
 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 
Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL PARA ANÁLISE 

DA INFLAÇÃO INTERNA, GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DE PREÇOS EM UMA CADEIA PRODUTIVA: um estudo de caso em uma 

indústria multinacional de autopeças 

 

 

 

 

 

Cleonice Rodrigues Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2015 



 

Cleonice Rodrigues Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL PARA ANÁLISE 

DA INFLAÇÃO INTERNA, GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DE PREÇOS EM UMA CADEIA PODUTIVA: um estudo de caso em uma 

indústria multinacional de autopeças 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Administração da 
Fundação Pedro Leopoldo, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre 
em Administração. 
 
Área de Concentração: Gestão em 
Organizações. 
 
Linha de Pesquisa: Estratégias 
Corporativas. 
 
Orientador: Prof. Ricardo Vinícius Dias 
Jordão. 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

Fundação Pedro Leopoldo 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658.1511      BARBOSA, Cleonice Rodrigues 

B238c                 Contribuições do sistema de controle gerencial  
                     para análise da inflação interna, gestão estratégica de 

                     custos e formação de preços em uma cadeia produtiva: 
                     um estudo de caso em uma indústria multinacional de 

                     autopeças / Cleonice Rodrigues Barbosa. 
                      - Pedro Leopoldo: FPL, 2015. 

 
                             183 p. 

                       
                                                                        

                        
                     Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    

                     Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro  
                     Leopoldo, 2015. 

                     Orientador: Prof. Ricardo Vinicius Dias Jordão 
                 

       

                    1. Estratégias Corporativas. 2. Gestão Estratégica de 

                    Custos. 3. Inflação Interna. 4. Formação do Preço de 
                    Venda. 5. Sistema de Controle Gerencial. 

                     I. JORDÃO, Ricardo Vinicius Dias, orient. 

                    II. Título. 
                     

                     

                                                       CDD: 658.1511 
 

                                        
                                        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                             Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 



 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimentos 

 

A Deus, pelo dom da vida, pelo discernimento e capacidade do aprendizado que me 

conduziram até aqui. “O senhor é meu pastor e nada me falta” (Salmo 22). 

 

Ao meu orientador, Professor Ricardo Vinícius Dias Jordão. Foi longa a caminhada, 

por vezes árdua, mas importante no meu processo de amadurecimento. Obrigada 

pela orientação e apoio à confecção deste trabalho de pesquisa. Sua exigência 

levou-me ao aprimoramento.  

 

Aos Professores Dr. Paulo Tarso Vilela de Resende e Dr. José Antônio Sousa Neto, 

que compuseram minha banca de qualificação e contribuíram para o enriquecimento 

conceitual da pesquisa, e aos diversos professores e verdadeiros mestres, que 

durante todo o tempo da minha construção do saber estiveram presentes e 

souberam fazer a diferença. 

 

Ao autor do método de cálculo da inflação interna, denominado Inflatec, Sílvio 

Bugelli, que gentilmente enviou-me um exemplar do seu livro: “Inflação interna: 

conhecendo o custo de vida real da sua empresa”, com a metodologia aqui utilizada, 

cuja edição encontrava-se esgotada.  

 

À empresa Sigma, principalmente na pessoa do diretor-superintendente que 

intermediou o acesso da pesquisadora ao presidente do Conselho de Administração 

e ao diretor-presidente da empresa, quando da aplicação dos questionários, aos 

diretores corporativos, diretores da unidade, aos gerentes, supervisores e analistas 

que tão prontamente responderam ao meu questionário. Muito obrigada mesmo. 

 

Aos meus pais, que me deram a base da formação e me encaminharam pela vida, 

dando-me como exemplo a determinação, a força e a retidão de caráter, além do 

apoio incondicional em todas as etapas da minha vida.  

 

Ao Geraldo, meu companheiro de jornada, pelo amor e presença; às minhas irmãs, 

sobrinhos e cunhados, que souberam entender que a ausência constante do 

convívio com a família era apenas um “parêntese” aberto para que eu pudesse 



 

ingressar no mundo do conhecimento, porque eles sempre estiveram comigo, do 

lado de dentro.  

 

A Flávia, Helen, Jordana, Bárbara, Darci e ao Klaus, que gentilmente doaram parte 

de seu tempo em meu auxílio, sem as quais o meu processo de construção ficaria 

muito mais difícil, meu especial agradecimento! 

 

A todos que sabem que participaram e de alguma maneira contribuíram para a 

conclusão deste trabalho, obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O homem que realmente deseja alguma coisa sempre encontra um caminho, 

aquele que não deseja tanto assim sempre encontra um obstáculo". 

 

 (Napoleon Hill). 



 

Resumo  

Estudos têm explorado a natureza do sistema do controle gerencial (SCG) e suas 

relações com vários aspectos da gestão. O que se observa atualmente é uma 

competição sem precedentes, derivada de novos arranjos produtivos, 

desenvolvimento tecnológico e outros fatores econômicos na tentativa de obter 

vantagens competitivas sustentáveis. Nesse cenário, a gestão de custos ganha 

particular interesse, por afetar a formação de preços, a lucratividade e a 

sobrevivência das empresas e ser o “caminho” para a competitividade em uma 

cadeia produtiva. O processo de decisão do preço de venda é um ato de grande 

relevância e em uma cadeia produtiva essa importância é ressaltada pela implicação 

de fatores externos (preços impostos). Assim, a formação do preço de venda deve 

levar em conta variáveis de custos e de mercado que são complexas e interligadas. 

Na busca de estabelecer tal relacionamento, o objetivo principal deste estudo foi 

analisar as contribuições do sistema de controle gerencial para o dimensionamento 

da inflação interna, para gestão estratégica de custos e para a formação de preços 

em uma indústria multinacional de autopeças. Trata-se de estudo de caso único, em 

uma empresa exemplo de ambiente de alta competição, aplicando a metodologia de 

Bugelli (1995) para o cálculo da inflação interna denominada Inflatec. O cálculo do 

índice de preços próprios (IPP) baseou-se em dados relativos aos anos de 2013 e 

2014. E os resultados, quando comparados aos índices de inflação, índice nacional 

de preços ao consumidor amplo (IPCA) e índice geral de preços do mercado (IGPM), 

revelaram mais exposição da empresa às variações de preços que a medida pelos 

citados índices. Achados empíricos da pesquisa revelaram o quão importante é o 

uso efetivo do SCG como um dos mecanismos da estrutura de implementação da 

estratégia. Identificaram-se também elementos essenciais para o sistema de 

controle, mas desarticulados entre si. Evidenciou-se a importância, para a empresa, 

de conhecer seus custos profundamente, geri-los adequada e agressivamente, 

estabelecendo política de preços condizente com seus objetivos de lucratividade. 

Nesse contexto, o cálculo do IPP surgiu como um diferencial capaz de 

instrumentalizar a empresa para a negociação do preço de venda.  

Palavras-chave: Estratégias corporativas. Gestão estratégica de custos. Inflação 

interna. Formação do preço de venda. Sistema de controle gerencial. 



 

Abstract  

 

Studies have explored the nature of management control system (MCS) and its 

relation to various aspects of management. What we currently see is an 

unprecedented competition, derived from new clusters, technological development 

and other economic factors in an attempt to obtain sustainable competitive 

advantages. In this scenario, cost management gained particular interest to affect the 

formation of prices, profitability and survival of businesses and be the "way" to 

competitiveness within a productive chain. The selling price of decision-making is an 

act of great importance and this importance in a productive chain is underscored by 

the involvement of external factors (price fixing). Thus the formation of the selling 

price should take into account cost and market variables that are complex and 

interconnected. In seeking to establish such a relationship, the aim of this study was 

to analyze the contributions of the management control system for the design of 

internal inflation, for strategic cost management and formation of price in a 

multinational auto parts industry. This research was made from a single case study, 

applying in a company  example of a highly competitive environment, the 

methodology of Bugelli (1995) for calculating the internal inflation called Inflatec .The 

Calculation of own price index (OPI) was based on data for the years 2013 and 2014. 

And the results when compared to inflation rates, national price index broad 

consumer (IPCA Brazilian index) and general index Market Prices (IGP-M Brazilian 

index) revealed more exposure of the company to price changes than that measured 

by the above indices. Empirical findings of the research revealed how important is the 

effective use of the MCS as one of the mechanisms of strategy implementation 

structure. It was determined essential to the control system, but disjointed from each 

other. The importance for the company to deeply know their costs, manage them 

properly and aggressively, setting pricing policy consistent with its profitability 

objectives was highlighted. In this context, the OPI calculation emerged as a 

differential able to equip the company for the negotiation of the sale price. 

 

Keywords: Corporate Strategies. Strategic cost management. Internal inflation. 

Formation of the sales price. Management control system. 
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1 Introdução 

 

Nos últimos anos, muitas organizações têm experimentado diversas mudanças 

em suas estruturas organizacionais e em seus processos de negócios, como 

resultado de um ambiente em constante mutação (Herath, 2007; Magretta, 2012). 

Especialmente nas últimas três décadas, esse ambiente de negócios, no qual 

diversos agentes econômicos realizam suas transações oferecendo produtos e 

serviços, tem se tornado cada vez mais dinâmico e competitivo (Kotler, 2011; 

Magretta, 2012). Grande parte dessa dinâmica advém, direta ou indiretamente, do 

fenômeno da globalização, caracterizado pela concorrência em escala global, do 

alargamento das fronteiras de atuação das empresas, do uso intenso das 

tecnologias de informação e comunicação e das novas formas de organização da 

produção - com a utilização de estruturas mais flexíveis e/ou a atuação em redes 

de empresas. Segundo Costa (2001), o que se observa atualmente no cenário 

mundial é uma competição sem precedentes, derivada de novos arranjos 

produtivos, desenvolvimento tecnológico e outros fatores econômicos, o que exige 

que as organizações sejam capazes de identificar, nesse ambiente instável e 

competitivo, oportunidades de inter-relacionar negócios distintos e explorá-los 

tentando obter vantagens competitivas sustentáveis. 

 

O aumento da competitividade entre as empresas exigiu e exige dos 

administradores mais esforços no desenvolvimento de ações que facilitem o 

alcance dos objetivos voltados para a manutenção e melhoria de posições 

sustentáveis no mercado, por meio de estratégias que estabeleçam diferenciais 

competitivos (Kotler, 1973; 2011; Magretta, 2012; Mariotto, 2007; Mintzberg, 1978; 

Porter, 1979; Prahalad & Hamel, 1990). Segundo Montgomery e Porter (1998), a 

vantagem competitiva pode advir da capacidade de produzir com custos mais 

baixos ou de se diferenciar, destacando a empresa aos olhos dos clientes e, com 

isso, conseguindo operar com preços mais elevados. Nesse ensejo, a gestão de 

custos ganha particular interesse, por relacionar-se diretamente à 

competitividade, não somente por ser a base que sustenta a diferenciação, como 

também por afetar a formação de preços, a lucratividade e a sobrevivência das 

empresas.  
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De acordo com Law (1991), as empresas precisam repensar suas práticas 

organizacionais, como as parcerias comerciais (com fornecedores e clientes), 

para tentarem responder às pressões competitivas impostas pelo mercado 

consumidor. Adicionalmente, como explicam Badin, Novaes e Dutra (2003), é 

possível notar que a forma de planejar e realizar os negócios, de direcionar a 

utilização dos recursos, sejam eles humanos ou materiais, requer adaptações por 

parte das empresas e afeta o relacionamento com clientes, fornecedores, 

funcionários, acionistas e demais agentes participantes da cadeia produtiva.   

 

Para Costa (2001), o “caminho” para a competitividade dentro de uma cadeia de 

valor passa pela gestão estratégica de custos, que, nas palavras do autor, precisa 

se voltar primeiramente para a gestão de custos dentro da empresa, para, numa 

segunda etapa, evoluir para a gestão de custos de forma integrada em toda a 

cadeia. O processo de manufatura de classe mundial (world class manufacturing 

WCM) é um exemplo desse tipo de ação, geralmente iniciada dentro de uma 

montadora e, posteriormente, difundida para os fornecedores e clientes de 

maneira integrada. 

 

Importa evidenciar que nem sempre a comunicação entre os agentes da cadeia  

de valor (clientes, empresa e fornecedores) é clara, devendo a empresa embasar 

suas ações no conhecimento acerca do seu universo particular, indo ao encontro 

de suas estratégias de atuação. Um mecanismo que a literatura internacional 

(Cugueró & Rosanas, 2011; Jordão, Souza & Avelar, 2014; Jordão & Novas, 

2013; Otley, 1999) apresenta como capaz de promover o processo de 

implementação estratégica consiste no sistema de controle gerencial (SCG) que, 

de acordo com Anthony e Govindarajan (2006, p. 34), compõe o “processo pelo 

qual os executivos influenciam outros membros da organização para que 

obedeçam às estratégias adotadas”. 

 

Entre as contribuições do SCG, estudos anteriores (Oliveira, Souza, Freitas & 

Ribeiro, 2008; Santos, Leal & Miranda, 2012) revelam a importância desse 

sistema na gestão estratégica de custos e no processo de formação de preços. O 

processo de decisão do preço de venda dos produtos ou serviços, nas empresas 

em geral, é um ato revestido de grande relevância, pois dele vai decorrer a 
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lucratividade da empresa. Essa importância é ressaltada na medida em que 

fatores externos têm implicações importantes tais como imposições do mercado, 

custos de aquisição de insumos, fatores governamentais, concorrência, entre 

outros. Uma relação de compra e venda em cadeia produtiva, como na 

automobilística, envolve ordenação e avaliação de diferentes variáveis de custos 

e de mercado, complexas e interligadas, que podem ser mais bem entendidas e 

equacionadas no contexto da fabricante de autopeças, a partir de instrumentos de 

gestão de custos como o índice de preço próprio (IPP) ou inflação interna, que 

com base no SCG da empresa pode facilitar seu modelo de precificação.  

 

1.1 Tema e problema 

 

Sob o prisma estratégico, negociar o preço de venda não é tarefa fácil. Por isso, 

as empresas precisam de meios que lhes permitam gerenciar e controlar esse 

tipo de transação desde o início do fornecimento de um produto ou serviço até a 

recomposição de margem em clientes habituais. Esse processo precisa ser 

estrategicamente orquestrado, sob pena de sacrificar a sustentabilidade 

corporativa. Além disso, a ineficiência na gestão de custos pode impedir que uma 

empresa permaneça ativa no mercado, ainda mais aquelas cujas atividades 

industriais pertençam a uma grande cadeia produtiva, em que a pressão dos 

clientes para a redução de custos e a necessidade de atingimento das metas 

pode sacrificar parte da lucratividade dos fornecedores. Essa situação se alinha 

com as premissas de Porter (1986), que assevera que a competitividade da 

indústria depende da força de seus clientes, fornecedores, novos entrantes, 

produtos substitutos, entre outros fatores. 

 

Em um cenário de forte pressão competitiva, abrir uma negociação de preços 

para repassar o aumento de custos é uma verdadeira “batalha”, exigindo do 

negociador uma série de habilidades, como especialização e domínio das 

variáveis que compõem a formação do preço. Ele precisa conhecer as variações 

nos custos da empresa em determinado período para tentar fazer com que o 

cliente reconheça essa variação e assimile isso no novo preço. Segundo Costa 

(2001), a forma como uma empresa se posiciona no mercado reflete em sua 

política de preços. Se os preços são impostos pelo mercado e o cliente requer 
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uma negociação com planilha de custos aberta, torna-se importante ampliar o 

nível de conhecimento interno acerca dos custos em suas diversas dimensões - 

compras, manufatura, eficiência produtiva, gastos indiretos de fabricação, 

políticas de estocagem -, para tentar repassar parte (ou a integralidade) deles 

para o cliente. 

 

O cálculo das variações de preço sofridas pela empresa em seus principais 

insumos e o adequado controle de custos são questões essenciais para suportar 

a gestão estratégica de custos e a formação de preços, na tentativa de 

compensar os aumentos ocorridos por causa da inflação com preços aceitáveis 

pelo mercado. Assim, ter subsídios que fundamentem uma negociação de preços 

com base em índices de reajuste que reflitam a inflação interna da empresa é 

uma questão de significativa importância para empresas atuantes em mercados 

competitivos. Essa ideia encontra base no pensamento de Bugelli (1995), que 

nomeia de inflação interna ou IPP a variação de preços nos principais insumos da 

empresa. Segundo esse autor, elaborar esses índices pode parecer tarefa difícil 

aos olhos de muitos profissionais que vivenciam o dia a dia nas empresas, 

sobretudo porque isso remete a complicados cálculos matemáticos, estatísticos e 

econômicos. No entanto, ele afirma que é possível, a partir dos dados contábeis e 

de forma simples e descomplicada, chegar à apuração do IPP com suficientes 

condições de avaliação dos efeitos inflacionários sofridos por determinada 

empresa. 

 

Bugelli (1995) também esclarece que institutos de pesquisa, como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE), publicam diversos índices de variação de preços, 

como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Geral 

de Preços do Mercado (IGPM). Estes índices oferecem variação inflacionária 

média, segundo critérios predeterminados, mas nenhum deles se refere a uma 

empresa em particular. Portanto, tomar como base um índice de inflação geral, 

que traduz a variação de preços de um conjunto de itens de consumo adverso ao 

de dada empresa, pode ser um fator de limitação, uma vez que o consumo 

específico de cada empresa diverge nos itens, nas quantidades e no momento em 
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que são consumidos. Assim, parece incorreto considerar que o IPCA ou o IGPM 

possam medir adequadamente a variação de preços à qual estão sujeitos 

pessoas físicas, setores da economia ou empresas em particular. As diferenças 

entre índices externos e o IPP podem ser muito significativas e o 

desconhecimento de tais diferenças pode dificultar a gestão de custos e a 

formação dos preços de venda. 

 

Mesmo considerando a relevância do tema, repousa na academia e no mercado 

uma preocupação provocada pelas dificuldades práticas que as empresas podem 

enfrentar para dimensionar os efeitos da inflação interna sobre os processos de 

gestão de custos e formação de preços. Igualmente, faz-se relevante 

compreender a contribuição do SCG nesse dimensionamento, sendo essa uma 

preocupação dos pesquisadores e gestores. 

 

Diante da problemática em tela, toma-se aqui, como objeto de estudo, a empresa 

Sigma2, uma filial de uma corporação multinacional do ramo automobilístico que 

possui 32 plantas industriais localizadas em 16 países. Essa corporação tem 

ações negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros & Bolsa de Valores de São 

Paulo (BM&FBovespa), com nível de governança e transparência que a coloca no 

novo mercado. Contando com a força de trabalho de 18.450 empregados 

alocados nas suas diversas plantas, alcançou faturamento global na casa de 2,5 

bilhões de dólares em 2013, o que se repetiu em 2014, dadas as condições de 

mercado. A estrutura corporativa da empresa se organiza em unidades de 

negócios, estando a filial onde será aplicada a pesquisa situada na região 

metropolitana de Belo Horizonte e enquadrada na unidade de componentes 

estruturais para automóveis leves. Tendo a Fabbrica Italiana Automobili Torino 

(FIAT) Fiat Automóveis S/A. como principal cliente, tal filial está inserida na cadeia 

produtiva automobilística, em um contexto de forte pressão competitiva, 

necessitando de um sistema de controle de custos e formação de preços baseado 

em um IPP, de forma a fazer frente às suas necessidades estratégicas, já que o 

cliente exige negociação de preços com planilha de custos aberta. 

                                                      
2 Nome fictício por razões de confidencialidade. 
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Considerando as questões supramencionadas, emerge a seguinte questão de 

pesquisa: quais as contribuições do sistema de controle gerencial para a análise 

da inflação interna, gestão estratégica de custos e formação de preços em uma 

indústria multinacional de autopeças? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Fundamentada na importância de analisar o âmbito para entender, de forma 

integrada, os efeitos da variação de preços sofrida por determinada empresa em 

seus principais insumos e a forma como se relacionam inflação interna, gestão de 

custos e formação de preço de venda, sob a perspectiva do SCG, esta pesquisa 

tem o seguinte objetivo principal: analisar as contribuições do sistema de controle 

gerencial para o dimensionamento da inflação interna, para gestão estratégica de 

custos e para a formação de preços em uma indústria multinacional de autopeças. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever a sistemática de cálculo da inflação interna de empresas e 

evidenciar a importância dela no processo de controle e gestão de custos e 

na formação do preço de venda.  

b) Propor uma adaptação da sistemática de cálculo da inflação interna, 

derivada de um modelo desenvolvido para pequenas e médias empresas, 

para aplicação em uma empresa industrial multinacional. 

c) Calcular a inflação interna em uma indústria multinacional de autopeças e 

avaliar, sob a perspectiva do SCG, os efeitos da mesma na gestão 

estratégica de custos e na formação do preço de venda. 

d) Analisar as contribuições do SCG da empresa estudada na gestão 

estratégica de custos e na formação de preços de venda, considerando a 

inflação interna da mesma. 

