada “máquina paraibana” ou “motor de agave”. “Tais máquinas desfibram em torno de 

150 a 200 Kg de fibra seca em um turno de 10 horas de trabalho, desperdiçando em média 20 a 

30% da fibra; além de envolver um número elevado de pessoas.” (EMBRAPA, 2006, p. 22).  

 Observa-se, porém, que, nessa fase de desfibramento, ainda existe uma forte ligação 

com os componentes do elo anterior, pois, em muitos casos, o produtor do sisal (o dono do 

campo) não possui a “máquina paraibana” a qual faz o desfibramento. Com isso, ele negocia 

com o dono de uma máquina para o mesmo colocá-la em sua propriedade e fazer o processo 

de desfibramento. Nesse acordo, eles negociam a quantidade de fibra úmida, onde uma 

porcentagem da venda vai para o dono da plantação, para cobrir seus gastos com o plantio e 

cultivo, enquanto a outra porcentagem vai para o dono da máquina, que garante os gastos com 

a mão de obra envolvida no desfibramento, como também a depreciação da máquina. 

 Vale ressaltar que, após o desfibramento, a fibra de sisal contém ainda parte do 

material da folha, sendo, assim, caracterizado como fibra úmida. Por esse motivo se faz 

necessário colocar tal fibra ao sol, com o objetivo de deixá-la em estado seco. Esse processo 

leva em torno de 8 horas de exposição da fibra úmida ao sol, o que faz a fibra perder, em 

média, 50% de seu peso.  

 Apesar de o acordo da produção ser feito com base no peso de fibra úmida, a venda da 

mesma é feita com base na fibra seca, o que leva o dono da máquina a arcar com o risco da 

perda excessiva, ou não, decorrente da umidade. 

Terceira Fase: beneficiamento 

Terminada a etapa do desfibramento, a folha de sisal que já está transformada em fibra 

seca é vendida a terceiros, também conhecidos como intermediários, para que haja seu 

beneficiamento. O beneficiamento caracteriza-se pela “remoção do pó e do tecido 

parenquimatoso aderido aos feixes fibrosos e retirada das fibras dobradas de pequeno 

comprimento (bucha)” (EMBRAPA, 2006, p. 26-27). Esse processo é também comumente 

conhecido como batimento ou penteamento.  

 Estudos da Embrapa (2006, p. 26) revelam que, 
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Nas operações de limpeza [beneficiamento] são perdidas, geralmente, entre 8 a 10% 
do peso original da fibra, dependendo da qualidade do desfibramento; ressalta-se, 
entretanto, que o pó pode ser utilizado como adubo orgânico e até mesmo em 
misturas para ração animal, enquanto a bucha poderá ser usada para obtenção de 
celulose, no revestimento interno de estofados e como componente de polímeros 
para uso doméstico e até mesmo para a indústria automobilística. 

Estimativas dos próprios beneficiadores chegam à conclusão de que a perda original 

do batimento é revertida em 70% de pó e 30% de bucha. Porém, como nem sempre existe 

venda certa para esses resíduos, os mesmo são caracterizados como perdas efetivas.  

Após o batimento, as fibras são selecionadas e classificadas de acordo com os padrões 

de classificação vigentes no Brasil, conforme portarias do Ministério de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento.  

Depois da classificação, as fibras passam pelo processo de enfardamento. “Os fardos 

são preparados em prensas mecânicas ou hidráulicas, dotadas de caixas de dimensões de 

150x50x70 cm, podendo variar entre 200 e 250 Kg de peso.” (EMBRAPA, 2006 p. 28). 

Quarta Fase: industrialização 

Na fase de industrialização, a fibra de sisal destinar-se-á a diferentes tipos de 

indústrias. No Brasil, a principal indústria que utiliza a fibra de sisal como matéria prima é a 

indústria de fios, barbantes, cordas e tapetes. O principal fio produzido pela fibra é o Baler 

Twine, cujo maior mercado consumidor são os Estados Unidos, Canadá e alguns países da 

Europa. 

“O Baler Twine trata-se de um produto feito de fio torcido, elaborado a partir de fibras 

paralelizadas que devem ter uniformidade de comprimento para regularidade do seu diâmetro 

e melhor resistência. Sendo utilizado para amarração de fardos de feno de cereais.” 

(EMBRAPA, 2006 p. 30) 

 

2.3. Contabilidade de Custos e Gestão de Custos 

 

Leone (1997, p. 19) define Contabilidade de Custos ressaltando seu aspecto gerencial, 

dizendo que a mesma “é o ramo da Contabilidade que se destina a produzir informações para 

os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de determinação de 

desempenho, de planejamento e controle das operações e de tomada de decisões.” 

Considerando as palavras de Leone, pode-se deduzir que a Contabilidade de Custos 

auxilia os gestores em funções importantes no âmbito do processo decisório, utilizando-se do 
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planejamento, do desempenho e do controle. O planejamento relaciona-se com a escolha de 

uma linha de ação e a forma como essa ação será executada, e a ferramenta geralmente 

utilizada para que ocorra um planejamento eficaz é através do orçamento. O desempenho 

envolve a atuação na execução de planos e gestão de operações de rotina. O controle consiste 

em assegurar que o plano seja de fato executado e adaptado à medida de alterações 

necessárias (GARRISON; NOREEN; BREWER, 2007). 

Quando uma empresa começa a desenvolver tais procedimentos, a mesma consegue 

visualizar de forma mais condizente sua estrutura de custos e o comportamento dos mesmos, 

pois é o conhecimento da estrutura de custos e o acompanhamento das atividades de uma 

empresa que vão fazer com que a mesma possa otimizar seus recursos a fim de oferecer um 

produto com a mesma qualidade a um custo menor. 

É diante dessa perspectiva de conhecer como se comportam os custos, que surge o 

conceito de gestão de custos. 

O comportamento dos custos “é a variação dos custos decorrentes da variação das 

atividades empresariais” (ELDENBURG; WOLCOTT, 2007, p. 41) ou “é o modo pelo qual 

um item de custos tende a variar com alterações do nível de atividade” (GARRISON; 

NOREEN; BREWER, 2007, p. 37). 

 Maher (2001, p. 75) reforça dizendo que “os administradores precisam saber como os 

custos se comportam, para tomar decisões informadas a respeito dos produtos, para planejar e 

para avaliar desempenho.” E continua dizendo que “eles [os administradores] precisam saber 

o comportamento de quatro categorias básicas de custos: fixos, variáveis, semivariáveis e em 

degraus”.  

Assim, no contexto gerencial, é importante destacar os direcionadores de custos que, 

de acordo com Horngren, Datar e Foster (2004, p. 29), são “variáveis, como o nível de 

atividade ou volume, que casualmente afetam os custos sobre dado período de tempo”. E são 

a partir deles que se podem inferir em alternativas para sua otimização, pois toda empresa tem 

como finalidade manter relações econômicas com o ambiente externo, com o intuito de 

satisfazer às necessidades humanas, atingindo tal objetivo através da eficiência e da eficácia 

com que operam.  
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3. Procedimentos Metodológicos  
3.1. Tipologia do estudo 
 

Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo. A 

pesquisa exploratória caracteriza-se por ser uma pesquisa onde não há amplos conhecimentos 

sobre a temática a ser abordada, realidade vista à cultura do sisal, em especial no Estado da 

Paraíba. Com isso, a pesquisa procura discutir sobre a gestão de custos dentro da cadeia 

produtiva, analisando a forma encontrada de utilização da mesma pelos respectivos agentes, 

contrapondo com os usos previstos na literatura sobre o assunto. 

E a pesquisa é também classificada como descritiva que, segundo Andrade apud 

Beuren (2006, p. 81), caracteriza-se em “observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-

los e interpretá-los e o pesquisador não interfere neles”. No presente caso, referem-se às 

análises de todos os componentes da cadeia produtiva do sisal identificando a utilização das 

ferramentas de custos encontrados na gestão dessa população. 

 Esta pesquisa, quanto à abordagem do problema, é definida como sendo quantitativa. 

A pesquisa quantitativa caracteriza-se “pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades 

de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas” 

(RICHARDSON apud BEUREN, 2006 p. 92), mas que também haverá uma abordagem 

qualitativa dos dados coletados por meio dos resultados estatísticos.  

 Beuren (2006) ressalta que os procedimentos estão relacionados à maneira como se 

conduz o estudo para obtenção dos dados. Esta pesquisa caracteriza-se como sendo uma 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de levantamentos. 

 Como procedimento técnico usado para levantamento das informações, foi utilizada a 

visita de campo, com aplicação de um questionário aos componentes de cada elo da cadeia 

produtiva, com o objetivo de se obterem maiores informações sobre os mesmos, bem como da 

rotina diária necessária para a manutenção de cada atividade ligada ao processo produtivo do 

sisal em suas diferentes etapas. Além das questões referentes à noção dos custos de produção, 

também houve a necessidade de observação referente à utilização, ou não, de técnicas de 

gestão de custos, a fim de analisar suas adequações e inadequações em relação à teoria 

abordada sobre o assunto.  

   

 

 

 



Análise do processo de gestão de custos dos agentes que compõem a cadeia produtiva 
 da cultura do sisal no Estado da Paraíba 

Cunha, M.C.F; Cavalcante, P.R. da N; Prado, A.G. da S; Silva Filho, A.C. da C. e. 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 3 – Set/Dez - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

73

 

3.2. População e Amostra 

 

 Este artigo tem como objetivo analisar a cadeia produtiva do sisal no Estado da 

Paraíba com o intuito de observar a utilização das ferramentas de custos pelos agentes que 

compõem a referida cadeia produtiva. Com isso, a definição da população a ser pesquisada 

inclui inicialmente os componentes dos quatro elos da cadeia produtiva, que são: os 

produtores, os desfibradores, os beneficiadores e as indústrias. 

 De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, que é consirado a 

principal fonte de informações referente ao assunto e está em consonância com as 

recomendações e os conceitos básicos consagrados pela Food and Agriculture Organization 

of the United Nation (FAO), permitindo, com isso, a comparabilidade internacional dessas 

estatísticas, observa-se que, no Estado da Paraíba, existem 241 estabelecimentos (produtores) 

com mais de 50 pés de agave, sisal (fibra), distribuídos em 28 municípios.  

 Como só se sabia a quantidade de pessoas e não os nomes e contatos das mesmas, não 

houve como se saber exatamente qual era a real população dos produtores de sisal no Estado 

da Paraíba. Diante dessa situação, tornou-se necessário saber qual a amostra adequada para 

fundamentar a pesquisa, pois, conforme Marconi e Lakatos (2001, p. 108), a amostra consiste 

em “escolher uma parte (ou amostra), de tal forma que ela seja a mais representativa do todo, 

e, a partir dos resultados obtidos, relativos a essa parte, poder inferir os resultados da 

população total, se esta fosse verificada.” 

 Devido à falta de certeza relacionada à população, foi usado o critério da Fórmula 01 

para dimensionar a amostra, pois o mesmo é utilizado em situações onde existem incertezas 

quanto ao tamanho da população. 