 



 

 
21

1.3 Justificativas e relevância da pesquisa 
 

A relevância de uma pesquisa advém de suas contribuições acadêmicas e 

sociais, como mencionado por Martins e Theóphilo (2007). Para o meio 

acadêmico, a contribuição inicial que se pretende deixar seria não somente 

evidenciar que os custos influenciam na formação do preço de venda, mas 

apresentar a importância do SCG no dimensionamento de aspectos que 

compõem os custos das empresas industriais e na mensuração das variações 

específicas de preço a partir do cálculo da inflação interna. Essas três questões, 

em conjunto, ressaltam o caráter inovador desta pesquisa, considerando que a 

literatura sobre gestão empresarial ainda é incipiente nesse aspecto, carecendo 

de estudos sobre a temática em tela, especialmente na realidade brasileira. 

 

A relevância do estudo é ampliada em função do porte da empresa e de seu 

setor, pois o mesmo foi desenvolvido em uma indústria multinacional de grande 

porte do setor automobilístico, que, como outras empresas similares, carece de 

meios para saber seu índice de inflação interna, tomando-o como um instrumento 

gerencial no planejamento estratégico de custos e na formação de preços. O 

desconhecimento da inflação interna poderia induzir a uma percepção distorcida 

da trajetória dos custos da empresa, dificultando o exercício de uma adequada 

política de preços. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA, 2014), a indústria automobilística no Brasil é bastante 

representativa, sendo responsável por gerar 24% do produto interno bruto (PIB) 

industrial e 5% do PIB total do país, além de gerar milhares de empregos diretos e 

indiretos na sua imensa cadeia produtiva. 

 

Sob o prisma acadêmico, o conhecimento do índice de inflação interna pode 

contribuir para a robustez do conhecimento sobre SCG, e vice-versa, pois este 

último pode ajudar a mensurar o primeiro. A informação derivada de tal 

conhecimento, por sua vez, ajuda tanto a avaliar os resultados dos negócios de 

maneira mais precisa, implicando a gestão de custos e formação de preços e 

seus desdobramentos, quanto possibilita a indicação de limites para o setor de 

compras, a comparação entre o aumento dos preços nos principais insumos em 

relação ao aumento das receitas. É também uma referência para análise de 
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revisão de contratos, bem como oferece indicativos de valores para novas 

contratações e, ainda, permite a avaliação da medida do impacto da inflação 

sobre a margem de lucro e sobre a capacidade de investimentos da empresa.  

 

Essas questões são também de significativo interesse empresarial, pois, num 

mercado competitivo, há que se atentar para a sistemática de atualização dos 

preços, já que o arbitramento em relação a eles pode levar a insuficiente repasse 

dos custos, achatando as margens de lucro e, consequentemente, corroendo o 

patrimônio da empresa. Por outro lado, uma tentativa de repasse de custos 

excessivo pode afetar as vendas e levar a empresa a ser menos competitiva.  

 

Espera-se trazer outras contribuições gerenciais e sociais com a pesquisa ora 

proposta, ao se discutir a aplicação dos conceitos de mensuração da inflação 

interna, na gestão estratégica de custos, numa cadeia produtiva, melhorando o 

entendimento do processo de formação de preço de venda de produtos 

industrializados em grandes empresas. Especialmente porque, no cenário em 

tela, a empresa estudada trabalha com planilha de custos abertos no momento da 

negociação de preços. Nesse ensejo, os efeitos inflacionários sobre os custos são 

fundamentais para a formação de preços e para a sobrevivência e 

desenvolvimento da empresa Sigma.  

 

Adicionalmente, outras empresas podem se valer da experiência descrita neste 

estudo quando buscarem materializar os conceitos de uma proposta técnico-

comercial via planilha aberta de custos, para darem suporte à sua tomada de 

decisão durante processos de negociação de preço, em situações similares à de 

uma montadora e seus fornecedores. Isso torna a relação cliente-fornecedor 

compatível com as expectativas declaradas na formulação de sua estratégia. 

Nesse sentido, os resultados deste estudo podem ser utilizados como 

benchmarking competitivo para empresas similares, considerando que a 

metodologia em que se basearam os cálculos está detalhadamente descrita no 

capítulo 3 e pelo fato de sua aplicação ser viabilizada a partir da escrita contábil e 

de informações do SCG, por meio das quais a maioria das empresas poderá, com 

certa facilidade, repetir os passos desta pesquisa. Além disso, esta pesquisa 

sugere novos caminhos ou pontos de vista alternativos de análise estratégica e 
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integrada dos custos, dos preços e da inflação interna sob a perspectiva do SCG, 

o que pode ser extremamente importante para gestores de outras empresas. 

 

Finalmente, do ponto de vista acadêmico e gerencial, fica a contribuição sobre a 

utilização do SCG para conhecer o IPP da empresa, podendo instrumentalizar os 

gestores para a tomada de decisão em relação às políticas de preços, sejam de 

compras ou de vendas, indicando os caminhos a seguir para correção do curso 

dessas políticas, vis-à-vis os desvios entre os valores orçados e realizados, na 

tentativa de maximizar a lucratividade de curto e longo prazos, considerando a 

realidade do mercado. Em conjunto, tais questões ressaltam a contribuição da 

pesquisa, justificando igualmente a sua realização.  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo foi desenvolvido com a intenção de demonstrar como se inter-

relacionam gestão de custos e gestão de preços com vistas à competitividade, 

incluindo na análise o cálculo da inflação interna, ou seja, percorrendo a trajetória 

da variação de preços dos principais insumos de uma única empresa. 

 

Para seguir pelo caminho necessário ao entendimento, organizou-se a presente 

pesquisa em capítulos. No primeiro, situa-se a parte introdutória, aquela que 

convida o leitor a percorrer os demais capítulos com a definição dos objetivos, da 

problemática e da justificativa.  

 

No segundo, apresenta-se o amparo teórico utilizado, com o resultado da consulta 

aos principais autores que produziram, ao longo da história, o conhecimento 

necessário à elucidação do problema que deu sentido a esta pesquisa. Na 

sequência, é definida a metodologia utilizada.  

 

O quarto capítulo faz a identificação da empresa na qual foi aplicada a teoria 

selecionada entre aquelas estudadas no período de preparação. Faz-se 

necessária a caracterização da empresa, mesmo sem nomeá-la, pois este é um 

estudo de caso único. No capítulo cinco, relata-se a aplicação da metodologia de 

cálculo da inflação interna e sua inter-relação com a gestão de custos e formação 
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de preço de venda. Sequencialmente, o capítulo sexto mostra a análise dos 

resultados alcançados, à luz da teoria que dá suporte à pesquisa. Fechando esta 

investigação, o sétimo capítulo expõe as considerações finais.  
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2 Sistema de Controle Gerencial: Contribuições na Análise da Inflação 
Interna, Gestão Estratégica de Custos e Formação de Preços em Cadeias 
Produtivas  

 

A introdução cumpre o papel de apresentar ao leitor uma síntese da pesquisa, 

tendo como finalidade contextualizar o tema, delinear o problema de pesquisa, 

bem como traçar os objetivos a serem alcançados. Nela há, também, a 

justificativa que ressalta a relevância do tema para a academia e suas 

implicações gerenciais. 

 

Neste capítulo será apresentado o embasamento teórico do tema, iniciando-se 

pela exposição sobre SCG, com delineamento de conceitos, características, 

desenho e implementação, a partir de uma revisão das obras clássicas e 

contemporâneas sobre controle de gestão. Associado a esse conceito, são 

discutidos os de gestão estratégica de custos, gestão de preço e a dimensão do 

cálculo da inflação interna como elemento complementar à gestão de custos. A 

partir do conhecimento adquirido nas referências consultadas, pretende-se criar o 

suporte necessário ao alcance dos objetivos específicos e à realização da 

pesquisa, que se constitui de um estudo de caso único. 

 

2.1 Sistemas de controle gerencial: conceitos, características, desenho e 

implementação 

 

Na atualidade, o estudo do SCG tem despertado grande interesse na comunidade 

acadêmica, sendo muitos os aspectos que estão sendo explorados acerca deste 

assunto, entre os quais se pode citar o processo de mudanças a que se submete 

um SCG em ocasiões de fusão e aquisição discutidas por Jordão, Souza, 

Gonçalves & Lara (2009). No referido estudo, os autores concluíram que o 

processo de aquisição ocorrido na empresa por eles analisada levou a mudanças 

no SCG relacionadas à implementação de suas estratégias, o que permitiu o 

estabelecimento de diferenciais competitivos. Embora este estudo de caso não 

tenha tratado do assunto fusão e aquisição, encontrou-se similaridade de análise 

no artigo de Jordão et al. (2009), pois procurou caracterizar o SCG de uma 

empresa industrial, buscando perceber até que ponto ele existia, se estava 

estabelecido, como era percebido pelos diversos níveis hierárquicos e, 
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principalmente, se por meio dele seria possível influenciar o comportamento 

empresarial visando ao estabelecimento de diferenciais competitivos, dada a 

competitividade presente na cadeia  de valor à qual a empresa pertence.   

 

Segundo Gomes e Salas (1995), o tema SCG tem experimentado considerável 

expansão desde a década de 1960, com a publicação de diversos trabalhos que 

focam a crise existente na área de contabilidade de gestão. Os autores observam 

que diversos fatores têm dificultado a utilização efetiva de um instrumento que 

potencialize a tomada de decisão por parte dos usuários, internos e externos às 

organizações, e que os gestores devam ter amplo olhar sobre as pessoas, o 

suficiente para alcançar-lhes as crenças, medos, emoções, desejos ou fantasias. 

Afinal, essas pessoas articulam em torno da missão e dos objetivos das 

organizações, podendo interferir no seu desfecho. Ainda de acordo com esses 

autores, o SCG se apresenta em sua base conceitual sob duas perspectivas 

claramente distintas: uma, a qual definem como limitada, concentra-se em 

aspectos financeiros; e uma segunda, chamada de perspectiva ampla, considera 

também aspectos relacionados à estratégia, comportamento individual, cultura 

organizacional e meio ambiente. Os aspectos relacionados a essas perspectivas 

encontram-se demonstrados na Figura 1. 

 

Estudos como os de Shank (1989), Shank & Govindarajan (1989) e Govindarajan 

& Fisher (1990), ligados ao desenvolvimento de uma contabilidade estratégica 

voltada para o controle gerencial, já indicavam alternativas para superação das 

dificuldades de usar a contabilidade como um instrumento efetivo que potencialize 

a tomada de decisão. Chenhall (2003) expressa concordância com esses autores 

quando afirma que o SCG seria o uso sistemático da contabilidade gerencial para 

atingir os objetivos, agregando o uso de outras formas de controle, como o de 

pessoas ou cultural. Anthony (1965) definiu controle de gestão como o processo 

utilizado pelos administradores para assegurar a utilização eficaz e eficiente dos 

recursos.  
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Figura 1. Perspectivas de controle. 
Fonte: Gomes, J. S., & Salas, J. M. A. (1995, out.). Controle de gestão: uma abordagem 
contextual e organizacional. Anais do IV Congresso Internacional de Custos, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 16-20. 
 

A Figura 1 mostra que aspectos como o conceito e os mecanismos de controle 

são indicativos da filosofia de gestão adotada pela empresa, que se refletem de 

maneira ampla na perspectiva de controle, dando caráter limitado ou amplo, o que 

se caracteriza no conjunto dos aspectos.     

 

De maneira congruente, Anthony e Govindarajan (2006) relacionam o controle de 

gestão ao planejamento e controle e indicam vários aspectos dessa definição: 

atividades do controle gerencial (planejar, coordenar, comunicar a informação, 

avaliar a informação, decidir e influenciar as pessoas para que alterem 

comportamentos); considerações sobre o comportamento (congruência de 

objetivos); e instrumentos de implementação de estratégias (conduzem a 
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administração na direção dos objetivos estratégicos). A Figura 2 ilustra a estrutura 

para a implementação de estratégias, segundo os autores Anthony e 

Govindarajan (2006). 

 

 

Figura 2 – Estrutura para implementação de estratégias. 
Fonte: Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2006). Sistemas de controle gerencial. (1. ed., 2ª 
reimpressão. Tradução de A. F. das Neves, p. 35), São Paulo: Atlas 
 

De acordo com a Figura 2, entre a proposição da estratégia e o desempenho 

efetivo há elementos importantes de serem gerenciados e interligados, sendo dois 

dos pilares os controles gerenciais e a cultura da empresa, elementos que vão 

orquestrar a execução da estratégia. 

 

O interesse das empresas sobre o controle de gestão, sobretudo as que 

desenvolvem suas atividades em um cenário competitivo e instável, tem 

aumentado nos últimos anos. O ambiente complexo, e muitas vezes hostil, requer 

sistemas de controle capazes de instrumentalizá-las para o enfrentamento da 

concorrência, em muitos casos, em escala global. Nesse sentido, o controle 

gerencial deve funcionar como guia para que as organizações cumpram as 

estratégias traçadas pelos gestores em um ambiente caracterizado por mudanças 

(Aguiar, Pace & Frezatti, 2009; Gomes & Salas, 1995).  
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Anthony e Govindarajan (2006) classificaram separadamente os termos: controle, 

gerenciamento e sistema, o que contribui significativamente para a compreensão 

do que seja um SCG. Na visão dos autores, qualquer sistema de controle deve 

reunir componentes básicos, quais sejam: atuar como um detector ou sensor; 

determinar a importância do que ocorrer ou ser um avaliador; ser um executante, 

alterador de comportamento quando necessário e transmitir informação, entre os 

três componentes anteriores, desempenhando o papel de comunicador. Quanto 

ao gerenciamento, os autores o identificam como um processo capaz de aglutinar 

esforços de todos para o alcance dos objetivos estratégicos e lhe atribuem 

características que o diferenciam: não ter padrão preestabelecido; não ser 

automático; exigir coordenação entre os indivíduos; não ser facilmente 

observável, se assemelhar a uma “caixa preta”; ser guiado não necessariamente 

por instruções, mas por julgamentos próprios do que seja mais apropriado. Em 

relação ao sistema, especificamente ao controle gerencial, ao contrário de como 

se comporta um sistema de computador, por exemplo, muitas de suas atividades 

são assistemáticas, cujo resultado deriva da capacidade do gestor em lidar com 

as pessoas. Por isso os autores trataram esse conceito pelo lado formal do 

sistema de controle gerencial: como as informações são coletadas, como se dá 

passo a passo a sua utilização e quais princípios norteiam sua operação.   

 

Para Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 300), o SCG “é uma integração 

lógica das técnicas para reunir e usar as informações a fim de tomar decisões de 

planejamento e controle, motivar o comportamento de empregados e avaliar o 

desempenho”. Corroborando, Anthony e Govindarajan (2006) entendem o SCG 

como processos e mecanismos formais e informais utilizados pelas organizações 

para mensurar, controlar e gerenciar seu desempenho, implementar sua 

estratégia e atingir seus principais objetivos. 

 

Para responder aos desafios impostos pela concorrência e se manter em posição 

competitiva sustentável, de acordo com Herath (2007) e Magretta (2012), os 

administradores das empresas buscam mecanismos que os auxiliem na condução 

de seus processos organizacionais e os levem, também, a alcançar os objetivos 

estratégicos das organizações que gerenciam. Henri (2006) complementa que o 

SCG tem a função de instrumentalizar os gestores para o enfrentamento das 
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mudanças organizacionais, para a promoção da inovação e para o aprendizado 

organizacional, permitindo que haja ligação entre as diversas atividades 

realizadas dentro da organização.   

 

Gomes e Salas (1995, p. 7) afirmam que “um sistema deve adequar-se às 

características do meio ambiente e, em consequência, à estratégia da empresa”. 

Isso remete ao modelo de Porter (1986), segundo o qual, na busca de um 

caminho específico para o posicionamento competitivo, a organização pode 

adotar três tipos de estratégias genéricas: a liderança do custo total (que consiste 

em atingir a liderança no custo total em uma indústria por meio da redução 

incessante dos custos de produção); a diferenciação (busca de diferenciar o 

produto ou o serviço da empresa, distinguindo-o em relação a outros produtos da 

indústria pela marca, imagem, tecnologia, peculiaridades, rede de fornecedores, 

entre outros); e o enfoque (que consiste em considerar determinado grupo 

comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico, de 

forma a estreitar o alvo de maneira mais competente que a concorrência). Os 

autores ainda postulam que essas estratégias são métodos para superar 

concorrentes numa dada indústria e que dificilmente a empresa seguirá com 

sucesso a abordagem de mais de um alvo primário. 

 

Gomes e Salas (1995) também destacam que a competitividade leva as 

empresas a adotarem estratégias que atendam às suas necessidades de manter 

elevado nível de excelência operacional, o que exige combinar características da 

empresa no ambiente - dimensão, cultura, estilo de gerência, grau de 

descentralização e de formalização etc. - com o desenho do controle de gestão. A 

Figura 3, citada no trabalho de Gomes e Salas (1995), foi, segundo os autores, 

baseada no modelo proposto por Porter (1986) e apresenta um resumo das 

características dos SCG quando relacionados às estratégias que demarcam 

claramente se a empresa se diferencia pela liderança em custos ou pela 

diferenciação de seus produtos: 
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Figura 3. Características de um sistema de controle em função da estratégia. 
Fonte: Gomes, J. S., & Salas, J. M. A. (1995, out.). Controle de gestão: uma abordagem 
contextual e organizacional. Anais do IV Congresso Internacional de Custos, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 16-20. 
 

Pela Figura 3, pode-se perceber que os sistemas de informação, de incentivo ou 

de controle, bem como a formulação de objetivos ou de indicadores de 

desempenho, se alteram de acordo com a estratégia adotada pela empresa para 

posicionamento no mercado: liderança em custos ou diferenciação. 

 

De acordo com Hofstede (1981), a escolha do tipo de controle a ser utilizado está 

diretamente relacionada ao tipo de atividade desempenhada na organização e 

são quatro os critérios a serem analisados: se os objetivos são ambíguos; se os 

resultados podem ser mensurados; se os efeitos das intervenções são 

conhecidos; ou se a atividade é repetitiva. Ainda segundo Hofstede (1981), a 

partir desses critérios surgem seis tipos de controle: a) político; b) de julgamento; 

c) intuitivo; d) técnico; e) por tentativa e erro; f) e rotineiro. Aspectos ligados ao 

caráter social da ciência da administração, como a ambiguidade dos objetivos ou 

a ocorrência de resultados diferentes dos previstos, se apresentam como 

problemas no processo de controle de gestão. Por isso, o desenvolvimento de um 
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sistema de controle deve levar em consideração características como: ser 

dinâmico para aderir à atualidade e ter flexibilidade e amplitude para se moldar às 

necessidades da organização. 

 

Para auxiliar a tomada de decisão e ser de fato um sistema de controle útil, as 

informações devem ser caracterizadas de acordo com sua natureza, seja ela 

estratégica ou operacional. Gomes e Salas (1995) ilustram de maneira 

categorizada os tipos de sistemas de controle, conforme demonstra a Figura 4. 

 

  

Figura 4. Tipos de sistemas de controle. 
Fonte: Gomes, J. S., & Salas, J. M. A. (1995, out.). Controle de gestão: uma abordagem 
contextual e organizacional. Anais do IV Congresso Internacional de Custos, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 16-20. 
 

A Figura 4 explicita as principais diferenças entre os tipos de controle. Observam-

se as características que os diferenciam para usufruir o controle de maneira 

satisfatória, ou seja, enquadrar o controle a ser implementado, por exemplo, 

quanto a: finalidade, estrutura de decisão, horizonte temporal, entre os conceitos 

explicitados na figura, para se obter os melhores resultados.  
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Em adição às características mencionadas nos tipos de controle por Gomes e 

Salas (1995), Anthony e Govindarajan (2006) incluem na análise a influência de 

fatores informais no comportamento das pessoas que interferem no SCG. Tais 

fatores podem ser externos – normas de comportamentos desejáveis geralmente 

traduzidos na forma de ética do trabalho – ou internos: cultura ou clima 

(convicções, atitudes, normas, relacionamentos e presunções); estilo de 

gerenciamento (a atitude do principal executivo influenciando o comportamento os 

subordinados); organização informal (relacionamentos que não constam do 

organograma, mas que são importantes para o controle); percepção e 

comunicação (ruídos de comunicação em função da percepção errônea); 

cooperação e conflito (uma decisão tomada percorre toda a hierarquia para ser 

acatada - esse fato pode ignorar conflitos entre objetivos pessoais e 

organizacionais). 