 

n = 
z

2
 · p · q · N 

(01)(N – 1) · e
2
 + z

2
 · p · q 

 
Sabendo que:  

• “n” é o tamanho da amostra; 

• “z” é o número de desvio-padrão a contar da média para o intervalo de confiança 

desejado. Será usado desvio-padrão com intervalo de confiança de 95% (1,96); 

• “p” é a população amostral, ou seja, a porcentagem com a qual o fenômeno se 

verifica, nesse caso, o número de produtores de sisal, que será considerado 50%, 
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pois, segundo Stevenson (2001, p. 211) “sob condições de completa incerteza, pode-

se admitir inicialmente p = 0,50, o que revelará a maior quantidade de erro possível”; 

• “q” é a porcentagem complementar (1 – p), nesse caso (1 – 0,5) = 0,5; 

• “N” é o tamanho da população, usando-se os dados do IBGE, 241; 

• “e” é o erro máximo admitido, nesse caso será usado 10%. 

 

Dessa forma, tem-se: 

 

n = 
1,962 ·  0,5 · 0,5 · 241 

(02)
[ ( 241 – 1 ) ·  ( 0,10 )2 ] + [ ( 1,962 ) ·  0,5 · 0,5 ] 

 

n = 
3,8414 · 0,5 · 0,5 · 241 

(03)
[ 2,4 ]  + [ 0,9604 ] 

 

n = 
231,4443        

 → n = 68,8740    → n 
~

 69 (04)
3,3604 

  

De acordo com o resultado da fórmula, fica delimitada uma amostra de 69 produtores 

pesquisados para um intervalo de confiança de 95% e erro de 10%. 

Após a delimitação da quantidade de produtores necessários para fundamentar de 

forma relevante a pesquisa, houve a necessidade de identificar quais os municípios que fariam 

parte da amostra. Para isso, foram usadas outras informações fornecidas pelo IBGE que 

descreviam a área plantada, a área colhida, a quantidade produzida e o valor da produção de 

sisal no Estado da Paraíba em 2008. Diante disso foi determinado como critério de escolha 

das cidades a quantidade de produtores juntamente com a área plantada e a localização 

geográfica dos municípios, sendo escolhidas 10 cidades, que foram: Algodão de Jandaíra, 

Barra de Santa Rosa, Casserengue, Cubati, Cuité, Nova Floresta, Olivedos, Picuí, Pocinhos e 

Remígio. 

 Em relação aos desfibradores e beneficiadores, não existe órgão algum que 

disponibilize informação de quantos existem no Estado da Paraíba. Com isso, os mesmos 

foram identificados a partir de informações fornecidas pelos próprios produtores de agave, e 

todos os desfibradores e beneficiadores que foram indicados foram pesquisados. 

 Já em relação às indústrias, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado da 

Paraíba (Fiep), no Estado da Paraíba, no ano de 2008, encontravam-se em fucionamento 5 

indústrias de transformação de sisal, as quais têm a fibra como matéria-prima principal. 
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Porém, das 5 indústrias, constatou-se que uma não existia mais e outra estava em processo de 

falência, ficando o universo restrito a 3 indústrias, das quais uma não foi possível ter contato, 

restando apenas 2 a colaborar com a pesquisa.  

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

 

Neste tópico são expostos os resultados do estudo empírico realizado junto aos 

produtores, desfibradores, beneficiadores e indústrias de sisal no Estado da Paraíba. 

 Através de visitas efetuadas nas cidades nas quais existem produtores, desfibradores, 

beneficiadores e indústrias de sisal no Estado da Paraíba, houve um total de respondentes de 

86 questionários. Diante desses questionários respondidos, chegou-se aos seguintes 

resultados. 

 

4.1. Dados dos entrevistados 

 

 A primeira parte do questionário teve como objetivo melhor expressar como se 

configura a divisão dos principais componentes da cadeia produtiva do sisal no Estado da 

Paraíba. Conforme Tabela 01, observa-se que o maior contingente se encontra no cultivo e no 

desfibramento do sisal. 

 Vale ressaltar que existem pessoas que são apenas proprietárias dos campos de sisal, 

sendo, assim, destinadas apenas ao cultivo do sisal. Outras, além do campo de sisal, também 

possuem em suas propriedades a máquina e/ou o motor que é responsável pelo desfibramento 

da folha do sisal, sendo consideradas como cultivadores e desfibradores. Existe, também, 

aqueles que apenas possuem as máquinas e/ou motores para desfibramento da folha, 

trabalhando dentro do campo de sisal e tendo uma negociação com o dono do campo de sisal 

em relação à remuneração do mesmo. 

 Já em relação aos beneficiadores, observa-se que são pessoas que muitas vezes não 

possuem campo de sisal nem máquinas desfibradoras, ficando apenas responsáveis pelo 

beneficiamento da fibra, que é totalmente adquirida dos desfibradores da região. 
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 As indústrias representam a menor proporção dentro da cadeia produtiva, em termos 

absolutos, porém é responsável pela utilização de praticamente toda fibra produzida no Estado 

e, ainda, compra boa parte de fibra necessária à sua produção do Estado da Bahia. 

 Assim sendo, conforme demonstrado na Tabela 1, na cadeia produtiva do Estado da 

Paraíba 44% dos componentes apenas cultivam a folha; 37% são responsáveis tanto pelo 

cultivo quanto pelo desfibramento; 14% apenas desfibram a folha; 3% apenas beneficiam a 

fibra e 2% são responsáveis pela industrialização da mesma. 

 

Tabela 1 - Tipo de atividade relacionada à cultura do sisal 

Só Cultiva 44% 
Cultiva e Desfibra 37% 
Só Desfibra 14% 
Industrializa 2% 
Só beneficia 3% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

 

Pode-se destacar que a distribuição dos agentes que compõem a cadeia produtiva do 

sisal está relacionada com a necessidade de investimentos iniciais para se constituir o 

empreendimento, domínio de tecnologia, condições ambientais, demandas pelos 

“produtos/serviços”, fazendo com que, à medida que aumenta a complexidade da atividade 

desempenhada, diminua a quantidade de empresas envolvidas nas atividades.  

 Em relação ao grau de escolaridade encontrado nos agentes que compõem a cadeia 

produtiva do sisal no Estado da Paraíba, observa-se que a maioria, ou seja, 72% dos 

entrevistados cursaram apenas ensino fundamental, sendo que alguns não chegaram a 

completá-lo. Já 24% dos entrevistados possuem até o ensino médio, e foram encontrados entre 

os que desfibram e beneficiam. E os que possuem ensino superior, 4% dos entrevistados, são 

encontrados entre alguns beneficiadores e os que industrializam a fibra de sisal. A distribuição 

dos entrevistados em função do grau de escolaridade é apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Grau de escolaridade dos agentes que compõem a cultura do sisal 

Fundamental 72% 

Médio 24% 

Superior 4% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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 Outra indagação no questionário foi sobre o tempo em que os respondentes trabalham 

com a cultura do sisal. Observou-se, como apresentado na Tabela 03, que são poucos os 

entrevistados que iniciaram suas atividades na cultura do sisal recentemente. Grande parte das 

atividades está concentrada em um período maior que 20 anos, tendo a maioria dos 

respondentes afirmado que lidam com a cultura do sisal há mais de 40 e 50 anos. Tal situação 

pode ser reflexo da história do desenvolvimento da cultura no Estado da Paraíba, ou seja, a 

despeito do declínio da atividade, muitos envolvidos estão nela desde o seu auge. 

Muitos dos campos de sisal encontrados no decorrer da pesquisa são de décadas 

passadas, campos esses que sobreviveram às diversas oscilações de preços e desvalorização 

da cultura, mas que, mesmo com o pequeno crescimento que a cultura vem apresentando, 

ainda é difícil investir em sua manutenção, haja vista a baixa rentabilidade da mesma.  

Dentro desse contexto, também se encontram as indústrias, pois as que hoje ainda 

operam no Estado têm em média 50 anos de existência, ou seja, foram instituídas na época em 

que o sisal era uma importante peça na economia paraibana, brasileira e mundial e, mesmo 

diante das diversas dificuldades que a cultura sofreu e sofre, ainda estão em atividade. 

 
Tabela 3 - Tempo de atuação na atividade sisaleira? 

De 1 a 5 anos 1% 
De 5 a 10 anos 8% 
De 10 a 20 anos 8% 
Mais de 20 anos. Quantos? 83% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 

 

4.2. Dados sobre a cultura do sisal 

 

 Essa parte do questionário foi feita com o objetivo de coletar informações sobre dados 

quantitativos dos entrevistados, como: a área destinada ao cultivo do sisal; quantidade 

produzida/beneficiada/processada de sisal anualmente e também valores de receita da 

produção de sisal. Diante dos questionamentos foram obtidas as informações disponíveis na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Área plantada, quantidade de sisal e receita bruta dos entrevistados – 2010 
Área destinada ao cultivo do sisal (hac) 4.101 
Quantidade colhida de sisal anualmente (Ton.) 3.218 
Quantidade desfibrada de sisal anualmente (Ton.) 2.535 
Quantidade beneficiada de sisal anualmente (Ton.) 1.300 
Quantidade industrializada de sisal anualmente (Ton.) 12.524 
Receita referente à colheita do sisal (R$) 190.700 
Receita referente ao desfibramento do sisal (R$) 2.266.410 
Receita referente ao beneficiamento do sisal (R$) 1.432.000 
Receita referente a industrialização do sisal (R$) 46.500.000 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 
Vale ressaltar que esses dados colaboram também para se saber a dimensão de coleta 

de dados feita pela pesquisa, pois observa-se que em termos territoriais foi pesquisado 

praticamente 36% de toda a área destinada ao cultivo do sisal no Estado da Paraíba, e que a 

área pesquisada é responsável pela produção de 3.218 toneladas de sisal anualmente, 

representando 34% da produção total do Estado, o que dá uma média de aproximadamente 

785 quilos de sisal por hectare, correspondente, também, à média nacional.   

Além disso, percebe-se que as indústrias do Estado necessitam em média mais de 12 

mil toneladas da fibra anualmente, e que os produtores não conseguem atender a tal demanda, 

fazendo com que haja necessidade de se comprar fibra do Estado da Bahia. 

 

4.3. Dados sobre a Gestão de Custos 

  

Essa subdivisão do questionário aborda a parte de conhecimento e utilização de 

ferramentas de Custos no desenvolvimento das atividades sisaleira no Estado da Paraíba. 

 A primeira indagação aos respondentes foi sobre o entendimento, ou não, em relação à 

nomenclatura “custos”, e o que a pesquisa revelou é que boa parte dos respondentes (60%) 

não sabem qual seu significado, apesar de todas as alternativas remeterem ao significado do 

mesmo.  

Em muitos casos, quando eram indagados por tal nomenclatura, havia uma grande 

incerteza sobre a mesma, mas, informalmente, quando perguntado sobre os gastos que os 

mesmos tinham para a manutenção de suas atividades, eles classificavam como sendo 

“despesas”.  

Como um dos objetivos deste trabalho é evidenciar adequações e inadequações em 

termos de conceitos/instrumentos de custo/custeamento, encontradas no processo de gestão de 
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custos dos respectivos agentes, observa-se que a literatura trata custos e despesas como não 

sendo sinônimos.  

Outra parcela dos respondentes (38%) respondeu que entendem custos como sendo os 

gastos relativos à manutenção das atividades empresariais, ou seja, essa parcela dos 

respondentes já consegue restringir e associar a nomenclatura “custos” com dispêndios 

necessários para manter a atividade que está sendo tratada.  