 

A estrutura conceitual do SCG, como campo do conhecimento organizacional 

segundo Novas (2008), passou por um processo evolutivo e pela incorporação de 

tendências. A estrutura conceitual apresentada na Figura 5 contribui para o 

entendimento de como se deve desenvolver as práticas do SCG, como deve ser 

testada a contribuição das suas práticas, a utilidade das suas tecnologias de 

trabalho e a maneira como suas ferramentas de trabalho contribuem para o 

desenho do SCG a ser implementado ou aprimorado na organização. 

 

 
Figura 5. Evolução da gestão. 
Fonte: adaptado de Novas, J.L.P.M.M.C  (2008). A contabilidade de gestão e o capital intelectual: 
elementos integradores e contributos para uma gestão estratégica das organizações. Évora, 
Portugal. 
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Conforme observado na Figura 5, esse autor, ao enfatizar sua perspectiva 

integradora, atribui um ponto de vista estratégico ao SCG. Segundo Novas (2008, 

p. 137), o próprio sistema “é parte integrante de toda uma estrutura que é utilizada 

para servir os objetivos estratégicos”. Na Figura 6, Novas (2008) explicita a 

atuação abrangente que o SCG deve ter: 

 

 
Figura 6. Perspectivas integradoras do SCG. 
Fonte: Novas, J.L.P.M.M.C. (2008). Tese de doutorado. A contabilidade de gestão e o capital 
intelectual: elementos integradores e contributos para uma gestão estratégica das organizações. 
Universidade de Évora, Portugal. 
 

De acordo com o observado na Figura 6, Novas (2008) utiliza o termo 

contabilidade de gestão no mesmo sentido que, neste estudo, está sendo tratado 

o SCG, atribuindo-lhe características integradoras relacionadas à formulação e 

execução da estratégia. 

 

Alves (2010) pontua que, na busca da realização de seus objetivos, as 

organizações podem enfrentar diversos desafios, que podem se constituir em 

dificuldades para a realização da estratégia ou em oportunidade de melhorias (se 

a ação empresarial buscar possibilidades como investimentos, redução de custos, 

novas tecnologias, entre outras). Uma forma citada por esse autor para minimizar 

os impactos desses fatores e alcançar os objetivos propostos é a utilização dos 

SCGs configurados e estruturados tecnicamente.   
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Essa sistemática é definida por Ferreira & Otley (2005) como uma estrutura 

formada por duas características: desenho e uso, sendo o desenho relacionado 

às características da informação (escopo, tempestividade, agregação, custos e 

integração). E o uso do SCG compreende, segundo Simons (1995), a forma como 

a informação é utilizada pelos gestores, podendo ser classificado como uso 

diagnóstico, quando objetiva monitorar o desempenho para fins de ações 

corretivas; uso interativo, se relacionado ao monitoramento das incertezas 

estratégicas; uso disfuncional, quando o uso não se enquadra naqueles previstos 

pelo uso diagnóstico ou pelo interativo. Corroboram essa classificação Aguiar et 

al. (2009). 

 

Um SCG se forma a partir das características das informações e seu desenho 

depende de decisões acerca das técnicas a serem utilizadas, as quais podem ser 

classificadas em tradicionais e contemporâneas (Ferreira & Otley, 2005; Otley, 

1999). Assim, o SCG pode ser entendido em relação a duas dimensões, conforme 

demonstra a Figura 7, sendo uma relativa ao desenho e outra ao uso. 

 

 

Figura 7. Dimensões do sistema de controle gerencial. 
Fonte: Aguiar, A. B., Pace, E. S. U. & Frezatti, F. (2009, jan.-abr.). Análise do inter-relacionamento 
das dimensões da estrutura de sistemas de controle gerencial: um estudo piloto. RAC- Eletrônica, 
3(1),1-21.Recuperado em 24 outubro de 2014 de http://anpad.org.br/rac-e. 
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Assim, a Figura 7 permite perceber que as dimensões do SCG (desenho e uso) 

são indicadoras da forma como a empresa vai utilizar-se da informação e das 

técnicas a serem adotadas, para a sua disponibilização aos gestores, na busca da 

execução da estratégia. 

 

O estudo do SCG tem sido vastamente encontrado em publicações recentes e 

despertado grande interesse na comunidade acadêmica, sobretudo em épocas de 

instabilidade econômica como a que se está vivenciando atualmente. As 

empresas em geral e a indústria automobilística em especial estão em busca de 

mais eficiência, baixos custos e mais lucratividade. Esse interesse se justifica 

pelas condições de mercado atuais em que as principais empresas montadoras 

estabelecidas no país há vários anos, as denominadas “big four” (Fiat, Volks, 

General Motors e Ford), têm visto sua participação de mercado reduzir em função 

de novos entrantes. Num movimento natural da cadeia produtiva, a mesma 

intensidade de tais mudanças atinge as indústrias de autopeças. Nesta pesquisa, 

o SCG figura como instrumento de sustentação do controle de custos, com a 

finalidade de cumprir a estratégia da empresa. O seu desenho e o seu uso 

passam necessariamente pelos conceitos básicos utilizados na contabilidade, 

servindo para diferenciar, alocar e controlar os gastos que a empresa tem para 

obter receitas. 

 

2.2 Estratégia e SCG 

 

Tanto no ambiente acadêmico quanto no interior das empresas é comum ouvir o 

termo estratégia. Geralmente esse termo está relacionado aos mecanismos de 

planejamento e gestão que se traduzem em ações capazes de levar as empresas 

a se diferenciarem de outras e a atingir suas metas e objetivos. No entanto, 

estratégia é uma palavra originária do grego strategos (de stratos, “exército”, e 

ago, “liderança”, “comando”) adaptada ao meio empresarial para representar o 

comando, a liderança da organização. Kaplan e Norton (1997) relatam que desde 

a época dos gregos o conceito de estratégia carrega componentes de 

planejamento e tomada de decisões. Já naquela época estratégia era a ciência de 

conduzir forças militares para derrotar o inimigo.  
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O conceito de estratégia tem sido tratado, de maneira geral, como uma escolha 

estratégica de posicionamento, por exemplo: liderança de custos ou diferenciação 

(Govindarajan, 1988; Govindarajan & Fisher, 1990). Numa aplicação mais atual 

do termo, Ferreira (2006) o define como a arte de aplicar os meios disponíveis ou 

explorar condições favoráveis com vistas a objetivos específicos. É no processo 

de formulação da estratégia que são definidos os objetivos a serem alcançados 

pela empresa e qual o caminho para se chegar a eles, ou seja, quais estratégias 

serão adotadas para esse atingimento (Anthony & Govindarajan, 2006). 

 

De acordo com Flamholtz (1983) e Ouchi (1979), a cooperação entre um grupo de 

indivíduos ou unidades organizacionais que compartilhem, mesmo que 

parcialmente, objetivos congruentes e a canalização desses esforços em direção 

a um conjunto específico de metas organizacionais pode advir do SCG. No 

entanto, muitas são as classificações dadas aos controles, por exemplo: formal e 

informal (Anthony, Dearden & Bedford, 1989); controles de saída e de 

comportamento (Ouchi, 1977); mercado, burocracia e controles do clã (Ouchi, 

1979); controles administrativos e sociais (Hopwood, 1976); e os resultados, a 

ação e controles de pessoal (Merchant, 1985).  

 

Controles formais incluem normas, procedimentos operacionais padrão e 

sistemas de orçamentos, visam assegurar que resultados específicos sejam 

alcançados e envolvem monitoramento, medição e tomada de ações corretivas. 

Controles informais não são conscientemente projetados, eles incluem as 

políticas não escritas da organização e, muitas vezes, derivam ou são um artefato 

da cultura organizacional. Ouchi (1979) descreveu controles de clãs que derivam 

dos valores e normas compartilhadas ou da cultura organizacional. Embora 

muitas vezes negligenciados, os controles informais são aspectos importantes do 

SCG e a eficácia dos controles formais podem ser dependentes da natureza 

destes, que também devem estar presentes na organização (Flamholtz, 1983; 

Otley, 1980). 

 

Smith (1997) evidencia que muitos estudos sobre o SCG e estratégia focam a 

gerência sênior e a estratégia do negócio. E este pode ser um foco apropriado, 

pois são esses gestores que geralmente formulam e implementam a estratégia de 
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negócio. Smith (1997) acrescenta, ainda, que o foco poderia ser deslocado, pois o 

sucesso de uma estratégia pode ser diretamente influenciado por atividades que 

ocorrem em outras áreas do negócio, como em pesquisa e desenvolvimento, ou 

no nível operacional, em que diferentes tipos de estratégias de manufatura podem 

ser utilizados. Destaca também que a maneira como estas são utilizadas por 

trabalhadores de chão de fábrica e seus gerentes pode influenciar a determinação 

da natureza do controle e ser fundamental para o sucesso da estratégia.  

 

A relação entre o SCG e a implementação da estratégia, examinada no estudo de 

Peljhan (2006), revela que idealmente o papel da estratégia é dinâmico e envolve 

a avaliação contínua dos gestores na avaliação de como as combinações de 

condições ambientais, tecnologias e de estrutura melhoram o desempenho da 

empresa. Segundo o autor, congruente com os trabalhos de Simons (1987; 1991; 

1994), o SCG tem o potencial de auxiliar os gestores nesse processo, ajudando-

os na formulação, implementação e monitoramento de estratégias. E ainda 

desempenha o papel de retroalimentar o sistema com informações a serem 

utilizadas iterativamente na formulação de novas estratégias.  

 

Executivos competentes dedicam boa parte de seu tempo de trabalho com o 

planejamento do futuro e essa tarefa pode culminar em consenso informal acerca 

dos rumos da empresa ou em planos formais cujo processo de elaboração e 

revisões é nomeado planejamento estratégico (Anthony & Govindarajan, 2006). 

Segundo palavras dos autores: “o planejamento estratégico é o processo pelo 

qual se decidem os programas que a empresa adotará e a quantidade 

aproximada de recursos que a empresa reservará para cada um deles” (p. 382). 

 

Anthony e Govindarajan (2006, p. 382) acrescentam que há vantagens e 

desvantagens em se adotar um processo formal de planejamento estratégico, tais 

como formar uma base a partir da qual se possa elaborar o orçamento anual; ter 

um instrumento para aperfeiçoar a atuação de seus executivos; levá-los a pensar 

a empresa a longo prazo de forma alinhada às estratégias, o que implicaria 

melhoria das decisões também no curto prazo. Em contrapartida, existe o risco de 

a formalidade se transformar em burocracia distanciada do pensamento 

estratégico; do departamento de planejamento realizar o trabalho sem o 
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envolvimento do pessoal de linha e consumir muito tempo, principalmente 

daquele dedicado pela alta administração. 

 

2.3 Gestão estratégica de custos: conceitos, características e implicações 

 

A tecnologia, de certa forma, democratizou o acesso ao conhecimento, o que 

aproxima as empresas em questão de oportunidades, mas por outro lado criou 

uma espécie de nivelamento tecnológico, o que amplia a gama de opções no 

processo de nomeação de uma fonte de fornecimento. Além disso, fatores como a 

globalização dos meios de produção tornou a competitividade mais acirrada. Para 

Hansen e Mowen (2001), nesse ambiente as organizações estão descobrindo 

que, para serem competitivas, devem ser capazes de gerenciar um ambiente 

complexo e em rápida mutação, sem os custos significativos que tradicionalmente 

teriam em ambientes com essas características. Nesse cenário de mudança, 

organizações têm testemunhado significativo renascimento de uma nova 

abordagem contábil: a gestão estratégica de custos. Assim, as empresas 

precisam, a cada dia, encontrar a eficiência em seus processos de gestão de 

custos para garantir a rentabilidade e a permanência no mercado. 

 

Para atender a esse desafio e encontrar meios de alcançar essa eficiência, 

analisar custos em contextos nos quais os elementos estratégicos tornam-se mais 

conscientes, explícitos e formais, segundo Shank & Govindarajan (1997) e 

Hansen e Mowen (2001), pode ser necessário o desenvolvimento de estratégias 

superiores para obtenção de vantagens competitivas. Esses autores também 

afirmam que o surgimento da gestão estratégica de custos resulta da análise de 

três temas subjacentes: a) cadeia de valor (conjunto de atividades criadoras de 

valor desde as fontes de matéria-prima até o produto final); b) posicionamento 

estratégico (avaliação das oportunidades ambientais externas, dos recursos 

existentes, da definição de metas e dos planos de realização de cada uma); c) 

direcionadores de custos (é o entendimento a respeito da interação dos 

elementos de custos em ação numa determinada situação).  

 

Em sua obra “Strategic cost management: the new tool for competitive 

advantage”, Shank & Govindarajan (1993) fazem a seguinte indagação a respeito 
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da gestão estratégica de custos: seria um vinho novo ou o mesmo vinho em uma 

nova garrafa? Baseado no que os sistemas de custeio tradicionais entregam de 

informação, Bruni e Famá (2008, p. 181) dissertam:  

 

Os sistemas de custeio atuais foram criados há cerca de um século. Seus 
principais objetivos consistem na geração de informações sobre 
oportunidades de melhorias dos desempenhos das empresas, em termos 
do resultado econômico. No entanto, com as alterações nos panoramas dos 
negócios, os sistemas tradicionais começaram a ser questionados. Muitas 
das técnicas têm-se revelado inúteis no auxílio das decisões empresariais. 

 

Uma ferramenta estratégica de gestão requer esforços muito além daqueles 

decorrentes das consultas em relatórios contábeis. Esses sistemas não estão 

preparados para fornecer a informação, no tempo e no detalhe, necessários à 

tomada de decisão gerencial. Para chegar a esse ponto, a organização pode ter 

de percorrer um longo caminho e alcançar sofisticada compreensão da sua 

estrutura de custos. Em concordância, Shank & Govindarajan (1993) afirmam que 

a gestão estratégica de custos seria o uso gerencial de informações de custos 

com o foco específico em um ou mais dos estágios da gestão estratégica, sendo 

eles: a formulação de estratégias, a comunicação dessas estratégias para a 

organização, o desenvolvimento e execução de táticas para implementá-las ou o 

desenvolvimento e implementação de controles para monitorar o sucesso dos 

objetivos. 

 

Perez, Oliveira e Costa (2001) utilizam a expressão inglesa strategic cost 

management (gestão estratégica de custos), considerando-a um instrumento que 

utiliza informações relevantes advindas do sistema de custos para embasar a 

tomada de decisões. Ou seja, para os referidos autores, a gestão estratégica de 

custos nada mais é que a utilização de ferramentas adequadas à gestão 

empresarial. Numa visão mais abrangente, Martins (2003) contribui para o 

conceito, afirmando que a gestão estratégica de custos requer análises que vão 

além dos limites da empresa, exigindo conhecimento de toda a cadeia produtiva, 

desde a origem dos recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos que 

utiliza até o consumidor final. Assim, importa não apenas conhecer os custos da 

sua empresa, mas os dos fornecedores e os dos clientes intermediários, a fim de 
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procurar, ao longo de toda a cadeia produtiva, as chances de redução de custos e 

de aumento de competitividade. 

 

Para adequar os custos aos produtos, as empresas podem optar entre diversos 

sistemas abordados na literatura, entre os quais podem ser evidenciados: o 

custeio por absorção, o custeio direto ou variável, o custeio pleno ou integral, o 

custeio padrão, a unidade de esforço de produção e o custeio baseado em 

atividades. Na intenção de evidenciar as alternativas citadas na literatura, uma 

breve definição desses sistemas é apresentada na Figura 8: 

 

 
Figura 8. Síntese dos sistemas de custeio. 
Fonte: Sintetizado pela autora a partir de Martins, E. (2003). Contabilidade de custos. São Paulo: 
Atlas; Santos, R. V. (1999, abr.). Modelagem de sistemas de custeio. Revista do Conselho 
Regional de Contabilidade de São Paulo, ano 4, (7), 62-74; Leone, G. S. G. (2000). Curso de 
contabilidade de custos (2. ed.). São Paulo: Atlas; Matz, A., Curry, O. J. & Frank, G.W. (1987). 
Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas. Bornia, A. C. (1995). Mensuração das perdas dos 
processos produtivos: uma abordagem metodológica de controle interno. Tese de doutorado, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil; Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1998). 
Custo e desempenho: administre seus custos para ser mais competitivo. São Paulo: Futura. 
 

A Figura 8 evidencia conceitos de sistemas de custeio da contabilidade tradicional 

como o custeio por absorção e o custeio padrão e alternativas de sistemas de 

custeio ligadas à contabilidade de gestão como o custeio direto ou variável, a 
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UEP ou o custeio ABC, sendo estes últimos facilitadores para as análises e 

tomada de decisão. 

 

A gestão estratégica de custos deve alinhar o sistema de custos à estratégia da 

empresa e pode ser entendida, de acordo com Shank & Govindarajan (1997, p. 

4), como “uma análise de custos, vista sob um contexto mais amplo, em que os 

elementos estratégicos tornam-se mais conscientes, explícitos e formais”. Essa 

concepção é confirmada por Costa (2001), quando ele afirma que o sistema de 

gestão de custo da empresa deve imprimir a ideia de continuidade por meio da 

busca contínua de aperfeiçoamento dos seus processos, sendo uma força capaz 

de movê-la na direção de seus objetivos estratégicos. 

 

No quadro atual de competitividade, ao abordar a gestão de custos, torna-se 

quase imperial avaliar o posicionamento estratégico da organização: custos ou 

diferenciação do produto. Os objetivos a serem alcançados decorrem dessa 

definição e devem ser perseguidos por todos, rumo à competitividade. Caso o 

posicionamento seja pelos custos, o caminho que a empresa deve tomar é o de 

desenvolver formas de avaliar, acompanhar e gerir a evolução dos custos dos 

produtos ao longo da cadeia, buscando a sua redução contínua. Por outro lado, 

ao se posicionar pela diferenciação do produto, a organização deve investir nesse 

aspecto e fazer com que isso seja percebido pelo cliente, como valor agregado ao 

produto (Porter, 1986). 

 

Adotar estratégias que permitam ultrapassar os limites da empresa para se 

conhecer a cadeia produtiva, alcançando fornecedores e clientes, bem como 

clientes de clientes, revela como todos os elementos estão intimamente ligados e 

permite perceber que qualquer movimento de um deles afeta as operações dos 

demais (Costa, 2001; Martins, 2003). Essa noção de que existe uma “teia” ligando 

as empresas pertencentes à cadeia produtiva, de modo que elas não possam 

mais ser percebidas de forma autônoma, reforça o sentido estratégico necessário 

à gestão estratégica de custos. 

 

A empresa que serve de caso de estudo desta pesquisa pertence à cadeia 

produtiva de um setor industrial bastante competitivo, o automobilístico. Diante 
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disso, fica evidente a necessidade de compreender como cada “elo” dessa cadeia 

participa das etapas que influem na execução do produto final (Shank & 

Govindarajan, 1997; Slack 1993). No entendimento desses autores, a análise 

estratégica do custo requer a atribuição dos custos e receitas a cada estágio da 

cadeia produtiva, a estimação do preço de transferência a valor de mercado e, por 

último, o cálculo da rentabilidade do produto. 

 

Por não haver consenso em torno do pensamento dos autores supracitados no 

que se refere à dinâmica de atribuição dos custos, surgem conceitos como o do 

custo-meta, que Sakurai (1997, p. 52) define como: 

 

O processo estratégico do gerenciamento de custos para reduzir os custos 
totais nos estágios de planejamento e de desenho do produto, a ser 
aplicado nos estágios iniciais de produção, concentrando os esforços 
integrados de todos os departamentos de uma empresa.  

 

Também é preciso considerar os estudos de Rocha e Martins (1999), que referem 

que, na gestão estratégica, o custo ótimo no momento da sua elaboração deve 

ser uma obsessão e todas as medidas cabíveis para alcançá-lo devem ser 

tomadas antes de sua execução. 