Já uma parcela bem menor (2%) relaciona a nomenclatura “custos” de uma forma 

ainda mais restrita, representando de forma apurada seu entendimento sobre o assunto. 

 
Tabela 05 - Entendimento sobre a nomenclatura custos 
Gatos relativos a manutenção da atividade empresarial 38% 
Custo é todo e qualquer gasto destinado a produção de bens e serviços 1% 
Gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços - 
É o consumo de bens e serviços dentro do processo produtivo para produção de 
bens e serviços 

1% 

Não respondeu 60% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 
 Diante da realidade expressa na Tabela 05 – que a maior parte dos respondentes não 

tem entendimento sobre a nomenclatura “custos” –, foi questionada a serventia das 

informações de custos em suas atividades empresariais e, confirmando os dados acima, 

observa-se que 76% dos respondentes dizem não utilizar as informações de custos em suas 

atividades empresariais. Já os 24% dos respondentes restantes disseram utilizar tais 

informações, sendo distribuídos em 21% para formação de preço de venda, 15% para 

negociação com fornecedores e/ou clientes e 2% para controle das atividades empresariais. 

 
 

Tabela 06 - Serventia das informações de custos na atividade sisaleira 
Não utilizo em minhas atividades empresariais 76% 
Para informações fiscais - 
Para formação de preço de venda 21% 
Para negociação com fornecedores e/ou clientes 15% 
Para controle das atividades 2% 
Outros. Especificar - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
  

Porém, apesar das respostas, observou-se, no exercício prático da atividade dos 

respondentes, que havia sim a utilização de informações de custo no dia-a-dia daqueles que 

disseram que não utilizavam informações de custos. Uma das maiores utilidades para os donos 
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dos campos e para os desfibradores era em relação a negociar seus preços de venda. Isso 

porque, mesmo que eles não saibam o que significa custos, eles sabem empiricamente quais são 

e quanto são os gastos para manter seu campo de sisal dando boas colheitas e para manter as 

máquinas desfibrando a folha de sisal. E, agregado a isso, também utilizam informações de 

custos para fazer negociação tanto com fornecedor e cliente quanto com funcionários. 

Empiricamente os respondentes “calculam e usam” custos nas suas respectivas 

atividades, mas o desconhecimento do assunto não permite, por exemplo, que eles façam a 

diferenciação entre “custo do produto” e “despesas da atividade”. Essa falta de entendimento 

conceitual a respeito do assunto pode resultar em decisões equivocadas a respeito da 

atividade, prejudicando, inclusive, a rentabilidade.   

 Em relação às ferramentas utilizadas para apuração de custos, a maioria dos 

respondentes (96%) disse que não utilizam ferramentas de apuração de custos, enquanto o 

restante dos respondentes que disseram utilizar, sendo que 2% a faz de forma manual na 

própria empresa enquanto os outros 2% também a faz nas dependências da empresa, porém 

por meio de sistemas de custos especializados, conforme apresentado na Tabela 07. 

 
Tabela 07 - Ferramentas usadas na apuração dos custos na atividade sisaleira 

Não utilizo a ferramenta para apurar o custo 96% 
A apuração do custo é feita de forma manual 2% 
A apuração do custo é feita internamente por meio do sistema de custos 2% 
A apuração do custo é feita por empresa externa especializada - 
Outros. Qual? - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 

 Quanto aos elementos de custos utilizados para apuração do mesmo, apenas 25% dos 

respondentes disseram não ter elemento algum de custos em suas atividades. Apesar de 60% 

dos respondentes, em questões anteriores, não saberem qual o significado da nomenclatura 

“custos”, observa-se que apenas 25% disseram não ter nenhum elemento de custos, fato esse 

que comprova que existe apenas uma dificuldade quanto à nomenclatura usada e não ao 

conhecimento do que seja o mesmo. 

 Como nessa questão, podia-se marcar mais de uma alternativa, observando-se, na Tabela 

8 que o elemento de custos mais expressivo é a mão de obra, com 74%. Tal situação é explicada 

pelo fato de as atividades de plantio, colheita e desfibramento não terem sofrido evolução em 

relação às tecnologias utilizadas, sendo empregada grande parte de mão de obra no trabalho de 

tratos culturais nos campos de sisal, principalmente na fase de desfibramento da folha, 

chegando essa atividade a empregar de 8 a 10 pessoas por máquina em atividade. 
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Essa necessidade de pessoas no desenvolvimento rural da atividade sisaleira é também 

uma das maiores responsáveis pela questão social do sisal nas regiões em que é cultivado, por 

proporcionar emprego e renda para uma maioria da população, que não tem outra forma de 

geração de renda. 

 Seguido da mão de obra, os combustíveis também têm uma grande representatividade 

como elemento de custo utilizado na apuração do custo, pois esse combustível é o elemento 

necessário para fazer a máquina e/ou motor do desfibramento funcionar. Ou seja, o mesmo 

está atrelado à utilização da máquina e à necessidade de desfibrar. 

 Observa-se, também, que, além desses elementos principais, outros foram 

mencionados pelos respondentes, como: matéria-prima (20%); material de manutenção 

(12%); fretes (8%); energia elétrica (6%); encargos trabalhistas (3%); perdas (2%) e 

depreciação (1%). 