 

Notadamente, a gestão de custos vem se modificando em resposta às 

necessidades impostas pelos modernos sistemas de produção, que trouxeram 

complexidade aos processos e, consequentemente, à apuração dos custos de 

produção. Os custos tornaram-se determinantes da competitividade de muitos 

setores e reduzi-los se configura quase como uma obsessão das empresas, uma 

vez que elas visam ao aumento do lucro e à sobrevivência no mercado. Esse 

ambiente direcionou o enfoque para toda a cadeia produtiva, tornando a 

cooperação uma importante arma para a garantia da competitividade. Esse 

reconhecimento traz, conforme Sakurai (1997), a interpretação de que o custo-

meta seja considerado um instrumento de gerenciamento estratégico de custos, 

que possibilita planejamento de lucro e redução de custo.  

 

Dentro do conceito da gestão estratégica de custos, conforme Ashvine & Shafabi 

(2011), as empresas optam por implementar abordagens de gestão, facilitadoras 
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de processos produtivos ágeis e flexíveis tais como: gestão da qualidade total, 

reengenharia de processos, melhoria contínua, entre outras. Agindo em 

conformidade com tais filosofias, as organizações se capacitam a fornecer valor 

agregado a produtos e serviços para os clientes com preços competitivos. Em 

consequência a isso, reflexos são sentidos no ambiente de negócios das 

organizações. 

 

O custo-meta apresenta-se como alternativa para o relacionamento entre as 

várias empresas pertencentes à mesma cadeia produtiva. Concordam com isso 

Horngren, Foster & Datar (2006) e Sakurai (1997), quando afirmam que o custo-

meta é uma estratégia que a empresa adota para viabilizar adequada margem de 

lucro, considerando o preço aceito pelo mercado e custo compatível. E 

comungam da ideia de que o custo do produto é prioritariamente estabelecido e 

controlado na sua fase de projeto.  

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Cooper & Chew (1996, p. 95) defendem que 

“de fato algumas companhias japonesas classificam o custo-meta como uma 

ferramenta de gerenciamento do lucro, mais do que como uma ferramenta de 

controle de custo”.  O uso do custo-meta deve ser visto não somente como uma 

definição do valor que se pretende alcançar, mas como uma função facilitadora 

para a execução da gestão de custos na cadeia como um todo, por meio do 

comprometimento de todos os “elos” na busca por mais competitividade. 

 

Finalmente, quando se fala em gestão estratégica de custos, uma série de fatores 

deve ser levada em consideração, tais como valores, crenças e perspectivas dos 

empregados; adequações da empresa às mudanças requeridas por seus 

mercados de atuação, processos de negócios e/ou atividades. A verdadeira 

gestão estratégica de custos deve proporcionar a criação de situações de ganha-

ganha e comunicar de forma eficaz os benefícios para todos os envolvidos. Com 

foco mais amplo que a redução contínua de custos, esta deve estar voltada para 

o uso de gestão da informação de custos para a tomada de decisões, inclusive 

relacionadas ao preço de venda e com vistas à posição estratégica da empresa 

ao mesmo tempo.  

 



 

 
45

2.4 Estratégias em gestão e formação de preços 

 

Estudos como o de Zbaracki, Ritson, Levy, Dutta & Bergen (2004) discutem a 

importância do ajustamento do preço e sua importância para a macroeconomia. 

Os preços formados a partir dos custos “físicos” dos produtos não refletem a 

verdadeira dimensão de custos intangíveis como aqueles decorrentes da “gestão 

do cliente”. A tarefa de formar o preço consome consideráveis recursos que 

deveriam constar do preço final. Essa posição é totalmente adversa àquela 

praticada pela cadeia produtiva automobilística que atua em mercados 

globalizados nos quais a situação de competitividade permite que fatores diversos 

influenciem nas condições de negociação.  

 

Dessa forma, a ideia de que o preço é dado pelo mercado é considerada uma 

máxima, mas é importante refletir sobre o que dá suporte às decisões de preço. 

Ross (2001) discute a questão quando indaga sobre: quando, com que frequência 

e em quanto reajustar os preços de venda. E reconhece que estes são afetados 

pela inflação, que altera os custos e, em decorrência disso, os fornecedores são 

obrigados a monitorar seus custos de modo a garantir a rentabilidade. Tal 

situação pode ser agravada por questões relacionadas ao ciclo de vida do 

produto, pois novos lançamentos tendem a forçar os preços para baixo. Indústrias 

como as de manufatura, para driblar tais reflexos e ceder aos pedidos de repasse 

de custos aos preços, lançam mão de estratégias como as de volume que diluem 

os custos fixos, buscam aumento de produtividade, economia de escala e 

incremento tecnológico, em consonância. Ross (2001) alerta para a complexidade 

associada à influência de cada variável, dada a amplitude do preço. Formadores 

de preços industriais mais hábeis devem ter o cuidado de distinguir entre a 

estratégia de preços e táticas de preços, que seria a diferença entre olhar para os 

ganhos decorrentes de incremento de volume ou buscar a partir do preço o 

posicionamento competitivo.  

 

O fato de muitas vezes a empresa não ter influência sobre o preço - que é fixado 

pelo mercado em decorrência das forças de oferta e demanda - não a desobriga 

de avaliar qual o melhor mix de produtos para fabricar e vender (Atkinson, Banker, 

Kaplan & Yong, 2000). Ainda segundo os autores, analisar o grau de utilização da 
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capacidade produtiva ajuda na definição do mix mais lucrativo e revela a 

importância da gestão estratégica de custos como instrumento de análise do 

processo de precificação. Cogan (1999) corrobora essa visão asseverando que é 

possível maximizar lucros por meio de estratégias de precificação seguindo três 

estratégias: preço-cativo - oferta de produtos básicos a preços mais baixos 

visando comercializar produtos complementares com margens maiores; preço-

isca - atraindo os clientes para comprarem também produtos mais caros; por fim, 

na terceira estratégia, realiza-se a precificação diferenciada para um conjunto de 

produtos, com preços dos itens vendidos em conjunto menores que os praticados 

individualmente. 

 

Na fala de Bruni e Famá (2008), a formação de preços é uma das ações mais 

importantes da empresa e, apesar de, em muitos casos, o preço não ser formado 

dentro da empresa, a adoção de uma política equivocada pode levar a empresa 

ao fracasso. As boas práticas contábeis apregoam que, por meio da formação de 

preços, a empresa deve almejar o maior lucro possível em longo prazo, 

vislumbrando a sua perpetuidade e uma boa participação competitiva no seu 

mercado de atuação, para, com isso, obter o maior retorno possível dos 

investimentos realizados. O processo de formação do preço de venda deve 

atender aos seguintes objetivos: proporcionar, a longo prazo, o maior lucro 

possível; permitir a maximização lucrativa da participação de mercado; maximizar 

a capacidade produtiva, evitando a ociosidade e desperdícios operacionais; 

maximizar o capital empregado para perpetuar os negócios de modo 

autossustentado. 

 

Concordam com essa posição Nagle e Holden (2003, p. 1), quando postulam ser 

o apreçamento estratégico a colheita do potencial de lucro. Nesse sentido, “a 

diferença entre a fixação do preço e um apreçamento estratégico é a diferença 

entre reagir às condições de mercado ou administrar proativamente essas 

condições”. Esse pensamento é demonstrado na Figura 9, que apresenta o 

esquema comparativo da formação do preço baseados no custo ou no valor. 
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Figura 9. Comparativo apreçamento baseado no custo e apreçamento baseado 
no valor. 
Fonte: Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2006). Sistemas de controle gerencial. 1. ed., 2ª 
reimpressão. Tradução de A. F. das Neves (p. 41), São Paulo: Atlas 
 

Conforme observado na Figura 9, a formação do preço de venda baseada no 

custo volta-se para o que acontece dentro dos limites da empresa, 

desconsiderando informações do mercado, enquanto a segunda forma de 

apreçamento parte da informação do mercado, ou seja, do cliente para chegar ao 

custo do produto. 

 

De uma eficiente política de preços dependem o alcance dos objetivos de lucro, o 

crescimento de longo prazo e o atendimento qualificado aos clientes, sendo de 

fundamental importância a correta formação do preço de venda, 

independentemente do tamanho ou do mercado de atuação da empresa (Assef, 

1997). Nesse caminho, Nagle e Holden (2003) orientam que caberá à empresa 

desenhar estratégias de precificação de forma estratégica, de modo que lhe seja 

possível avaliar se sua margem de contribuição unitária nas quantidades a serem 

vendidas lhe trará o retorno desejado. Dessa forma, a partir da gestão dos preços 

a empresa pode projetar os impactos futuros na margem, o que permitirá a 

definição das melhores políticas a serem adotadas, de acordo com a realidade do 

mercado de atuação da organização. 

 

Nagle e Holden (2003) descrevem os cinco Cs relacionados ao sucesso de uma 

estratégia de diagnóstico de apreçamento, pensada como um sistema e não 

como uma sequência de passos discretos: 
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a) Compreender o que determina o valor sustentável para os clientes; 

b) Criar valor para os clientes; 

c) Comunicar o valor criado (características tangíveis e intangíveis); 

d) Convencer os clientes de que eles precisam pagar pelo valor recebido; 

e) Capturar valor com métricas de preço e cercas de segmentação 

adequada. 

 

Para Bernardi (2009), autor do esquema mostrado na Figura 10, a política de 

formação de preço de venda deve agregar as seguintes variáveis: mercado, 

qualificação da força de trabalho, especificações de vendas, dados de custo e 

condições de concorrência. Para cada segmento (industrial, comercial ou de 

serviços) há evidências de aspectos a serem considerados e que se tornam 

relevantes no processo de formação do preço de venda. Nas empresas 

industriais, por exemplo, a administração dos estoques que requer uma política de 

gestão de compras, além de refletir no capital de giro da empresa em função dos 

prazos de pagamentos aos fornecedores, está diretamente ligada ao custo médio 

dos itens que, ao serem consumidos, afetarão o custo final do produto. Já nas 

empresas comerciais e de serviços a preocupação direciona-se para os ajustes 

decorrentes da inflação, as despesas e os aspectos financeiros e de marketing. 

Concordam com isso Anthony e Govindarajan (2006), acrescentando que a 

posição competitiva mais atraente é aquela que conjuga maior valor percebido 

pelo cliente com baixos custos. 

 

De encontro ao pensamento de Bernardi (2009) e Anthony e Govindarajan (2006), 

Bruni e Famá (2008) evidenciam que condições do mercado, remuneração do 

capital investido, variáveis como o custo real dos produtos fabricados, qualidade e 

valor percebido pelo cliente, entre outros, são fatores que devem ser 

considerados quando da adoção da política de preços. Na visão desses autores, 

a formação do preço de venda deve levar em consideração aspectos internos 

relacionados aos custos, margem de lucro e também aspectos externos 

relacionados ao mercado consumidor, ao controle de preços e ao mercado de 

atuação, entre outros. Consideram, ainda, que as decisões empresariais 

associadas à gestão financeira devem preocupar-se sempre com os custos 
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incorridos e os preços praticados, pois disso depende a sobrevivência da 

organização.  

 

 
Figura 10. Esquema da política de formação do preço de venda. 
Fonte: Bernardi, L. A. (2009). Manual de formação de preços: políticas estratégias e fundamentos.  
(p. 30). São Paulo: Atlas. 
 

O esquema da política de formação do preço de venda demonstrado na Figura 10 

evidencia o vínculo existente entre as variáveis de custos, sejam eles oriundos de 

empresas industriais, comerciais ou de serviços, considerando os reflexos de 

ajustes e variações destes e a formação do preço de venda que, por sua vez, 

sofre a influência do mercado e da concorrência. Da gestão integrada de tais 

variáveis decorre o resultado econômico das empresas. 

 

O apreçamento deve desempenhar papel relevante e integrador na estratégia de 

negócio, devendo envolver não só o marketing, mas também finanças e estratégia 

competitiva. As decisões advindas desse processo, para Nagle e Holden (2003), 
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levam a organização a procurar o caminho do custo eficaz, que permita a 

recompensa do lucro. De acordo com esses autores:  

 

Os custos nunca devem determinar o preço, porém exercem um papel 
fundamental na formulação de uma estratégia de apreçamento. As decisões 
de apreçamento estão inexoravelmente atreladas a decisões sobre o nível 
de vendas, considerando que as vendas envolvem custos de produção, 
marketing e administração (Nagle & Holden, 2003, p. 15).   

 

Em complemento à importância do papel que o apreçamento deva ter na 

empresa, Bruni e Famá (2008) destacam os aspectos internos e externos a serem 

observados na formação do preço de venda, dando-lhes enfoques qualitativos ou 

quantitativos, conforme destacado na Figura 11: 

 

 

Figura 11. Aspectos da formação do preço de venda. 
Fonte: adaptado de Bruni, A. L., & Famá, R. (2008). Gestão de custos e formação de preços: com 
aplicação na calculadora HP 12C. (5. ed.), São Paulo: Atlas. 
 

Portanto, conforme mostra a Figura 11, as várias técnicas quantitativas 

associadas à formação do preço de venda, de modo geral, buscam refletir os 

custos incorridos. Pelo fato de os preços terem como limite o mercado ou o valor 

percebido pelo cliente, há que se considerar os aspectos qualitativos em sua 
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formação. A superação dos custos incorridos por meio do preço dependerá 

desses fatores, principalmente da criação do valor ao consumidor. 

 

A correta política de preços de venda deve ser capaz de gerar retorno para o 

investimento realizado no negócio, por meio dos lucros auferidos ao longo do 

tempo, contribuindo para a continuidade da organização, levando à maximização 

do capital empregado para perpetuar os negócios de modo autossustentado. De 

acordo com Assef (1997, p. 15), “somente através de uma política eficiente de 

preços, as empresas poderão atingir seus objetivos de lucro, crescimento em 

longo prazo, desenvolvimento de seus funcionários e o atendimento qualificado a 

seus clientes”. E acrescenta que a maneira correta de formar preços de venda 

capazes de proporcionar o maior lucro possível, em longo prazo, seria por meio 

da elevação máxima da participação lucrativa de mercado a partir do 

gerenciamento adequado dos estoques, com vistas à sazonalidade ou à 

concorrência agressiva. 

 

Visando à continuidade do fornecimento em seu mercado de atuação, a empresa 

deve utilizar adequadamente sua capacidade produtiva, evitando ociosidades e 

desperdícios operacionais. Se houver redução de preços, a qualidade deve ser 

mantida, pois ela é um valor para o cliente; a lucratividade deve ser buscada 

sempre para toda a linha de produtos, não devendo a empresa focar apenas o 

aumento do faturamento total. 

 

2.5 Arranjos empresariais: conceitos e características 

 

Alterações de mercado decorrentes de acirrada concorrência podem influenciar 

as condições de funcionamento de uma empresa tanto no nível de seus 

processos internos, quanto nos relacionamentos com fornecedores, clientes e 

concorrentes.  Visando atender tais condições de maneira eficiente muitas delas 

optam por se organizarem em busca de competitividade, o que pode requerer 

adequações tais como configurações integradas que possibilitem o atendimento 

apropriado das necessidades impostas na busca de fortalecimento em grupo que 

garanta sua sobrevivência competitiva. Fleury e Fleury (2001) destacam o 

surgimento de novas formas de arranjos empresariais e enfatizam que, nas 
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últimas décadas, os estudos dessa área têm se direcionado para as cadeias 

produtivas, cadeias de valor e cadeias de suprimentos. Nomear tais movimentos 

se faz necessário para delinear o contexto no qual foi feito o cálculo da inflação 

interna da empresa Sigma, uma vez que ela atua dentro da cadeia de produção 

automobilística e muito já se mencionou o referido termo no decorrer do texto.  

 

O termo cadeia produtiva, de acordo com Gonçalves, Leite e Silva (2012, p. 

840), consiste em um “conjunto de operações sucessivas responsáveis por 

transformações dissociáveis desde a obtenção da matéria-prima até a 

comercialização dos respectivos produtos finais”. O Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior do Brasil chancela tal conceito e 

acrescenta que a visualização da cadeia produtiva de modo integral permite a 

identificação de debilidades e potencialidades nos seus elos, visando motivar sua 

articulação solidária (Brasil, 2015). Identificar gargalos, elos faltantes e 

estrangulamentos possibilita também a identificação dos elos dinâmicos que 

trazem movimento às transações na cadeia produtiva. Na mesma linha de 

pensamento, Castro, Lima e Cristo (2002) referem que, de forma análoga a um 

sistema, na produção de bens, diversos atores estão interconectados por fluxos 

de materiais, de capital e de informação, com o objetivo de suprir um mercado 

consumidor final com seus produtos. Masquietto, Sacomano e Giuliani (2010) 

acrescentam que a cadeia produtiva deve ser como um conjunto de etapas que, 

de fato, agregue valor em um processo produtivo considerando o ciclo de vida dos 

produtos e a interação entre seus participantes. 

 

Na pesquisa ora descrita, há direcionamento para o desenho e uso do SCG com 

a finalidade de avaliar o desempenho das estratégias e operações e de exercer o 

controle, visando assegurar que os objetivos de geração de valor sejam 

alcançados, o que vem de encontro ao que fora enfatizado por Moori e Zilber 

(2003) quando afirmam que um mapeamento da cadeia produtiva com a utilização 

das estratégias adequadas pode levar à identificação de atividades que não 

agregam valor. Como resultado, tais atividades podem ser cortadas, gerando 

ganhos com a redução de custos, o que permitiria, também, a melhoria de 

processos e geração de vantagem competitiva. A empresa Sigma é parte 

integrante da cadeia produtiva automobilística cujo esquema básico retratando a 
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posição do ano de 2013 encontra-se na Figura 12, onde aspectos relevantes são 

salientados, tais como níveis de investimentos, de emprego e de produção. 

 

 
Figura 12. Esquema da indústria automobilística brasileira em grandes números. 
Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (2014).  Anuário estatístico 
da indústria automobilística brasileira. Recuperado em 14 de setembro de 2014 de 
http://www.anfavea.com.br/anuário.html. 
 

Pela Figura 12 percebe-se que o setor automobilístico brasileiro movimenta uma 

cadeia gigantesca que engloba fabricantes, fornecedores de matéria-prima, 

autopeças, distribuidores, postos de gasolina, seguradoras, oficinas mecânicas, 
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borracharias, empresas de comunicação, agências de publicidade, entre outros. 

Essa cadeia, que está completamente interligada, emprega milhões de 

trabalhadores, gera renda e faz a roda da economia girar.  

 

Já a cadeia de suprimentos, logística ou Supply chain, como é muito conhecida, 

está relacionada à movimentação de materiais e é definida por Christopher (1997, 

p. 3) como:  

 
O processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 
armazenagem de materiais, peças e produtos acabados através da 
organização, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e 
futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo. 

 
 

Gomes (2004, p. 12) acredita que, “com relação à abordagem gerencial, as 

funções da logística podem ser resumidas em: estoque, serviço ao cliente, 

armazenagem, localização e transporte e uso de tecnologias e sistemas de 

informação”. Em complemento a essa abordagem, Simchi-Levi, Kaminsky & 

Simchi-Levi (2008) postulam que, a partir da década de 1990 do século passado, 

as empresas passaram a utilizar novas estratégias e tecnologias relacionadas à 

gestão da cadeia de suprimentos, como Just in time (JIT), kanbam do japonês 

(cartão ou sinalização, em português) e produção enxuta, ou TQM, o que lhes 

permitiu reduzir custos e competir mais eficientemente nos diversos mercados. 

Contudo, mais que a utilização de tais ferramentas, o caminho a seguir é 

efetivamente fazer a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, visando aumentar 

o lucro e conquistar novas fatias do mercado. 

 

Os mesmos autores sugerem quais seriam os principais problemas da gestão de 

uma cadeia de suprimentos, sugerindo que eles estariam presentes nos diversos 

níveis da gestão das empresas, ou seja, estratégico, tático e operacional, 

conforme sistematizado na Figura 13: 
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Figura 13. Níveis de decisão e seus respectivos focos de decisão. 
Fonte: adaptado de Simchi-Levi et al. (2008). Designing and managing the supply chain: concepts, 
strategies and case studies (3. ed.). Boston: The McGraw-Hill companies, p 45. 
  

De acordo com a Figura 13, os focos de decisão diferem para cada nível de 

atuação, acompanhando os níveis de responsabilidades inerentes ao cargo, bem 

como deixando clara a participação de cada nível no cumprimento dos objetivos 

estratégicos desenhados para a organização. 

 

O termo cadeia de valor se associa à satisfação e foi inicialmente mencionado 

por Porter em um contexto no qual o autor se refere às empresas como um lugar 

onde se realizam as atividades necessárias à concepção, produção e 

comercialização dos produtos. Para ele, todas essas atividades podem ser 

representadas, fazendo-se uso de uma cadeia de valores. E acrescenta que “a 

cadeia de valores desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância 

estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos, as 

fontes existentes e os potenciais de diferenciação” (Porter 1989, p. 31). A inter-

relação presente em uma cadeia de valores evidenciada por Porter (1989) é 

também percebida e externada por Costa (2001), quando ele a destaca como um 

sistema de processos mutuamente dependentes que se influenciam por meio de 

relacionamento, numa espécie de elos que, quando identificados e coordenados, 

contribuem para a obtenção de vantagem competitiva.  
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Costa (2001) refere que a cadeia de valor de uma empresa é um sistema 

orgânico com identidade própria, cultura intrínseca que o personifica, que não age 

isoladamente, em que ocorrem sinergias cuja identificação leva à obtenção de 

vantagem competitiva. E, por meio de mecanismos de propaganda e formas 

específicas de relacionamento, identifica e transmite ao cliente benefícios na 

agregação de valor. Para que os agentes participantes dessa cadeia ajam de 

forma harmônica, objetivando a satisfação do cliente, é necessário um fluxo de 

operações, serviços e fornecimentos que culminem no atendimento da 

necessidade do cliente. A compreensão dos custos de forma integrada ao 

apreçamento se torna possível a partir da interpretação da empresa, dos aspectos 

abordados pela cadeia de valor, de forma a descobrir o modo de como determinar 

uma estratégia de custos capaz de tornar-se mais competitiva.  

 

Para que isso ocorra, é necessário que os diversos “elos” dos quais ela se 

compõe sejam eficientes e que os resultados alcançados satisfaçam tanto o 

cliente quanto as empresas. Shank & Govindarajan (1997, p. 14) confirmam essa 

necessidade quando reconhecem ser a cadeia de valor “o conjunto de atividades 

criadoras de valor desde as fontes de matérias-primas básicas, passando por 

fornecedores de componentes, até o produto final entregue nas mãos do 

consumidor”. Ainda de acordo com Shank & Govindarajan (1997, p. 301), “a 

complexidade da cadeia de valor pode implicar a necessidade de compreender 

como essa cadeia se constitui e como valorar cada etapa que influencia na 

execução do produto final”. 

 

2.6 Gestão estratégica de custos e formação de preços em cadeia produtiva 

 

O estabelecimento de um cenário em que a organização seja capaz de atuar 

competitivamente depende de muitas variáveis internas e externas, tais como: as 

condições da concorrência, a capacidade produtiva da empresa, os níveis de 

automação, as tecnologias de gestão aplicadas e se tais condições são 

traduzidas em preços de venda competitivos e consequente lucratividade. Nesse 

contexto, muitos estudos, como os de Santos, Bornia e Leite (2010), Sornberger 

(2010) e Souza, Cardoso e Machado (2011), têm dado conta de que as 

necessidades informacionais das empresas não são mais atendidas somente a 
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partir dos sistemas tradicionais de gerenciamento de custos. Dificuldade em 

justificar necessidades de investimentos, falta de clareza em análises de 

lucratividade por produto, falta de informações relacionadas a decisões de compra 

e, ainda, raro embasamento para tomada de decisão estratégica podem ser 

citados como reflexos da incapacidade de os sistemas tradicionais de gestão 

suportarem as operações nos dias atuais. Daí surge a necessidade da adoção de 

técnicas de gestão capazes de auxiliar a tomada de decisão com a oferta de 

informações úteis e relevantes, ou seja, as empresas necessitam partir para a 

gestão estratégica dos seus custos. 

 

Shank & Govindarajan (1997) contribuem com o entendimento dessa dinâmica 

quando realçam que a gestão estratégica de custos amplia o espectro de visão, 

tornando os elementos estratégicos conscientes, explícitos e formais com a 

utilização dos dados de custos para desenvolver estratégias superiores a fim de 

se obter vantagem competitiva. Nesse cenário, fica evidente que a compreensão 

da cadeia produtiva, a partir das relações existentes entre as empresas, 

fundamentalmente pela interdependência da ocorrência de custos, se faz 

extremamente necessária para a identificação dos pontos que interferem na sua 

composição, ou seja, a relação cliente-fornecedor, da fonte de matéria-prima à 

entrega para o consumidor final. Em concordância, Martins (2003) afirma que a 

gestão estratégica de custos requer análises que vão além dos limites da 

empresa e que, na visão integrada exigida atualmente, passa a ser importante 

conhecer não apenas os custos da empresa, mas estender esse conhecimento ao 

longo de toda a cadeia, de forma a identificar oportunidades de redução de custos 

e consequente obtenção de competitividade.  

 

Para tanto, torna-se primordial para uma empresa pertencente a uma cadeia de 

produção, que busca alcançar lugar de destaque em seu mercado de atuação, a 

análise dessa cadeia, dado que a vantagem competitiva, segundo Tavares (2000, 

p. 327), ocorre “quando a organização consegue criar um valor superior para seus 

consumidores em relação a seus concorrentes”.  Para que seja possível alcançar 

tal patamar e ainda manter os resultados estratégicos propostos pela empresa, o 

seu corpo gestor tem a difícil tarefa de formar preços que garantam a 

competitivamente dentro do âmbito da cadeia de produção. Além disso, nota-se, 
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atualmente, aumento da interdependência nas empresas, decorrente da própria 

estrutura do processo produtivo, o que reforça a necessidade de ela conhecer 

melhor a si e aos seus fornecedores e clientes.  

 

Considerando os suprimentos da cadeia automobilística, mais precisamente no 

relacionamento entre montadora e fabricantes de autopeças, o desenvolvimento 

do produto é uma atividade na qual o planejamento tem vital importância, pois, 

conforme destacado por Cooper & Slagmulder (1997), 90 a 95% dos custos são 

estabelecidos na fase de projeto do produto. Dado o ambiente de competitividade 

acirrada devido à grande quantidade de empresas fabricantes de autopeças 

estabelecidas no mercado, sobretudo no entorno das montadoras, estas se veem 

na condição de escolher aquelas empresas em melhores condições de atingir os 

requisitos de qualidade, de custos e com capacidade para atender de forma 

contínua às necessidades da sua linha de montagem. 

 

Segundo Dzulinski, Soares, Braghini e Kovaleski (2014), o relacionamento entre 

montadora e fornecedores de autopeças denota características de parceria, fator 

preponderante para o desenvolvimento de projetos em comum, o que se 

denomina codesenvolvimento, com as etapas iniciais acontecendo nas matrizes 

das montadoras e continuando dentro das empresas de autopeças. Hofer, Souza 

e Robles (2007) preconizam que são fundamentais para uma cadeia de produção 

a busca de novos mercados e a manutenção dos já existentes, além do 

gerenciamento do ciclo de vida dos produtos para o alcance da competitividade 

de seus agentes. Para isso, a transparência nas relações que se caracteriza pela 

interdependência torna-se primordial. Nesse ambiente de mais acirramento da 

concorrência, torna-se quase imperativo definir custos como fator estratégico e 

selecionar os sistemas de custeio adequados à obtenção das informações 

necessárias à gestão estratégica dos custos. Essa gestão é a base para a 

formação do preço de venda a ser utilizado na negociação com as montadoras 

quando do processo de habilitação de fornecedores para determinado item 

componente do carro a ser produzido.  

 

O processo de qualificação de um fornecedor de autopeças é um esforço feito 

pelas montadoras no sentido de otimizar processos, reduzir custos e garantir o 
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fornecimento das peças no momento da montagem, o que concorre para a 

utilização mínima de estoques. Nesse sentido, Krause & Ellram (1997) e Talluri, 

Narasimhan & Chung (2010) indicam que o relacionamento entre fornecedores de 

peças e montadora se configura como uma parceria e está permeado de 

complexidade, seja no desenvolvimento de produtos - processo normalmente feito 

em conjunto -, seja no abastecimento em regime ou na avaliação de desempenho 

do fornecedor nos atributos de qualidade.  

 

O ambiente de negócios que envolve tais relações se reveste de competitividade, 

tanto nas negociações de nomeação de fornecedores para novos produtos, 

quanto para fornecimento de itens correntes. Nesse sentido, estudos como os de 

Carr & Ng (1995) e Kato (1993) revelam que empresas japonesas, como a 

Toyota, começaram a reavaliar já na década de 90 do século passado a utilização 

do sistema de produção JIT em função de problemas detectados em tal sistema, 

incluindo o impacto ambiental. Além disso, embora reconheçam que o JIT leva a 

consideráveis reduções de custos na fase de produção, as empresas japonesas 

foram à procura de oportunidades de redução de custos em fases anteriores à 

produção, desde a fase de desenvolvimento de novos produtos.  

 

Assim como sugerido por Kato (1993) em seus estudos com montadoras 

japonesas, empresas montadoras no Brasil como a Fiat - que comanda a cadeia 

produtiva na qual a empresa Sigma atua - buscam esgotar as oportunidades de 

redução de custos já no processo de desenvolvimento de seus produtos. Esse 

desejo sempre crescente de obter ganhos de eficiência por parte das montadoras 

coloca em cheque a capacidade das empresas de autopeças em manter sua 

competitividade. Para tanto, a gestão estratégica de custos torna-se a cada dia 

uma necessidade presente e de suma importância para os gestores de tais 

empresas.   

 

Kato (1993) descreve os sistemas de informação necessários para apoiar a 

contribuição do custeio-alvo para as atividades de redução de custos em 

empresas japonesas. E que estas, ao direcionarem seu foco para o planejamento 

e desenvolvimento dos produtos, não devem deixar de usufruir o que ele chama 
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de ilha do tesouro de oportunidade de redução de custos, que reside no 

relacionamento com os fornecedores de peças. Segundo o autor, o custeio-alvo: 

 

Não é um sistema de custeio propriamente dito; pelo contrário, é uma 
atividade que se destina a reduzir os custos do ciclo de vida de novos 
produtos, garantindo a qualidade, confiabilidade e outras necessidades dos 
clientes, examinando todas as ideias para redução de custos no processo de 
planejamento de produtos e pesquisa e desenvolvimento (Kato, 1993, p. 1).  

 
 

Muitas são as abordagens de redução de custos passíveis de serem utilizadas 

visando ampliar as possibilidades das empresas no âmbito da gestão estratégica 

de custos, a exemplo do citado no trabalho de Kato (1993), Essa gestão tem, 

inclusive, aplicação em empresas da cadeia automobilística, como no estudo de 

Carr e Ng (1995) sobre a abordagem estratégica tanto para o controle de custos 

quanto no relacionamento com fornecedores, na Nissan Co UK. Os autores 

concluíram ser tal empresa um pouco menos envolvida em atividades de redução 

de custo na fase inicial de desenvolvimento, como o registrado pela literatura 

sobre custeio-alvo de Kato (1993). Por outro lado, perceberam a Nissan 

ativamente engajada na adaptação de um total controle de custos que abrange 

toda a sua cadeia de fornecimento local. Além disso, os autores revelam um 

deslocamento do departamento financeiro para a Engenharia, na função de 

gerenciamento do orçamento de capital 

 

Na realidade específica da Sigma, a cadeia produtiva à qual ela pertence possui 

elevado número de empresas fornecedoras de peças em regime de JIT para a 

montadora Fiat que se instalaram nos arredores da empresa num processo 

denominado de “mineirização”, ocorrido há alguns anos. No entanto, atualmente, 

mesmo com os grandes efeitos da disparidade da moeda brasileira em relação 

aos mercados internacionais, as fontes de fornecimento locais concorrem com 

fontes localizadas em qualquer lugar do mundo, sob a justificativa de incremento 

de valor do ponto de vista de redução de custo para a montadora. Portanto, um 

dos grandes desafios empresariais atualmente propostos pela cadeia 

automobilística é relativo à gestão estratégica de custos que, por sua vez, 

consiste na capacidade dos executivos em implementar o SCG e as medidas 
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necessárias para assegurar, dentro do possível, que os objetivos de redução de 

custos sejam atingidos 

 

A indústria de autopeças ocupa lugar intermediário na cadeia produtiva 

automobilística e, portanto, sofre pressões vindas das montadoras que, ocupando 

o topo da cadeia produtiva, impõem seus preços, escolhem a fonte de 

fornecimento e a tônica subjacente é sempre a redução de custos. Por outro lado, 

também é pressionada pelos fornecedores, sobretudo os grandes fabricantes de 

aço. Na difícil tarefa de se manter viva nesse cenário de alta competitividade, o 

preço de venda ganha total relevância e, de acordo com Santos (1991), seu 

processo pode advir de três fatores: dos custos, do cliente e da concorrência. Ou 

ainda resultar da combinação desses fatores. Para suportar tal pressão, a 

indústria de autopeça necessita detalhar profundamente seus custos, analisar 

suas margens e mensurar sua exposição às variações de preço na aquisição de 

insumos, ou seja, conhecer sua própria inflação.  

 

2.7 Cálculo da inflação interna como ferramenta de gestão estratégica de 

custos e formação de preços em cadeia produtiva 

 

Embora ainda haja poucos estudos na literatura brasileira sobre o tema de 

inflação interna ou IPP, aqueles encontrados remontam a sua aplicação ao setor 

de serviços e não a cadeias de produção e/ou voltados para gestão de custos e 

formação e preços. É possível identificar a exploração da temática, em termos 

gerais, como a abordagem de Braga (1998), segundo a qual, para obter a medida 

da inflação específica de uma empresa, é preciso construir alguns índices de 

preços de seus principais insumos e ponderá-los em um índice geral. 

Francischetti, Padoveze e Farah (2006) abordam como e por que calcular a 

inflação interna da empresa e relacionam o efetivo conhecimento desse índice à 

agilidade de tomada de decisões e à visão ampla e real de atuação no mercado 

que a empresa passa a ter. O estudo de Francischetti et al. (2006) evidenciou que 

existe uma maneira de medir com rapidez as alterações nos custos e despesas 

incorridas numa determinada empresa e o cálculo da inflação interna. E 

caracterizou tal medida como um instrumento eficaz de análise e gestão dos 

custos, relevante para o processo de avaliação de resultados da empresa. 
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Especificamente sobre a aplicação prática do cálculo do IPP, foram localizados 

três estudos, sendo um artigo no qual Silva e Souza (2003) aplicam a metodologia 

de cálculo proposta por Bugelli (1995) em uma instituição de saúde, 

considerando-a de relativa facilidade para aplicação e destacando os resultados 

obtidos como um instrumento de apoio ao processo decisório, além de duas 

dissertações de mestrado. Uma delas foi de Gazzana (2004), apresentada à 

Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, que procurou demonstrar como desenvolver IPPs e como monitorá-los 

periodicamente de maneira a estabelecer um sistema de medição da inflação 

interna de uma empresa.  

 

Gazzana (2004) teve como fundamentação do método apresentado em seu 

estudo a análise dos modelos adotados pelo IBGE na formulação dos índices de 

preço ao consumidor e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nos índices gerais 

de preços. E testou os fundamentos e as fórmulas utilizados pelos dois institutos 

nos cálculos de seus índices, que, segundo ele, “procuram captar a inflação 

média do país” (Gazzana, 2004, p. 125). Concluiu que não era, por esse motivo, 

uma metodologia adequada para medir a inflação interna de uma empresa.  

Como resultado, o estudo apresentou uma metodologia para a elaboração do IPP 

de inflação baseada em um conjunto de controles internos, normalmente 

presentes na escrita contábil das empresas. Para Gazzana (2004), a apuração do 

IPP pressupõe a existência de controles internos confiáveis e o registro 

discriminado de custos e despesas, bem como o controle físico-financeiro de 

estoques refletido no sistema contábil. Foi estabelecida uma estrutura de 

ponderação na qual cada gasto é relativizado em relação ao total e a fatores 

como capacidade instalada, nível de produção e ramo de atividade, que 

direcionam a estrutura de gastos da empresa.  

 

A outra dissertação é de Morato (2007), que aplicou a metodologia de Bugelli 

(1995) em uma instituição de ensino superior, demonstrando o passo a passo 

metodológico para obtenção do IPP e concluindo que a análise desse índice 

representa um indicador importante para a gestão estratégica de custos. A 

metodologia de cálculo proposta por Bugelli (1995), utilizada nos estudos de Silva 

e Souza (2003) e de Morato (2007), foi a base do modelo empírico utilizado nesta 
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pesquisa, no entanto, as técnicas de coleta dos aumentos de preços 

apresentadas no estudo de Gazzana (2004) complementaram o modelo.  

 

Aqui cabe esclarecer que, para a elaboração de um índice de inflação, Bugelli 

(1995) orienta que são necessárias as seguintes etapas: a) definição do universo 

de pesquisa, ou seja, particularizar a empresa que terá sua inflação medida; b) 

determinação do sistema de pesos, fase na qual se definem a cesta básica de 

consumo e os pesos a serem atribuídos a cada grupo; c) estabelecimento das 

formas e procedimentos para a coleta dos aumentos dos preços; d) análise dos 

métodos estatísticos e escolha do método mais apropriado para o cálculo. 

 

Bugelli (1995) intitula seu método de Inflatec, destacando sua aplicabilidade em 

empresas de pequeno e médio porte e ressaltando também sua simplicidade de 

execução. O método Inflatec é apresentado em três versões, que variam em 

função de critérios de atualização dos pesos de custos e despesas. A Figura 14 

resume as principais características de cada uma das três versões: 

 

 
Figura 14. As três versões do método de cálculo da inflação interna. 
Fonte: adaptado de Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua 
empresa (p. 51). São Paulo: TCA. 

  

Pela Figura 14 infere-se que o método apresenta três versões distintas, baseadas 

em sistemas de pesos cujos períodos e forma de atualização os diferem. Na 

primeira forma, o Inflatec I, os pesos são mantidos fixos pelo período de seis 
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meses; no segundo método, o Inflatec II, a atualização dos pesos relativos de 

cada item é feita a cada apuração do IPP; no Inflatec III, a atualização é feita a 

cada apuração do IPP, com o acréscimo da média aritmética dos pesos obtidos 

nos cálculos da série histórica (atualizada a cada novo cálculo). 

 

Nesta pesquisa, o cálculo da inflação interna foi obtido a partir da aplicação da 

versão Inflatec III, do método de cálculo proposto por Bugelli (1995). O estudo se 

deu a partir de uma pesquisa exploratória com a aplicação de um exemplo prático 

em uma empresa industrial de autopeças. Tal empresa ofereceu condições ideais 

para a aplicação do método e os resultados alcançados enfatizaram que a 

apuração da inflação interna possibilita aos gestores a análise de fatores 

intrinsecamente interligados, mas que, via de regra, são analisados em separado: 

custos, preço de venda e SCG. Esta pesquisa trouxe o desafio da aplicação do 

método em uma unidade industrial com a disponibilização, a partir dos resultados 

do estudo de caso, de um caminho que pode ser seguido por outras empresas do 

mesmo ramo de atividade. 

 

Em síntese, foi possível observar que existe na literatura um método de cálculo da 

inflação interna de empresas que, se aplicado, possibilita aos gestores conhecer o 

grau de exposição daquela organização às variações de preço nos seus principais 

insumos. A análise detalhada das contas contábeis, do comportamento dos 

custos e como isso pode afetar a lucratividade da empresa pode ser a indicação 

de um caminho para a gestão estratégica de custos e a identificação de 

oportunidades de ganhos dentro e fora dos limites da empresa.  

 

2.8 Notas finais 

 

A análise da literatura que embasa esta pesquisa dá conta de que um SCG deve 

colaborar para a execução da estratégia definida para a organização, agindo 

como um instrumento de implementação da mesma. Deve também reunir as 

atividades de planejamento, coordenação, comunicação e avaliação, facilitando a 

tomada de decisão e que seja capaz de influenciar os membros da organização 

em seu comportamento, conduzindo-os ao alcance dos objetivos estratégicos.  
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Uma das faces do SCG no papel de fornecer informações está relacionada a uma 

ferramenta estratégica de gestão de custos que, a partir do uso gerencial das 

informações, estabelece focos específicos de ação. De encontro à necessidade 

de aumento na disponibilidade de informações relevantes à tomada de decisão, 

surge aqui a proposta de incluir no seio da discussão de gestão estratégica de 

custos com reflexos diretos na formação do preço de venda a possibilidade do 

cálculo da inflação interna da empresa. A metodologia proposta por Bugelli (1995) 

se presta a essa necessidade, indicando os caminhos para a obtenção de uma 

importante ferramenta de gestão. Dessa forma, muitos estudos têm dado conta de 

que as empresas não são mais atendidas somente por meio dos sistemas 

tradicionais de gerenciamento de custos. Daí surge a necessidade da adoção de 

técnicas de gestão capazes de auxiliar a tomada de decisão com a oferta de 

informações úteis e relevantes, ou seja, as empresas necessitam partir para a 

gestão estratégica dos seus custos. 