 

Tabela 08 - Elementos usados na apuração dos custos 
Não existe apuração do custo 25% 
Matéria-prima 20% 
Mão-de-obra 74% 
Depreciação de máquinas 1% 
Energia Elétrica 6% 
Material de Manutenção 12% 
Combustível - 
Frete 8% 
Perdas 2% 
Encargos Trabalhistas 3% 
Outros. Quais? - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 
 Com relação à existência de separação entre custos fixos e/ou variáveis, é mostrado na 

Tabela 9, que, para 97% dos respondentes, não existe a separação dos custos entre fixos e 

variáveis e/ou diretos e indiretos. Essa constatação é preocupante, pois uma das formas de 

contribuir com uma boa gestão dos custos é saber como se comportam os mesmos, sendo 

assim observados quanto aos seus critérios de mensuração, ou seja, se são fixos ou variáveis, 

diretos ou indiretos. Apenas 2% dos respondentes sabem totalmente distinguir seus custos, 

enquanto 1% deles sabem parcialmente fazer essa distinção. 
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Tabela 09 - Existência da separação entre custos fixos e variáveis e/ou diretos e indiretos 

na cultura sisaleira 

Sim, totalmente 2% 
Sim, parcialmente 1% 
Indiferente - 
Não totalmente 97% 
Não parcialmente - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 

Quando questionados sobre o tipo de custeio que é utilizado para apuração dos custos 

de produção, 98% dos respondentes dizem não utilizar tipo algum de custeio, enquanto 2% 

responderam utilizar o custeio por absorção como tipo de custeio para apuração de seus custos 

de produção, como se pode observar na Tabela 10. 

Porém, observando o exercício prático da atividade desses respondentes, que disseram 

não utilizar tipo de custeio para apurar custos, foi verificado que, apesar de os mesmos não 

terem o hábito de registrar seus gastos para mensuração de seus possíveis custos, têm, de 

forma empírica, todas as informações referentes aos custos de produção. Verificou-se, ainda, 

que a forma como chegam a um custo unitário por quilo de fibra cultivada, desfibrada ou 

beneficiada é semelhante à utilizada pelo custeio por absorção. Pois os mesmos acabam 

somando todos os custos que tiveram durante uma semana, que é o período de pagamento da 

mão de obra e fechamento da produção e dividem esse valor pela quantidade de fibra seca que 

foi obtida no mesmo período. Com isso, eles sabem quanto foi o valor gasto para produzir tal 

quantidade e, assim, verificar se teve ganho ou não com sua venda. Ou seja, eles somam todos 

os custos, quer sejam fixos ou variáveis, e distribuem nos produtos do período, encontrando, 

assim, seu custo unitário. 

 
Tabela 10 - Tipo de custeio utilizado na apuração do custo de produção 

Não utilizo tipo de custeio 98% 
Custeio por Absorção 2% 
Custeio Variável - 
Custeio ABC - 
Outro. Qual? - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 

 Conforme se constata da Tabela 11, 98% dos respondentes não têm noção de 

separação entre custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, e isso faz com que praticamente 

não utilizem base de rateio para alocação dos custos indiretos. Já para os demais que 

responderam utilizar base de rateio para os custos indiretos, essas bases são distribuídas em 
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relação à hora de mão de obra, à hora máquina, ao volume de produção e a materiais diretos, 

cada uma com 1% de representatividade. 

 

Tabela 11 - Principais bases de rateio utilizadas para apropriação dos custos indiretos 
Horas de mão-de-obra 1% 
Horas-máquina 1% 
Volume de produção 1% 
Materiais diretos 1% 
Atividades - 
Não utiliza 98% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

 A literatura de custos diz que uma das formas de se fazer gestão de custos é fazendo 

planejamento e controle das atividades, e uma das ferramentas usada para tal é o orçamento. 

Por esse motivo as três questões a seguir estão relacionadas a esses procedimentos. 

 Com relação ao planejamento das atividades pode-se observar na Tabela 12 que 95% 

dos respondentes afirmaram não desenvolver forma alguma de planejamento de suas 

atividades, enquanto os que o fazem apontaram o planejamento de resultados e o 

planejamento de custos como sendo os principais planejamentos de sua atividade. 

 

Tabela 12 - Existência de planejamento na atividade sisaleira 
Não existe planejamento para as atividades da empresa 95% 
Existe planejamento para a área plantada - 
Existe planejamento de resultados 5% 
Existe planejamento de custos 1% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 
 Em relação ao orçamento observa-se no Tabela 13 que 98% dos respondentes 

disseram não utilizar dessa ferramenta de gestão, enquanto os que usam apontaram os 

orçamentos de consumo de matéria-prima, de compras, de vendas e de produção como os 

usualmente utilizados no desempenho de suas atividades.  

 

Tabela 13 - Existência da elaboração de orçamento na atividade sisaleira 
Não existe elaboração de orçamento 98% 
Existe elaboração de orçamento de consumo de matéria-prima 2% 
Existe elaboração de orçamento de produção 1% 
Existe elaboração de orçamento de compras 2% 
Existe elaboração de orçamento de vendas 2% 
Outros. Qual? - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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 Em relação ao controle, observa-se na Tabela 14 que 95% dos respondentes afirmam 

não utilizar dessa ferramenta em suas atividades. Dos que utilizam tal ferramenta, observa-se 

que o controle de produção, de custos, de estoque e de despesas são os mais frequentes, tendo 

cada um deles representatividade de 3%, enquanto o controle de perdas representa apenas 1%. 

 Vale ressaltar que quem são os responsáveis pelo uso dessas três ferramentas de gestão 

são principalmente os últimos elos da cadeia produtiva, ou seja, alguns beneficiadores e as 

indústrias pesquisadas. 

 

Tabela 14 - Existência de controle na atividade 
sisaleira 
Não existe controle das atividades da empresa 95% 
Existe controle da produção 3% 
Existe controle de custos 3% 
Existe controle de perdas 1% 
Existe controle de estoque 3% 
Existe controle de despesas 3% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 
 Para aqueles que fazem mensuração de estoques, pode-se observar na Tabela 15 que 

98% não utilizam critério de avaliação de estoques e que os 2% restantes utilizam como 

critério a média ponderada. 