 

Tal instrumento de gestão estratégica de custos ao ampliar informações sobre 

seu comportamento propicia oportunidades de redução dos mesmos com base 

em ações que podem ser tomadas ao longo da cadeia de produção, requerendo 

análises além dos limites da empresa. Isso exige conhecimentos que vão da 

origem dos recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos até o 

consumidor final. Requer também revisões constantes e aprofundadas no 

processo produtivo da empresa a partir da aplicação de estratégias de gestão 

adequadas ao seu posicionamento perante o mercado de atuação. No âmbito de 

empresas pertencentes a uma cadeia de produção, a formação do preço de 

venda depende de variáveis externas e internas tais como: as condições da 

concorrência, a capacidade produtiva da empresa, os níveis de automação, as 

tecnologias de gestão aplicadas e se tais condições são traduzidas em preços de 

venda competitivos.  

 

O caminho proposto pela literatura consultada indica relacionamento claro entre a 

gestão estratégica de custos e a formação de preços, por ser esta uma das ações 

mais importantes da empresa, apesar de, em muitos casos, o preço não ser 

formado dentro da empresa, vir do mercado. Nesse sentido, a adoção de uma 

política equivocada pode levar a empresa ao fracasso. De acordo com as práticas 
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contábeis, é por meio da formação de preços que a empresa almeja o maior lucro 

possível em longo prazo e o apreçamento estratégico determina a colheita do 

potencial de lucro, vislumbrando participação competitiva no mercado de atuação 

e obtenção do maior retorno possível dos investimentos realizados. O SCG une 

as variáveis: gestão de custo, formação de preço e inflação interna, dando-lhes 

caráter integrador e facilitador do cumprimento da estratégia. 
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3 Protocolo da Pesquisa 

 

O capítulo anterior discorreu sobre os fundamentos teóricos que sustentam esta 

dissertação, revelando a linha teórica traçada, que se desenha a partir da 

necessidade de a empresa ser competitiva no seu mercado de atuação. Este 

estudo defende que empresas pertencentes à cadeia de produção automotiva 

praticam negociação de preços em níveis detalhados de informações, o que 

requer conhecimento técnico elevado. Em decorrência da necessidade de 

controle dos custos, o SCG da empresa deve conter mecanismos formais e 

informais a serem aplicados para mensurar, controlar e gerenciar o desempenho 

com vistas ao alcance de seus objetivos estratégicos. Este capítulo descreve os 

procedimentos metodológicos que orientaram a consecução da pesquisa, 

detalhando o modelo utilizado para identificar e analisar o problema de pesquisa e 

explicitando as variáveis analisadas, a unidade de análise e observação, as 

delimitações teóricas e metodológicas e as limitações da pesquisa. 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

A metodologia científica, conforme definição de Asti Vera (1974, p. 7), tem como 

tarefa principal “identificar e analisar os recursos metodológicos, assinalar suas 

limitações, explicitar seus pressupostos e as consequências de seu emprego”. 

Corroboram isso Demo (1991), Gil (1999) e Minayo (1993), que acentuam ser a 

pesquisa científica uma atividade básica das ciências na sua indagação e 

descoberta da realidade; um questionamento sistemático e crítico, que tem por 

objetivo dialogar com a realidade em sentido teórico e prático, na busca por 

respostas para problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos 

Esses procedimentos consistem em apresentar o caminho percorrido pelo 

pensamento - ou a prática exercida - para alcançar respostas para o problema de 

pesquisa proposto. O ato de pesquisar, de acordo com Merrian (1998), tem o 

intuito de descobrir e construir novos conhecimentos e, para realizá-lo com êxito, 

é necessário desenhar ou projetar o caminho a ser seguido, pois diferentes 

caminhos podem levar o pesquisador a diferentes resultados.  
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Nesse sentido, é preciso avaliar as possibilidades identificadas pela pesquisa, 

sejam elas restritivas ou colaborativas. Portanto, torna-se imprescindível ter um 

mapa de pesquisa, o caminho delineado pela questão norteadora que levará ao 

alcance dos objetivos. Neste estudo, procurou-se aplicar os métodos e técnicas 

de pesquisa disponíveis, com vistas a caracterizar o SCG de uma empresa 

industrial. Para isso, buscou-se perceber até que ponto ele existia, se estava 

estabelecido, como era percebido pelos diversos níveis hierárquicos e, 

principalmente, se com ele seria possível influenciar o comportamento 

empresarial visando ao estabelecimento de diferenciais competitivos, dada a 

competitividade presente na cadeia de produção à qual a empresa pertence.   

 

3.2 Método e abordagem empregados na pesquisa 

 

Segundo Silva e Menezes (2005), as pesquisas são classificadas de acordo com 

sua natureza, forma de abordagem, objetivo e procedimentos técnicos. Quanto à 

natureza, podem ser básicas ou aplicadas, ambas com a finalidade de gerar 

conhecimentos úteis ao avanço da ciência. Embora a primeira não tenha 

aplicação prática, a segunda se destina à solução de problemas específicos.  

 

O que Silva e Menezes (2005) denominam de procedimentos técnicos, Collis e 

Hussey (2005) enquadram como suposições metodológicas de pesquisa em 

administração, que se baseiam em dois paradigmas: positivista (estudos de corte 

transversal, estudos experimentais, longitudinais e survey) e fenomenológico 

(pesquisa-ação, estudos de caso, etnografia, perspectiva feminista, teoria 

fundamentada, hermenêutica e inquirição participante). Collis e Hussey (2005) 

acrescentam à classificação quanto à natureza as pesquisas dedutiva e indutiva, 

sendo a dedutiva um estudo no qual se desenvolve estrutura conceitual e teórica 

pela observação empírica, com a abordagem do assunto indo do geral ao 

particular. E a pesquisa indutiva é um estudo no qual a teoria se forma a partir da 

observação empírica e, ao contrário da primeira, inferências gerais são induzidas 

a partir de casos particulares. Na pesquisa descrita neste estudo foram utilizados 

o raciocínio dedutivo e o indutivo, com preponderância do primeiro sobre o 

segundo. 
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Do ponto de vista dos objetivos, Gil (2002) afirma que a pesquisa pode se 

classificar em: exploratória (se visa proporcionar mais familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses); descritiva 

(quando o objetivo é descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis); ou explicativa (quando o 

objetivo é identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos).  

 

Tomando como base tal classificação, este estudo pode ser considerado uma 

pesquisa exploratória, pois busca conhecer melhor as características de uma 

empresa, adaptando um modelo já desenvolvido para a área de serviços para 

aplicação em ambiente de indústria e analisando as implicações e resultados para 

a organização. Complementarmente, também de acordo com Gil (2002), pelo fato 

de ter sido elaborada a partir de material já publicado - constituído principalmente 

de livros, artigos de periódicos e, atualmente, material  disponibilizado  na internet 

-, esta pesquisa, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foi também 

bibliográfica.  

 

De acordo com Collis e Hussey (2005), quanto à forma de abordagem, a pesquisa 

pode ser qualitativa ou quantitativa, sendo o método quantitativo objetivo por 

natureza e focado na mensuração de fenômenos, enquanto que o qualitativo é 

mais subjetivo e se destina a examinar e refletir percepções sobre atividades 

sociais e humanas. Na busca de uma conduta que orientasse o processo de 

investigação do problema de pesquisa desta dissertação, qual seja, analisar as 

contribuições que o SCG possa dar ao dimensionamento da inflação interna, ao 

processo de gerenciamento estratégico dos custos e à formação do preço de 

venda, foi escolhida a abordagem qualitativa, aquela que, segundo Berto e 

Nakano (1999), busca aproximar a teoria aos fatos, por meio de eventos isolados 

e únicos.  

 

De acordo com Yin (1994, p. 23), o estudo de caso “é uma forma de pesquisa 

empírica, que visa investigar fenômenos contemporâneos, considerando o 

contexto real do fenômeno estudado, geralmente quando as fronteiras entre o 

contexto e o fenômeno não estão bem definidas”. Godoy (1995) complementa que 
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o estudo de caso se caracteriza pela análise profunda de um objeto, sendo o 

método escolhido quando o pesquisador procura responder questões “como” e 

“por que” no estudo de determinado fenômeno. Esse mesmo autor insere o 

estudo de caso na abordagem qualitativa. Numa perspectiva de construção de 

conhecimento, é de fundamental importância que haja o detalhamento 

aprofundado do objeto de estudo para que, mesmo se tratando de um caso em 

particular, seja possível identificar, compreender, descrever e validar os 

resultados à luz da ciência.  

 

Nesse sentido, o estudo de caso torna-se um método adequado para atender às 

necessidades desta pesquisa, podendo “revelar a descoberta de novos 

significados, estender a experiência do leitor ou confirmar o já conhecido” (André, 

2005, p. 18). Isso, segundo Morato (2007), é um método suficientemente sensível 

para captar a complexidade inerente ao tema do cálculo da inflação interna. O 

procedimento técnico escolhido para este trabalho está também de acordo com a 

afirmativa de Eisenhardt (1989) de que o estudo de caso é uma estratégia de 

investigação com foco em compreender a dinâmica, presente em configurações 

individuais, normalmente combinando diferentes métodos de coleta de dados, 

como a visita em arquivos, a aplicação de questionários e a observação.  

 

Conforme preconizado por Mintzberg (1979), não importa quão pequena ou 

simples seja a amostra ou o interesse do pesquisador. Num estudo de caso, o 

foco deve estar na definição específica do tipo de dado a ser coletado. Assim, 

este estudo de caso foi realizado em um único estabelecimento industrial, onde, a 

partir de investigação empírica, buscou-se analisar os dados e suas variações 

num espaço de tempo, tendo como objetivo revelar os impactos que o 

conhecimento das variações de preços próprios tem sobre a maneira como a 

empresa gerencia seus custos e forma seus preços de venda.  

 

Gil (1999) frisa que a relevância dos resultados obtidos nesse tipo de 

delineamento depende de critérios na seleção dos casos, que podem ser: típicos, 

em que há informação prévia da existência de determinadas práticas; extremos, 

que se apresentam nos limites de determinadas práticas; marginais, atípicos ou 

anormais para, por contraste, conhecer as pautas dos casos normais e as 
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possíveis causas dos desvios. O caso aqui analisado difere-se das publicações 

encontradas, por se tratar de uma indústria multinacional, e caracteriza-se por ser 

um caso típico em que há informação prévia das práticas relacionadas ao cenário 

que se pretendeu investigar. 

 

Com base na observação participativa da pesquisadora e com o respaldo da 

literatura disponível acerca do assunto, pretendeu-se responder a questões 

específicas presentes no dia a dia de uma empresa industrial inserida num 

ambiente competitivo, de modo que os resultados se tornassem conhecimentos 

úteis para a organização e também uma contribuição à ciência. A Figura 15 

mostra uma síntese das principais características de uma pesquisa científica, 

evidenciando, em negrito e sublinhado, o enquadramento deste estudo no que se 

refere à natureza, aos objetivos, à abordagem, ao problema e aos procedimentos 

de pesquisa:  

 

 

Figura 15. Síntese da definição da pesquisa. 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

3.3 Unidade de análise e observação 

 

A opção por desenvolver a pesquisa em uma empresa multinacional, fabricante 

de autopeças, pertencente à cadeia de produção automobilística, foi norteada por 
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dois critérios. Inicialmente, a disponibilidade de dados, uma vez que o cálculo da 

inflação interna exige acesso detalhado a informações que, via de regra, não são 

publicadas. O fato de a pesquisadora manter vínculo empregatício com a 

empresa, ocupando a função de Gerente de Controladoria na filial situada na 

região metropolitana de Belo Horizonte, foi decisivo para a seleção do caso. O 

segundo critério foi atender ao objetivo geral da pesquisa, de analisar as 

implicações que o cálculo da inflação interna pode ter sobre a gestão de custos e 

a formação do preço de venda, na perspectiva do sistema de controle gerencial. 

Para que isso fosse possível, era imprescindível que a empresa onde a 

metodologia seria aplicada apresentasse SCG formalizado e passível de ser 

analisado. 

 

Uma vez selecionada a empresa, o passo seguinte foi iniciar a coleta de dados, 

como a empresa se organiza funcionalmente em duas grandes unidades de 

negócios (uma de fabricação de rodas e outra de componentes estruturais, onde 

se situa a planta objeto do estudo de caso) e ambas são consolidadas e 

gerenciadas por uma unidade denominada de corporação. Foi necessário 

identificar um grupo de funcionários que, além de representar a planta (unidade 

de observação), também pudesse retratar, de alguma forma, a identidade da 

organização como um todo.  

 

Para cumprir tal propósito, foi selecionado um grupo de funcionários da planta, 

que pudesse representar todas as suas áreas funcionais. Esse grupo foi formado 

pelo diretor-superintendente, por seis gerentes, analistas, técnicos e supervisores 

que participam da dinâmica da empresa no tocante a: manufatura, compras, 

engenharia, apuração dos custos, formação do preço de venda, atendimento ao 

cliente, gestão de pessoas, qualidade e logística de entrega. Para obter uma 

visão mais abrangente do ponto de vista de empresa, um segundo grupo foi 

selecionado, composto dos diretores da unidade de componentes estruturais; do 

diretor corporativo de controladoria; do diretor corporativo de auditoria interna; do 

presidente da empresa; e do presidente do conselho de acionistas, formando um 

grupo representativo com abrangência que fosse além da percepção local.  
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A Figura 16 mostra a distribuição dos questionários entre os respondentes e 

ilustra a amostra selecionada representativa dos diversos níveis hierárquicos da 

empresa. 

 

 

Figura 16.  Respondentes dos questionários agrupados por função. 
Fonte: empresa Sigma (2015). 
 

Dos 30 questionários enviados, a autora recebeu respostas de 25 deles, cabendo 

explicar que os diretores da unidade se reuniram e responderam a um único 

questionário, que segundo eles representava a opinião da diretoria da unidade, 

que deveria ser convergente. Esse fato reduziu o número total de questionários 

para 28, dos quais não foram recebidas as respostas dos supervisores de vendas 

e de materiais e da analista de qualidade. 

 

3.4 Premissas de pesquisa 

 

a) A sistemática de cálculo da inflação interna do setor de serviços pode ser 

adaptada para aplicação em ambiente industrial; 

b) a sistemática de cálculo da inflação interna da empresa é importante no 

processo de controle e gestão de custos;  

c) a sistemática de cálculo da inflação interna da empresa é importante no 

processo de formação do preço de venda;  

d) a inflação interna provoca efeitos na gestão estratégica de custos; 

e) a inflação interna provoca efeitos na formação do preço de venda; 

f) o SCG da empresa estudada contribui para as estratégias de gestão de 

custos e de formação dos preços de venda. 
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3.5 Procedimento de coleta dos dados 

 

Segundo Gil (2002), a qualidade final de um trabalho depende fundamentalmente 

da diversidade dos procedimentos utilizados na obtenção dos dados. Yin (2010) 

reforça tal ponto de vista e acrescenta não ser recomendável a um estudo de 

caso a abordagem de fontes individuais de evidência. Ao contrário, o autor 

recomenda como ponto importante da coleta de dados do estudo de caso a 

oportunidade da utilização de múltiplas fontes de evidência. O mesmo autor aduz 

que as fontes de evidências mais comumente utilizadas na realização dos 

estudos de casos são: a documentação, registros em arquivos, entrevistas, 

observações diretas, observação participante e artefatos físicos. Teixeira (2003) 

cita que algumas técnicas, como entrevistas, questionário e formulário, podem ser 

utilizadas para a coleta de dados de forma quantitativa ou qualitativa.  

 

De acordo com Yin (2010), os pesquisadores costumam procurar por ferramentas, 

fórmulas ou receitas que produzam o resultado analítico esperado. No entanto, 

apesar de serem importantes, as ferramentas não produzirão resultados por si 

mesmas. O fato é que o pesquisador precisa saber o que está procurando, ou 

seja, deve ter uma estratégia geral que guie as ferramentas auxiliares. Ainda 

segundo Yin (2010), a utilização de múltiplas fontes de evidência em estudos de 

casos permite ao pesquisador a abordagem variada dos aspectos e ainda 

possibilita que, a partir de um processo de triangulação, ele possa chegar a uma 

linha de raciocínio mais convincente e acurada a respeito dos achados da 

pesquisa.  

 

Este estudo, reconhecendo a importância do uso apropriado das fontes de 

evidência referendadas pelos autores, procurou utilizar os procedimentos para a 

coleta dos dados que fossem relevantes para o alcance dos objetivos propostos. 

A estratégia para a coleta dos dados foi particularizada para cada um dos 

objetivos específicos, pelo fato de a pesquisa ter explorado aspectos da gestão 

estratégica de custos, incluindo o cálculo da inflação interna e formação sob a 

ótica integradora do SCG. Tais aspectos foram abordados em separado e 

posteriormente foram relacionados entre si, na análise dos resultados. A Figura 
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17 demonstra de forma sintética a estratégia adotada cujo detalhamento foi feito 

em tópicos específicos, na sequência do capítulo.  

 

 

Figura 17. Estratégia de coleta e análise dos dados. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Figura 17 apresenta a síntese da estratégia de coleta de dados utilizada pela 

autora para o cumprimento do objetivo geral, que se deu a partir do alcance dos 

objetivos específicos estabelecidos para o estudo.  

 

3.5.1 Estratégia de coleta de dados para a descrição da sistemática do 

cálculo da inflação interna de empresas 

 

Evidenciar a sistemática de cálculo da inflação interna de empresas para 

responder ao primeiro objetivo específico foi possível a partir de pesquisa 

bibliográfica feita em livros, dissertações, artigos e manuais que abordaram o 

tema bem como demonstraram seu cálculo em estudos semelhantes.  A Figura 18 

expõe alguns desses textos, especialmente o manual que descreve o método de 

cálculo da inflação interna utilizado neste estudo, adquirido junto à Bravo 
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Consultoria. Vale destacar que o interesse da autora em explorar o tema foi 

despertado pelo artigo de Francischetti et al. (2006). E na dissertação de 

mestrado de Morato (2007) foi identificado o método de cálculo da inflação interna 

desenvolvido por Bugelli (1995).  

 

 
Figura 18. Fontes de evidências da coleta de dados da pesquisa para o primeiro 
objetivo específico. 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

A partir da Figura 18 é possível perceber que poucos são os estudos disponíveis 

acerca do tema e que o método utilizado pela autora teve aplicação em uma 

empresa de ensino superior. 

 

3.5.2 Estratégia de coleta de dados para a adaptação da sistemática de 

cálculo da inflação interna para aplicação em empresa industrial 

 

Foi necessário adaptar a sistemática de cálculo da inflação interna proposta por 

Bugelli (1995), originalmente voltada para pequenas e médias empresas, visando 

à aplicação da mesma em uma empresa industrial multinacional. Essa 
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necessidade se deu pelas particularidades do método não serem de fácil 

aplicação dentro do ambiente da indústria de grande porte.  

 

Para atender ao segundo objetivo específico e, assim, dar continuidade à 

pesquisa, foi necessário ler cada um dos passos da metodologia e discutir sua 

aplicabilidade. Foram feitas reuniões entre a gerente de controladoria e as 

analistas de custos, de contabilidade e de materiais, sendo apresentados os 

pontos e definida a sistemática a ser utilizada que atenderia às condições de 

funcionamento da empresa. Na etapa da construção da cesta de consumo, 

adaptou-se a classificação das contas contábeis, criando grupos de gastos por 

natureza. E para a variação dos preços foram adotados critérios de utilização do 

preço médio de estoque para MP e materiais de consumo. E, finalmente, para 

avaliar as variações na conta de energia elétrica, foi analisado o contrato com as 

particularidades de suas aplicações, apurando a variação real do preço do 

consumo por KW/h. Tais adaptações estão detalhadamente descritas no capítulo 

cinco, em que foi feita a apresentação dos cálculos da inflação interna na 

empresa Sigma. 

 

3.5.3 Estratégia de coleta de dados para o cálculo da inflação interna da 

empresa 

 

A coleta dos dados necessários ao cálculo da inflação interna, segundo objetivo 

específico da pesquisa, para a empresa objeto deste estudo de caso seguiu a 

metodologia proposta por Bugelli (1995) e foi feita, principalmente, a partir da 

extração de relatórios do Enterprise Resource Planning (ERP) da empresa, que 

ofereceu condições adequadas às especificidades requeridas pelo método. Para 

armazenar e gerenciar os dados referentes à sua atividade, a empresa utiliza um 

sistema integrado de grande porte, cujo desenho permite que parametrizações 

sejam feitas numa única entrada de dados, com a contabilização nas contas 

contábeis conforme legislação vigente.  

 

O sistema é dividido em módulos integrados, em que os usuários, de acordo com 

o perfil de acesso, inserem, mantêm ou consultam os dados. Como Bugelli (1995) 

postula que deve haver uma seleção dos itens para compor o conjunto de custos 
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e despesas inerentes à atividade empresarial, foram selecionados os balanços 

dos anos de 2013 e 2014, com a efetiva utilização dos dados mensais e analíticos 

da demonstração de resultados referentes aos 24 meses desse período, além de 

planilhas eletrônicas contendo detalhamentos mensais de custos e despesas. 

Também foram realizadas consultas aos mapas de centro de custos, planos de 

contas, bem como aos critérios de apropriação dos custos e ao programa de 

formação do preço de venda utilizado na empresa objeto deste estudo de caso. 

Mais especificamente para atender a esse objetivo da pesquisa, foram extraídas 

dos registros contábeis da empresa as seguintes informações: 

 

a) Relatório analítico por natureza de gasto, por conta contábil, por mês de 

competência, a partir do qual fosse possível dividir os gastos em 

subgrupos: despesas com pessoal (salários e encargos, benefícios); 

gastos indiretos de produção (material secundário, energia elétrica, água, 

aluguel, fretes, manutenção, etc.); despesas administrativas (serviços de 

terceiros, material de expediente, etc.) e despesas comerciais (publicidade, 

viagens e estadias, comunicação, despesas com veículos, etc.); 

b) demonstrativos de resultado com a integralidade das informações, dos 

quais fosse possível separar os gastos que a empresa não consegue 

reduzir (depreciações, impostos e financiamentos); 

c) relatórios de custos que detalhassem a estrutura do produto (ficha técnica 

com os itens necessários à sua produção) para determinação das 

quantidades necessárias para cada unidade fabricada; 

d) dados relativos ao preço de compra de cada item, cálculo do preço médio 

de estoque e lista de fornecedores habituais dos itens; 

e) lista dos itens representativos das vendas para compor a “cesta básica” de 

custos, classificada em sequência de valores decrescentes. 

 

Para desenvolver o cálculo da inflação interna foi necessário compor uma espécie 

de “cesta básica” dos itens de consumo, com atribuição de pesos a cada um 

deles. Nesse caso, além de dados de despesas, também houve a utilização de 

dados relativos a estoques e listas de materiais para fabricação dos itens, de 

onde foram extraídas informações de quantidades consumidas e evolução dos 

preços de compra. A Figura 19 sintetiza as transações do sistema integrado 



 

 
79

utilizadas para extrair os dados, base para o efetivo cálculo da inflação interna, 

conforme proposto no segundo objetivo específico deste estudo: 

 

 

Figura 19. Fontes de evidências da coleta de dados da pesquisa para o terceiro 
objetivo específico. 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

Como registrado na Figura 19, o software de gestão utilizado na empresa foi uma 

importante fonte de extração dos dados, base para o cálculo do IPP. As 

despesas, em seus níveis de detalhes (conta contábil) necessários para a 

formação da “cesta básica de consumo de despesas”, foram disponibilizadas por 

meio do relatório F.01 e nas planilhas de detalhamento de despesas e de custos 

constantes dos procedimentos de fechamento mensal da empresa. O 

detalhamento dos custos de produção, outro componente da cesta de consumo, 

foi obtido por meio dos relatórios: MB 51; CKM3; ZMM80; YY_PCL_CO04 e 

DPFISC para os dados relativos aos custos de serviços de beneficiamentos. Do 

relatório SD182 foram extraídas as informações de preços de venda. 
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De acordo com Bugelli (1995), a empresa desejosa de calcular seu IPP deve 

definir uma cesta básica de consumo e um critério de pesos deve ser atribuído a 

cada grupo, subgrupo e item. A técnica utilizada para chegar a esses dados deve 

ser a curva de Pareto, mais conhecida como curva ABC. A primeira etapa 

consiste de uma série histórica de dados de pelo menos seis meses, que retrate 

os desembolsos ocorridos para cada um dos itens de despesa, com a obtenção 

de uma representatividade dos gastos. A Tabela 1 traz um exemplo da 

classificação dos gastos necessária para o cálculo:  

 

Tabela 1 
Série histórica de 6 meses dos desembolsos ocorridos na empresa-
exemplo, em Reais 

 

Nota. Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa 
(p. 21). São Paulo: TCA.  
 

Na sequência, é necessário obter os pesos relativos de cada um desses gastos. 

Para obter esse número, Bugelli (1995) orienta que se deve calcular a média de 

participação relativa de cada item sobre o total dividindo-se o valor do item pelo 
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total de todos os gastos e multiplicando o resultado por 100. Assim, no exemplo a 

seguir, tem-se, no mês 1, para o item serviços de terceiros:  

1.500/40.000 = 0,0375 x 100 = 3,75%. 

 

Aplicada essa sistemática do exemplo anterior aos demais itens de despesas, 

obtêm-se os seguintes pesos relativos e pesos médios representativos da série 

histórica de seis meses, expressos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 
Série histórica de 6 meses dos desembolsos ocorridos na empresa-
exemplo, em percentuais 

 

Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
22). São Paulo: TCA. 
 

A etapa seguinte requer a reorganização dos itens, que devem ser classificados 

em ordem decrescente de valores, tomando como base a coluna “percentual 

pesos médios seis meses” e explicitando acúmulo dos percentuais. Na sequência, 

devem-se criar duas novas colunas, sendo uma para acumular os percentuais dos 

pesos a partir da soma do percentual de cada item, devendo-se chegar ao total de 
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100%; e a outra para acumular os itens, o que é obtido pela divisão do número do 

item pelo total de itens.  

 

Tomando-se como base o demonstrado na Tabela 3, o item 1 (salários) deve ser 

dividido por 14 (total de itens da Tabela), obtendo-se o percentual de 7,14%, e 

assim por diante, até atingir os 100%. Essa etapa é essencial para a seleção dos 

itens que irão compor a cesta de consumo da empresa, os quais obedecerão ao 

critério de que um número de itens inferior a 60% do total de itens deve ser 

superior a 85% do total das despesas. 

 

Tabela 3 
Classificação dos itens em ordem decrescente de percentual e pesos 
acumulados  

 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
26). São Paulo: TCA 
 

De acordo com Bugelli (1995), os cálculos expressos na Tabela 3 comprovam que 

21,43% dos itens representam mais da metade do valor total dos gastos (55,61%) 

e que 57,14% dos itens representam quase a totalidade dos gastos (87,04%). O 

autor sugere que os itens de pouca representatividade sejam excluídos 

observando-se os seguintes critérios: 
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a) O número total de itens deverá ser inferior a 60% do total de itens e 

superar 85% do total dos gastos; 

b) os itens com peso relativo inferior a 3,5% do total dos gastos não devem 

fazer parte da composição do conjunto de gastos, exceto quando não se 

atinjam 85% do total; 

c) o peso de cada item excluído deverá ser distribuído proporcionalmente 

entre os demais itens. 

  

Assim, a Tabela 4 demonstra a redistribuição dos itens que excederam o critério 

estabelecido. No exemplo, a soma dos itens nove a 14 perfaz o total de 12,96%, 

que deve ser distribuído para os itens um a oito na mesma proporção de cada um 

deles, pelo total acumulado de 87,04%. Logo (A1), 37,17% devem ser divididos 

por (B8) 87,04% e o resultado deve ser multiplicado por (D15) 12,96%, obtendo-

se o percentual de 5,53%. Esse procedimento deve ser repetido para todos os 

oito itens e expresso na coluna D; na sequência, devem-se somar os percentuais 

obtidos na coluna D aos percentuais de “peso médio seis meses” (coluna A) para 

obter os pesos redistribuídos, que nesse exemplo seria somar 37,17% + 5,53% e 

obter o total de 42,70%. 

 

Tabela 4 
Seleção dos itens da cesta de consumo de despesas da empresa-exemplo 

 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação Interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
26). São Paulo: TCA. 
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Constata-se na Tabela 4 que 4,42% dos itens representam 87,04% dos gastos, os 

pesos inferiores a 4% foram excluídos e redistribuídos na proporção de 

representatividade do item em relação aos 87,04% e somados ao “peso médio de 

seis meses”, adquirido anteriormente. Então, chega-se aos pesos redistribuídos 

de cada item, que servirão de base para a apuração do IPP. A cesta de consumo 

de despesas obtida para a empresa-exemplo pode ser observada na Tabela 5:  

 

Tabela 5 
Itens da cesta de consumo de despesas da empresa-exemplo 

 
 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p.27). 
São Paulo: TCA. 
 

A participação de cada item de despesa pode ser mais bem visualizada na Figura 

20, que demonstra graficamente o peso de cada item no grupo, ilustrando o 

exibido na Tabela 5: 

 

 
Figura 20. Cesta de consumo das despesas. 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p.27). 
São Paulo: TCA. 
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Após determinar o peso de cada item dos subgrupos de despesas, é preciso 

conhecer o peso dos itens de custos diretos. Para isso, Bugelli (1995) ensina que 

é necessário conhecer o custo dos produtos vendidos. Essa análise deve ter 

início nos dados da demonstração de resultados do exercício (DRE), para uma 

série histórica de seis meses, tal qual o parâmetro utilizado para as despesas. 

Para melhor entendimento, a Tabela 6 apresenta um exemplo da separação de 

custos e despesas. Vale destacar que, para fins de cálculo desse índice, os 

gastos indiretos de produção e os gastos de mão de obra indireta foram 

classificados na cesta de consumo de despesas, ou seja, os custos são somente 

as matérias-primas.  

 

Tabela 6 
Tabela de custos valores mensais em Reais 

 

Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
28). São Paulo: TCA. 
 

Os dados da Tabela 6 expressos em reais devem ser transformados em 

percentuais relativos e utilizados para a composição da cesta de consumo da 

empresa, composta de custos e despesas. A série histórica de seis meses 

utilizada é tomada como base para o cálculo do percentual médio de custos de 

mercadoria vendida e de despesas que compõem a cesta de consumo da 

empresa. 

 

Tabela 7 
Tabela de custos, pesos relativos e pesos médios de 6 meses 

 
 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
28). São Paulo: TCA. 
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A Tabela 7 demonstra que, do total de gastos da empresa, 51,60% estão 

relacionados aos custos e 48,40% referem-se às despesas, o que pode ser 

observado na coluna “Peso médio 6 meses”.  Os pesos relativos que irão compor 

o IPP são demonstrados numérica e graficamente na Figura 21: 

 

Figura 21. Percentuais de custos e despesas da empresa-exemplo. 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
29). São Paulo: TCA . 

 

Antes de tratar da cesta de custos diretos, foi necessário recalcular os pesos 

relativos das despesas na proporção obtida e exibida na Figura 21. Observa-se 

que o peso relativo das despesas no total de gastos da empresa atingiu o 

percentual de 48,40%. Em função disso, os itens da cesta de consumo de 

despesas devem ser enquadrados nessa proporção (Figura 22): 

 

 
 
Figura 22. Recálculo dos pesos dos itens de despesa. 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
29). São Paulo: TCA. 
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A Figura 22 apresenta os pesos anteriores dos itens da cesta de consumo de 

despesa que perfaziam o total de 100% e precisavam ser adequados à 

composição de consumo de acordo com os percentuais apurados na Tabela 7. 

Para obter os pesos redistribuídos, bastou multiplicar o peso anterior pela 

participação das despesas no IPP, ou seja, 42,70% multiplicados por 48,40% 

igual a 20,67% para todos os itens. Para obter os dados de custos foi necessário 

ter acesso à ficha técnica dos produtos, a partir dos itens vendidos no período, 

tomando como base a série histórica de seis meses; na sequência, listaram-se os 

produtos e seus componentes, com os respectivos históricos de consumo.   

 

Bugelli (1995) salienta que, caso a empresa tenha extensa gama de produtos, 

deve-se tomar como base os itens representativos de um grupo ou família de 

itens. A Figura 23 mostra as matérias-primas necessárias para a fabricação de 

um exemplar do produto mesa de cozinha em mogno em um dado momento. 

Trata-se de uma ficha técnica ou lista técnica, como é denominado esse tipo de 

documento nas empresas industriais. Para a apuração da inflação de custos é 

necessário avaliar a variação dos custos das matérias-primas ao longo do tempo, 

apurando o seu comportamento em relação ao mês anterior. 

 

 
 
Figura 23. Ficha técnica do produto: mesa de cozinha em mogno para um 
exemplar. 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
31). São Paulo: TCA 
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O autor postula que, em indústrias de produção em série, deve haver a seleção 

das fichas técnicas dos produtos de mais representatividade (valores monetários 

x volume), a eliminação dos itens de baixa representatividade e a determinação 

dos produtos-mãe, como exemplificado na Figura 23. 

Seguindo os mesmos critérios e etapas utilizados para a classificação dos itens 

de despesas na curva ABC, deve-se proceder, para os itens de custos, à 

acumulação dos valores; cálculos dos percentuais em sequência e classificação 

em ordem decrescente de valores; cálculo dos pesos relativos; acúmulo dos 

pesos e cálculo dos percentuais dos números de itens acumulados. O resultado 

dessas etapas está contido na Tabela 8: 

 

Tabela 8 
Classificação dos itens da cesta de consumo de custos da empresa-
exemplo em ordem decrescente 

 

Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
31). São Paulo: TCA. 
 

Nos cálculos da Tabela 8 abstrai-se que 12,5% dos itens já representam 74,07% 

dos custos totais dos produtos e que em 37,5% dos itens chega-se ao percentual 

de 92,59% dos custos; os itens restantes devem ser excluídos e seus percentuais 

redistribuídos. 
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Tabela 9 
Redistribuição dos pesos excluídos dos itens da cesta de consumo de 
custos da empresa exemplo 

 
 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
31). São Paulo: TCA. 
 

De acordo com Bugelli (1995), os parâmetros recomendados são de que no 

mínimo 85% dos gastos totais devem estar representados por uma quantidade 

inferior a 60% dos itens. Igualmente ao ocorrido no processo de seleção dos itens 

da cesta de consumo de despesa, os itens de menor valor relativo foram 

excluídos (7,41%) e seus percentuais redistribuídos na proporção da classificação 

anterior (peso médio de seis meses), como mostra a Tabela 9. Concluída essa 

etapa, exclusão e redistribuição dos itens de consumo de custos, é possível 

compor a cesta de consumo definitiva dos itens de custos. Na Tabela 10 foram 

definidos os itens representantes do grupo de custos que farão parte do IPP. 

 

Tabela 10 
Cesta básica de consumo de itens de custos 

 
 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p.32). 
São Paulo: TCA. 
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Na sequência, similarmente ao que foi feito com as despesas, devem-se calcular 

os percentuais de participação dos itens finais da cesta de consumo de custos 

proporcionalmente aos percentuais de custos no total de gastos da empresa 

(Tabela 11): 

 

Tabela 11 
Recálculo dos pesos dos itens de custos 

 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p.33). 
São Paulo: TCA. 
 

Concluídas as etapas de composição da cesta de consumo da empresa-exemplo, 

chegou-se à composição final de custos e despesas necessária para o cálculo do 

IPP, conforme demonstrado na Tabela 12: 

 

Tabela 12 
Cesta de consumo final para cálculo do IPP empresa-exemplo 

 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
33). São Paulo: TCA. 
 



 

 
91

Verifica-se, na Tabela 12, que foram identificados os itens mais representativos 

dos gastos da empresa, que foram classificados do mais representativo para o 

menos representativo e deverão compor o IPP. A partir da aplicação da 

metodologia Inflatec III, serão avaliadas as suas variações de preços. 

 

De acordo com o disposto no segundo capítulo, o método Inflatec III é a base 

para essa metodologia, pois atualiza mensalmente os pesos atribuídos a cada 

item da “cesta básica“ a partir da média aritmética dos pesos anteriores e do peso 

atual. Para uma primeira atribuição de pesos, deve-se levar em consideração um 

período de seis meses, em que os gastos são classificados em grupos (custos e 

despesas) e, pela divisão do valor de cada gasto pelo total do grupo, são 

atribuídos pesos relativos, que devem ser classificados em ordem decrescente, 

dos quais devem ser considerados os mais relevantes. A atualização deve ser 

feita mensalmente, partindo-se dos pesos anteriores para medir a inflação. A 

Tabela 13 expõe a variação de preços na empresa-exemplo, por item, para seis 

meses, que servirá como base para demonstração da aplicação do método de 

cálculo do IPP, Inflatec III. 

 

Tabela 13 
Variação referente a aumentos de preços últimos 6 meses: empresa-
exemplo 

 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
53). São Paulo: TCA. 
 

Considerando as informações apresentadas na Tabela 13, a próxima etapa é 

proceder ao cálculo do IPP, cujos pesos representativos encontram-se na Tabela 

14. 
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Tabela 14 
Pesos médios empresa-exemplo 

 
 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
53). São Paulo: TCA. 
 

A Tabela 14 contém os pesos para os itens de custos e despesas da empresa-

exemplo. Esses pesos devem compor a coluna de pesos médios e servir como 

base para o cálculo do IPP. Na Tabela 15 acompanham-se os cálculos do IPP no 

mês 01, tomando como base os dados da Tabela 13. Observa-se a variação de 

preços por item, atualizada em função dos aumentos de preços dos pesos; o 

cálculo deve ser feito mensalmente, utilizando-se a mesma metodologia. 

 

Tabela 15 
Cálculo do IPP para o mês 1: empresa-exemplo 

 
 
Fonte: Bugelli, S. (1995). Inflação interna: conhecendo o custo de vida real da sua empresa (p. 
59). São Paulo: TCA. 
   

Os cálculos do Inflatec III, pesos móveis médias ponderadas, atualizam 

mensalmente os pesos atribuídos a cada item da cesta de consumo por meio da 

média aritmética entre os pesos anteriores e os pesos atuais. Tomando como 
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exemplo o item A da Tabela 15, deve-se multiplicar a variação no preço (11,00%) 

pelo   peso  anterior  do  item  (10,00%)  e  somar  o  resultado  ao  peso  anterior 

-� 11,00% *10,00% = 1,10% + 10,00% = 11,10%. Em seguida, toma-se o valor 

de 11,10% e divide-se pelo total 119,39%, encontrando o novo peso (9,30%); 

finalmente, calcula-se a média aritmética dos dois pesos (10,00% + 9,65%)/2 = 

9,65%. Esse peso deverá alimentar a primeira coluna dos pesos médios para o 

cálculo do segundo mês, seguindo os mesmos passos descritos nesse exemplo. 

A diferença entre os pesos com aumento e os pesos médios anteriores 

representa o IPP do mês. 

 

A metodologia descrita nesta cessão, base para o cálculo do IPP, foi aplicada na 

empresa objeto de análise desta pesquisa e o período histórico tomado como 

base foi de 24 meses, referente aos anos de 2013 e 2014. O índice apurado foi 

comparado com os índices oficiais de inflação, IPCA e IGPM, e a análise dos 

resultados obtidos será apresentada no capítulo cinco deste estudo.  