 

Tabela 15 - Critérios de avaliação de estoque usado pelas empresas na atividade sisaleira 

PEPS - 
UEPS - 
Média ponderada 2% 
Não utiliza 98% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 

 Observa-se na Tabela 16 que outro ponto que merece atenção na gestão de custos é a 

análise custo/volume/lucro, pois tal análise consegue identificar, dentre outros benefícios, o 

ponto de equilíbrio a partir do qual a empresa passa a obter lucros, o que remete à questão da 

relação entre receitas e custos e, finalmente, à necessidade de gerir os custos. A pesquisa 

constatou que, dentre os elos da cadeia produtiva do sisal, apenas 2% se utilizam de tal 

ferramenta de gestão. 
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Tabela 16 - Utilização da relação custo/volume/lucro para tomada de decisão na 
atividade sisaleira 

Sim totalmente - 
Sim parcialmente 2% 
Indiferente - 
Não totalmente 98% 
Não parcialmente - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

 Mais especificamente em relação ao ponto de equilíbrio observa-se na Tabela 17 que 

apenas 2% dos respondentes utilizam-se parcialmente de tal ferramenta. 

 

Tabela 17 - Existência da análise do ponto de equilíbrio na atividade sisaleira 
Sim totalmente - 
Sim parcialmente 2% 
Indiferente - 
Não totalmente 98% 
Não parcialmente - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

  

 Como este trabalho gira em torno do estudo relacionado aos custos da cadeia 

produtiva do sisal no Estado da Paraíba, existe a necessidade de saber se os componentes da 

mesma exploram oportunidades de redução de custos utilizando ligações com fornecedores, 

clientes, processos, unidades da empresa e concorrentes. E observa-se na Tabela 18 que o 

resultado é que esse benefício é usado por uma parcela mínima dos componentes, 

correspondendo a apenas 6%. 

 
Tabela 18 - Existência de exploração de oportunidade de redução de custos utilizando 
ligações com fornecedores, clientes, processos, unidades da empresa e concorrentes 

Sim totalmente - 
Sim parcialmente 6% 
Indiferente - 
Não totalmente 94% 
Não parcialmente - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

 
 Com relação à utilização dos subprodutos do sisal (pó e bucha) para outros fins, 

observa-se na Tabela 19 que existe por parte da maioria dos respondentes, a utilização total ou 

parcial de tais subprodutos. 
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 Na indústria, o pó e a bucha são utilizados como combustível na caldeira, o que faz 

reduzir os custos com o mesmo. No beneficiamento, a bucha, algumas vezes, é vendida para a 

indústria de gesso, e o pó é comprado por pecuaristas para incrementar a ração dos animais. E, 

no desfibramento, muitas vezes o pó é espalhado pelo solo, servindo de adubo. Existe, ainda, 

por parte dos cultivadores, a utilização dos bulbilhos que nascem ao redor da planta de sisal 

como alimento para o rebanho de caprino e ovino da propriedade. 

 Com isso, observa-se que, além da receita direta gerada pela cultura do sisal, vale 

ressaltar que a cultura também é responsável por geração indireta de receita. Muitas vezes 

esses benefícios indiretos gerados pela cultura de sisal não são vistos pelos componentes, 

ficando os mesmos atentos apenas à geração direta de receita. 

 

Tabela 19 - Utilização dos subprodutos do sisal para outros fins na atividade sisaleira 
Sim totalmente 1% 
Sim parcialmente 79% 
Indiferente - 
Não totalmente 20% 
Não parcialmente - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

 

5. Considerações Finais  

 

 A presente pesquisa procurou evidenciar como se apresenta a gestão de custos dos 

agentes que compõem a cadeia produtiva da cultura do sisal no Estado da Paraíba, no que se 

referem as ferramentas de gestão, como expor a importância socioeconômica e ambiental que 

a cultura está proporcionando no cenário nacional e também internacional. 

 Para alcançar tais objetivos, este trabalho apoiou-se, no primeiro momento, na base 

teórica, que abordou assuntos, como: cultura do sisal, cadeia produtiva, agronegócios, 

contabilidade de custos e gestão de custos. No segundo momento, abordou a pesquisa 

empírica, com aplicação de questionários aos diversos componentes da cadeia produtiva do 

sisal. 

 Como resultado da análise do processo de gestão de custos dos agentes que compõem 

a cadeia produtiva da cultura do sisal no Estado da Paraíba, apresenta-se:  
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• No Estado da Paraíba, existe uma cadeia produtiva de sisal definida, representada 

por produtores, desfibradores, beneficiadores e indústrias, porém não existe uma 

organização e estruturação da mesma. A falta de estrutura e organização foi vista 

quando da necessidade de dados quantitativos referentes às pessoas envolvidas em 

cada elo da cadeia produtiva. Foi encontrado, por meio do IBGE, dados referentes 

apenas à quantidade de produtores de sisal e, junto à Fiep, a quantidade de 

indústrias, porém não se sabe estimativas de quantos desfibradores ou “máquinas 

paraibanas” e beneficiadores existem na região, fato esse que dificultou a pesquisa, 

no que se refere à população e amostra necessários para realização da mesma; 

• Apesar das dificuldades iniciais apresentadas para coleta de dados, observou-se que 

o sisal é uma cultura importante para vários agricultores das regiões visitadas. 

Como nessas regiões não existe o predomínio de outras culturas, devido à escassez 

de chuvas, o sisal, que necessita de índices pluviométricos não muito significativos, 

consegue ser uma cultura de agregação de emprego e renda para a população da 

região. Apesar da baixa rentabilidade apresentada para cada elo da cadeia 

produtiva, o rendimento trazido tanto para o dono do campo quanto para aqueles 

que trabalham no desfibramento e beneficiamento garante, no mínimo, as 

necessidades básicas de sobrevivência da população menos assistida da zona rural 

das cidades pesquisadas; 

• Além desse fator de geração de emprego e renda para a população da região, a 

maior parte do sisal que é vendida para as indústrias tem como destino a 

exportação, o que faz gerar divisas em impostos para o Estado da Paraíba e fazendo 

com que o sisal tenha uma representatividade de aproximadamente 5% no PIB do 

Estado. 

Em relação às análises empíricas, observa-se que: 

• A cadeia produtiva do sisal é composta, em sua maioria, de produtores de sisal com 

44%; em seguida por produtores que também são donos de máquinas desfibradoras 

(37%). Aqueles que lidam apenas com a atividade de desfibração é representado 

por 14% dos pesquisados, enquanto a minoria concentra-se nas atividades de 

beneficiamento (3%) e industrialização (2%); 

• A maioria dos agentes que compõem a cadeia produtiva do sisal é constituída por 

pessoas que têm apenas o ensino fundamental, característica daqueles produtores e 



Análise do processo de gestão de custos dos agentes que compõem a cadeia produtiva 
 da cultura do sisal no Estado da Paraíba 

Cunha, M.C.F; Cavalcante, P.R. da N; Prado, A.G. da S; Silva Filho, A.C. da C. e. 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 3 – Set/Dez - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

88

desfibradores que se concentram na zona rural, tendo maior dificuldade de acesso à 

escola; 

• Observou-se, também, que os agentes que lidam com a cultura de sisal são pessoas 

que trabalham há mais de 20, 30 e até 50 anos com a cultura (83%). Essa 

expressividade é dada por dois motivos: primeiro, são pessoas que trabalham com a 

cultura desde a época em que o sisal representava hegemonia na região, ou seja, na 

década de 60 a 70; segundo, por ser praticamente uma das únicas que geram 

emprego e renda para a região. 

No que se refere aos aspectos sobre a gestão de custos podem-se elencar os seguintes 

resultados:  

• Grande parte dos respondentes (60%), em sua maioria cultivadores e desfibradores, 

disseram não ter entendimento em relação à nomenclatura “custos”, embora 

vinculem os gastos necessários à manutenção da atividade como sendo “despesas”; 

• A maioria também respondeu não haver serventia das informações de custos em 

suas atividades empresariais, porém percebeu-se que as informações de custos são 

usadas principalmente para negociação de preço de venda e também para 

negociação para pagamento de seus “trabalhadores”;  

• Em relação à apuração de custos, apenas as indústrias e alguns beneficiadores o 

fazem, alguns de forma manual e outros por meio de sistemas informatizados de 

custos; 

• Referente aos elementos de custos, foi apontada a mão de obra como sendo a maior 

responsável pelos custos da fibra de sisal. Isso é caracterizado pelo fato de o cultivo 

e o desfibramento serem atividades que necessitam de muita mão de obra em seu 

desenvolvimento, pois as tecnologias usadas não sofreram avanços significativos; 

• Observou-se que a maioria das atividades de gestão de custos, como: noção de 

separação entre custos fixos e variáveis para observação do comportamento dos 

custos; utilização de tipos de custeios para apuração dos custos; planejamento; 

controle; orçamento; análise custo/volume/lucro e ponto de equilíbrio, são 

desconhecidos e não praticados por quase todos os componentes da cadeia 

produtiva, tendo apenas as indústrias e alguns beneficiadores a prática constante de 

tais procedimentos. 



Análise do processo de gestão de custos dos agentes que compõem a cadeia produtiva 
 da cultura do sisal no Estado da Paraíba 

Cunha, M.C.F; Cavalcante, P.R. da N; Prado, A.G. da S; Silva Filho, A.C. da C. e. 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 3 – Set/Dez - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

89

Por fim, a partir dos resultados alcançados, pode-se concluir que esta pesquisa retrata a 

atual situação da cadeia produtiva do sisal no Estado da Paraíba, que, apesar de a mesma: 

trazer benefícios ao Estado, com divisas em torno de 9 milhões de reais, gerando renda, 

principalmente, para a população de áreas onde não existem outras alternativas de cultivo, 

como também para outros agentes da cadeia produtiva; contribuir com aproximadamente 5% 

do PIB interno do Estado; ser responsável por 20% da área de cultivo do Estado e também ser 

considerado uma solução para melhorar as questões ambientais no país, observa-se que a 

mesma não está estimulando seus agentes a continuarem com a cultura, devido à baixa 

rentabilidade proporcionada e à falta de incentivo por parte de órgãos governamentais.  

A baixa rentabilidade é vista, assim, como principal fator negativo para propagação da 

cultura no Estado, pois se observa que, no Estado, existem indústrias que demandam até cinco 

vezes mais fibras do que a produzida pelo Estado, dando margem à entrada da fibra de outros 

Estados. Ou seja, já existe mercado consumidor para a fibra, bastando à mesma corresponder 

de forma mais atrativa para aqueles que lidam com ela. E, como forma de otimizar a 

rentabilidade da cultura, sugere-se maior atenção na gestão dos custos, pois foi observado que 

a maioria dos agentes dos elos do cultivo e desfibramento, os quais correspondem pela 

maioria dos agentes, não entendem nem utilizam informações de custos em suas atividades, 

fazendo com que o andamento de seus negócios seja feito de forma empírica, sem o controle e 

planejamento devidos, almejando maiores retornos.  

Em resposta à questão de pesquisa, constatou-se que por não ter o domínio adequado 

dos conceitos/instrumentos relacionados com o processo de formação, acumulação e 

mensuração de custos, a maior parte dos agentes da cadeia produtiva do sisal na Paraíba não 

apresenta uma gestão adequada de custo, isto no que se refere ao custeamento daquilo que é 

produzido. 
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