 

 

 

3.5.4 Estratégia de coleta de dados para a análise das contribuições do SCG 

na gestão estratégica de custos e formação do preço de venda 

considerando o cálculo da inflação interna de empresas 

 

O quarto objetivo específico deste estudo se propôs a analisar as contribuições do 

SCG da empresa estudada na gestão estratégica de custos e na formação de 

preços de venda, considerando a inflação interna da mesma, ou seja, verificar se 

o desenho do controle gerencial permite à empresa analisada realizar suas 

estratégias de lucratividade. Para tornar esse caminho possível, inicialmente foi 

pensado no método da entrevista semiestruturada, mas, consultados, os 

respondentes não concordaram com a aplicação desse método. Por isso, foi 

utilizado para a coleta dos dados o questionário, que de acordo com Hair, Babin, 

Money e Samuel (2005) é um instrumento desenvolvido cientificamente, 

geralmente utilizado na pesquisa em Administração de Empresas, podendo 

apresentar perguntas abertas ou fechadas para obter informações sobre 

empresas, indivíduos, eventos, etc.  
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Conforme Marconi e Lakatos (1999), o questionário, de maneira geral, é 

composto de um conjunto de perguntas ordenadas de acordo com um critério 

predeterminado, que deve ser respondido sem a presença do entrevistador, 

devendo ser testado antes de sua utilização definitiva, ou seja, aplicado a um 

pequeno grupo com características semelhantes à do público-alvo. Ruiz (1996) 

acrescenta que tal instrumento geralmente é utilizado para a obtenção de grandes 

quantidades de dados, em análises qualitativas, para as quais os respondentes 

escrevem ou respondem por escrito a um conjunto de questões cuidadosamente 

elaboradas previamente.  

 

Ainda segundo Ruiz (1996), a aplicação de questionários apresenta vantagens, 

entre outras, como: a economia de tempo, a eliminação de deslocamentos, a 

obtenção de grande número de dados, a abrangência a um determinado grupo de 

maneira simultânea e não necessita do pesquisador no campo. Mas, de acordo 

com Hair et al. (2005) e Marconi e Lakatos (1999), algumas desvantagens podem 

ser relacionadas a esse método de coleta de dados, como o baixo retorno de 

questionários respondidos, questões sem resposta, impossibilidade de o 

pesquisador auxiliar os respondentes em questões malcompreendidas ou a 

devolução tardia.  

 

Definido o método de coleta de dados, foi elaborado um questionário, que se 

encontra nas Figuras 33 e 34 do Apêndice A. Ele é composto de 24 questões, 

entre as quais foram selecionadas aquelas que melhor representavam o perfil de 

cada respondente. Dessa forma, houve questionários mais ou menos 

abrangentes, que objetivaram buscar o maior número possível de informações a 

respeito de como está estruturado o SCG na empresa, quais premissas e 

processos norteiam a formação de preço de venda e de que maneira fatores 

internos e externos, presentes na relação da cadeia de valor, são percebidos e 

gerenciados por cada um dos respondentes ou por um grupo deles de acordo 

com a área de atuação dentro da empresa.  

 

Os dados resultantes da aplicação desses questionários foram utilizados como 

base para a comparação do atual SCG da empresa objeto deste estudo com a 

literatura disponível sobre o assunto, bem como para saber em que medida há 
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relação entre o SCG, gestão de custos e de preços de venda, com vistas à 

competitividade e às estratégias declaradas no planejamento estratégico da 

empresa. As informações coletadas foram agrupadas por similaridade ou 

antagonismo ao longo do texto, de forma a contribuir com o entendimento da 

pesquisadora sobre o teor das respostas em contraponto com a teoria. Buscou-se 

a construção de um pensamento que consolidasse as informações dos 

respondentes acerca do SCG da empresa e suas relações com custos, inflação e 

preço de venda. 

 

Os resultados obtidos com a aplicação do questionário foram confrontados com a 

base teórica levantada para fins deste estudo de caso, disposta no capítulo do 

referencial teórico. O objetivo desse confronto foi verificar se há consistência nos 

achados da pesquisa, ou seja, se as respostas obtidas conectam os assuntos 

pertinentes, com o intuito de formar uma espécie de banco de dados do estudo de 

caso para dar suporte à elaboração do relatório de análise. 

 

Além da aplicação do questionário, para atender ao quarto objetivo específico 

deste estudo, foi utilizada também a técnica da observação participante que, de 

acordo com Brandão (1988), para ser utilizada requer que o pesquisador esteja 

atento e respeite o conjunto de regras formuladas ou implícitas, procurando 

perceber se aspectos do relacionamento levam as pessoas a transgredi-las ou 

obedecê-las. Aspectos éticos, portanto, devem estar relacionados a essa forma 

de extração de dados. Na visão de Chizzotti (1995), a utilização da observação 

participante na pesquisa afeta o paradigma fenomenológico, pois procura estudar 

o senso comum, o cotidiano, com base em teorias preestabelecidas, que são 

levadas a campo para teste e comprovação ou falseamento.  

 

A pesquisadora, funcionária da empresa, fez a observação participante seguindo 

o preceito de Yin (2010, p. 139), segundo o qual “essa técnica pode ser utilizada 

em ambiente mais do dia a dia, como as grandes organizações, e pode 

proporcionar oportunidades incomuns para a coleta dos dados”. Com a utilização 

dessa técnica a pesquisadora teve a intenção de perceber, no comportamento 

das pessoas da unidade de observação, a confirmação, colaboração ou negação 

do que está posto, no nível de teoria, acerca de análise de custos, formação do 
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preço de venda e inflação interna, na perspectiva do SCG da organização. E, 

também, por entender ser necessário descrever, de forma estruturada, aspectos 

importantes para os objetivos da pesquisa nas atividades dos participantes do 

grupo que compõe a unidade de observação. 

 

Assim, foram avaliados: 

 

a) Aspectos da comunicação da estratégia da empresa: formas, frequência, 

intensidade; 

b) apuração dos custos: método e critérios de apontamento e rateio dos 

gastos indiretos de fabricação; 

c) formação do preço de venda: formas de acompanhamento da rentabilidade 

e lucratividade; 

d) controles: formas e maneira como são realizados;  

e) decisões: seus níveis e respectiva adequação.  

 

O tempo de observação variou de acordo com o nível de atuação e de 

responsabilidade formal do observado, tendo sido concluída em um prazo de sete 

dias. 

 

3.6 Análise dos dados  

 

São várias as técnicas de análise de dados aplicáveis à pesquisa qualitativa, 

entre as quais Merrian (1998) destaca: análise etnográfica, análise narrativa, 

análise fenomenológica, método comparativo constante, análise de conteúdo e 

indução analítica. Esse pensamento é compartilhado por Gil (1999, p. 168), 

quando ela afirma que: 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma 
que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 
investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido 
mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 
conhecimentos anteriormente obtidos. 
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Para Merrian (1998), sendo o projeto de pesquisa algo que se distancia da 

linearidade por requerer interatividade, semelhante ao que ocorre em uma 

investigação, há que se ter atenção e disciplina metodológica para contornar os 

obstáculos pertinentes a uma análise eficiente dos dados. Minayo (1993) chama a 

atenção para três deles: visão iludida do pesquisador, que tira conclusões à 

primeira vista, podendo chegar a uma simplificação e concluir de maneira 

superficial ou equivocada; o envolvimento demasiado com os métodos e as 

técnicas a ponto de esquecer os significados presentes em seus dados; 

dificuldade de chegar a conclusões que partam de dados concretos, devendo 

chegar a conhecimentos amplos ou abstratos, o que pode levar ao distanciamento 

entre a fundamentação teórica e a prática da pesquisa. 

 

Yin (2010, p. 154) adverte que “a análise dos dados consiste no exame, na 

categorização, na tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra 

forma, para tirar conclusões baseadas empiricamente”. Essa foi a fase da 

pesquisa na qual os dados começaram a fazer sentido, foi o momento de 

consolidar, limitar e interpretar o que as pessoas disseram e o que o pesquisador 

viu e leu, isto é, o processo de formação de significado. Por ser complexo, 

envolveu revisitar dados que pareciam pouco concretos ou abstratos, transitar 

entre o raciocínio indutivo e dedutivo, entre descrição e interpretação para reduzir 

a complexidade e chegar ao entendimento propriamente dito do caso em estudo. 

 

O uso de dados qualitativos e quantitativos levou a pesquisadora a utilizar 

estratégias distintas na tratativa dos mesmos. Em geral, eles foram tratados de 

maneira não estatística. Os quantitativos, relevantes para responder ao terceiro 

objetivo específico, foram lançados em planilhas de cálculo do tipo Microsoft 

Excel e sistematizados em tabelas de editores de texto, sendo possível ampliar os 

conhecimentos sobre o tema. A partir da sistematização e processamento dos 

dados, os resultados foram avaliados e foi gerado um indicador suficientemente 

representativo da variação dos preços a que a empresa está sujeita. 

 

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários, relativos ao SCG e suas 

relações com a gestão de custos e formação de preço, foram sistematizados de 

modo que foi possível traçar um comparativo entre as práticas que a empresa 
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adota com o que é recomendado na literatura que sustenta esta pesquisa, bem 

como a proposição de aprimoramentos no SCG de modo a aproximar a estratégia 

de sua realização. Destacou-se o conceito do aprimoramento da administração de 

custos e despesas, salientando aqueles itens de mais relevância ou de 

crescimento acima da média, com a indicação de preços limites nas negociações 

junto a fornecedores, e o acompanhamento da inflação de custos e despesas em 

relação ao crescimento dos preços. 

 

3.7 Limitações da pesquisa e formas de contorná-las 

 

Por mais que um estudo de caso seja considerado um método aderente a uma 

pesquisa em Ciência Social, como é o caso desta dissertação, é importante que o 

pesquisador esteja consciente das fraquezas e limitações inerentes a esse 

método. A limitação mais importante desta pesquisa, em conformidade com Berto 

e Nakano (1999), residiu exatamente no fato de ela ter sido elaborada a partir de 

dados decorrentes de um estudo exploratório aplicado em uma única empresa, 

estando, portanto, sujeita a análises do fenômeno dentro da subjetividade da 

pesquisadora, que obteve resultados particularizados que possibilitaram 

conseguir, no máximo, a comparação entre casos.  

 

A partir de uma base pouco generalizada, ou seja, com detalhes de um único 

caso específico, a pesquisadora procurou atuar de maneira isenta de 

subjetividade ao fazer sua observação participante. Tentou-se minimizar a 

fragilidade inerente a estudos de caso único, uma vez que, como declarado na 

justificativa, objetivou-se a evidenciação da influência dos custos na formação do 

preço de venda a partir da análise de aspectos que o determinam, como aqueles 

decorrentes da exposição da empresa a uma variação própria de preços. Por 

outro lado, o detalhamento dos dados que precisaram ser disponibilizados para 

permitir esta análise é um fator que ratifica a escolha de um caso único, pois seria 

um dificultador encontrar empresas dispostas a prestar tais informações 

suficientemente detalhadas. Além disso, o rigor na aplicação do método 

selecionado para o cálculo da inflação reduziu outra fragilidade do estudo de 

caso, que é a falta de rigor metodológico, o que, muitas vezes, pode levar o 
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pesquisador a imputar visões tendenciosas que podem influenciar a direção do 

estudo e, consequentemente, das conclusões. 

 

Outra limitação a ser destacada é o tempo que a empresa se permite ser 

pesquisada. O fato de a pesquisadora ser funcionária da planta objeto da 

investigação foi um limitador, pois inserir na sua rotina diária o levantamento dos 

dados e a observação participante foi, muitas vezes, difícil e levou a priorizar as 

demandas do exercício do seu cargo. Caso houvesse mais tempo disponível, 

essa condição teria permitido mais dedicação, de modo a realizar alguns ajustes 

que poderiam potencializar os resultados da pesquisa ou permitir mais 

aprofundamento. Por fim, se a pesquisadora tivesse se proposto a observar um 

ambiente adverso ao do seu trabalho em dedicação exclusiva, mesmo que por 

menos tempo, teria sido possível observar fatores do SCG da empresa, inerentes 

à cultura e a comunicação, entre as esferas administrativas superiores com as 

plantas, sob uma ótica diferente daquela percebida dentro da própria planta onde 

ela está lotada. 

 

No entanto, foram criadas condições para favorecer a confirmação dos achados, 

as informações foram confrontadas intergrupos e intragrupos de respondentes, de 

maneira a complementar a análise dos dados. Os achados da pesquisa afetos a 

cada um dos objetivos específicos foram desmembrados em tópicos e cotejados 

com a teoria, de forma a obter uma resposta de confirmação, contradição ou 

complementação. Isso é definido por Decrop (2004) como triangulação, ou seja, o 

ato de olhar para um mesmo fenômeno ou questão de pesquisa, partindo de mais 

de uma fonte de dados e pontos de vista vindos de diferentes ângulos e utilizá-los 

para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa, limitando os vieses 

pessoais e metodológicos e aumentando a generalização de um estudo. 

 

3.8 Validação interna e externa (triangulação) 

 

Autores como André (2005), Yin (2010) e Martins (2008) enfatizam a triangulação 

como um procedimento que confere validação à pesquisa, sendo a utilização de 

tal procedimento considerada fundamental em qualquer pesquisa qualitativa, 
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sobretudo em estudos de caso. Especificamente em Martins (2008, p. 80) 

encontra-se que:  

 

A confiabilidade de um estudo de caso poderá ser garantida pela utilização 
de várias fontes de evidências, sendo que a significância dos achados terá 
mais qualidade ainda se as técnicas forem distintas. A convergência de 
resultados advindos de fontes distintas oferece um excelente grau de 
confiabilidade ao estudo, muito além de pesquisas orientadas por outras 
estratégias. O processo de triangulação garantirá que descobertas em um 
estudo de caso serão convincentes e acuradas, possibilitando um estilo 
corroborativo de pesquisa.  

 

Patton (2002) indica quatro tipos de triangulação possíveis na realização das 

avaliações: das fontes de dados; entre diferentes tipos de avaliadores; de 

perspectivas para o mesmo conjunto de dados e dos métodos. Yin (2010) 

acrescenta que é natural que cada uma dessas estratégias seja alterada e os 

resultados das alterações se tornem um caminho com mais probabilidades de 

êxito do pesquisador na utilização de estratégias hibridas. O autor complementa 

que tal modificação dos métodos tradicionais não altera o fato em análise no 

estudo de caso. 

De acordo com Yin (2010), a triangulação dos dados proporciona ao pesquisador 

resolver problemas de validade do constructo, pois a utilização de múltiplas fontes 

de evidência permite que o fenômeno seja avaliado sob várias óticas. Conforme 

proposto por Martins (2008), a questão da confiabilidade é de suma importância 

para a validação dos achados de uma pesquisa. O critério da validade interna é 

abordado em pesquisas positivistas como chave no sentido de assegurar que a 

medida encontrada era realmente a que estava sendo procurada. Já na pesquisa 

qualitativa, muitas vezes expressões como: “a realidade encontrada” ou “o retrato 

do momento” fazem como que haja discussões e o conceito de validação interna 

se torne polêmico.  

 

Numa reflexão mais profunda acerca do conhecimento gerado a partir da 

pesquisa social, Kvale (1995) defende que o conhecimento válido emerge como 

conflito de interpretações e ações, conferindo a tal ato uma dinâmica viva e que 

pode estar revestida de questões éticas que vão requerer do pesquisador postura 

crítica e responsável, uma vez que há interação entre este e a comunidade 
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científica. Em termos de credibilidade, todo o processo passa a ser importante, na 

visão de Kvale (1995), não apenas o produto final, mas também suas ações 

durante a coleta, análise e apresentação dos resultados, ou seja, o pesquisador 

deve medir todas as possíveis consequências para os sujeitos envolvidos na 

pesquisa antes de tornar público o conhecimento científico produzido. 

 

Indo de encontro ao postulado por Kvale (1995) acerca da validação do 

conhecimento a partir da dinâmica viva da troca de informações, foi utilizada a 

técnica de pesquisa qualitativa definida de grupo focal por Morgan (1997), técnica 

esta que coleta informações por meio das interações grupais. Uma apresentação 

interna dos resultados da pesquisa foi realizada para um grupo representante do 

grupo respondente do questionário, ocasião em que as pessoas examinaram e 

validaram não só os resultados, como também a sistemática de cálculo e a forma 

como esta foi aplicada no estudo produzido. 

 

Além da validação interna, os pesquisadores em geral devem também se 

preocupar em dar validade externa aos seus estudos, com o que concorda 

Merrian (1998) quando afirma que a validade externa "preocupa-se com a 

possibilidade das conclusões de um estudo ser aplicado a outras situações".  

Especificamente quando se trata de pesquisas sociais de cunho qualitativo, essa 

questão se difere e a autora nomeia de “tipicidade” a organização que o 

pesquisador deva dar aos dados para que, como em trabalhos positivistas, tais 

pesquisas sejam passíveis de serem transferidas, ou seja, que os resultados 

possam ser generalizados para uma população ampliada.  

 

Pela proposição de Vergara (2006), a triangulação foi utilizada neste estudo na 

busca de contribuir com a validade da pesquisa e como uma alternativa para a 

obtenção de novos conhecimentos, por meio da análise dos diversos pontos de 

vista possibilitados pelas respostas do questionário, aplicado a pessoas 

representantes de diversos níveis hierárquicos: conselho de administração, 

presidência, diretoria corporativa, diretoria da planta, gerência, supervisão e corpo 

técnico da planta.  
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4 Apresentação da Empresa  

 

Neste capítulo houve a apresentação da empresa onde foi realizado o estudo de 

caso, com relato de sua trajetória de negócios, estrutura e distribuição de suas 

plantas ao redor do mundo. Baseada em documentos da empresa, a autora 

discorreu sobre a receita auferida pela Sigma nos dois últimos anos e a maneira 

como suas vendas se distribuem nos diversos mercados de atuação. Além disso, 

houve explanação acerca da cadeia de valor automobilística na qual a empresa 

está inserida, pontuando alguns aspectos que lhe são inerentes, como a 

concentração do poder de escolha das fontes de fornecimento nas montadoras, o 

que confere competição entre os fabricantes de autopeças. Finalmente, foi feita a 

exposição de alguns riscos aos quais a empresa se submete, tendo em vista 

serem seus produtos 100% destinados ao mercado automotivo. E discorreu-se 

também sobre as vantagens competitivas e estratégias que a empresa 

formalmente declara ter. 

 

A origem da empresa data de 1918, ano de início das suas atividades. Ao longo 

do tempo, diversificou suas atividades para o setor financeiro e, 

subsequentemente, para o setor industrial. Durante a década de 80, adquiriu 

diversas empresas industriais, particularmente no segmento de equipamentos 

agrícolas. A partir da década de 90 passou a concentrar sua atuação nos 

segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários, alienando grande parte dos 

ativos e participações que não eram ligados a esses segmentos (empresa 

Sigma). Conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 2010), certos termos utilizados como denominação de peças de uso 

veicular devem ser bem definidos. Para os efeitos dessa norma, aplicam-se as 

seguintes definições: autopeça - peça de aplicação em veículo automotor e 

veicular; componente - peça individualmente considerada; e/ou, 

preferencialmente, um agrupamento de peças individuais (itens), formando um 

subconjunto montado. 

 

A Sigma é, atualmente, uma empresa de atuação global, com forte presença 

mundial na produção de rodas automotivas e uma dos principais produtores de 

componentes estruturais automotivos nas Américas. Por se caracterizar como 
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uma empresa de atuação em escala global em um segmento de mercado 

historicamente competitivo, a Sigma adotou como estratégia de mercado a 

expansão e consolidação global de suas atividades, para a qual ela desenvolveu 

e mantém uma plataforma global de produção e distribuição de produtos. Mas 

pelo fato de a empresa direcionar 100% de suas vendas para o setor automotivo, 

que exige aplicação intensiva de tecnologia e de capital, com longos prazos de 

maturação (de investimentos e do ciclo operacional), em que há concentração 

industrial em poucas empresas (as montadoras) com poder para nomear 

fornecedores em todo o mundo, a Sigma se arrisca a não conseguir se adequar 

às exigências tecnológicas e de qualidade dos seus clientes e ser adversamente 

afetada. Nesse ambiente competitivo, a empresa procura, na condução de seus 

negócios, se valer de tendências globais para desenvolver novos produtos e 

oferecer soluções inovadoras aos seus clientes.  

 

A empresa “Sigma”, na cadeia de suprimentos automotiva, classifica-se como 

uma indústria de autopeças que fabrica as peças e vende para as montadoras em 

regime de JIT. A empresa fabrica componentes para veículos comerciais e, a 

partir de sua atividade, gera, atualmente, cerca de 18.450 empregos, distribuídos 

em 32 plantas localizadas em 16 países (Figura 24). 

 

 
Figura 24.  Distribuição das plantas da empresa no mundo. 
Fonte: Documentos internos da empresa. 
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No ano de 2014 auferiu receitas, no Brasil, da ordem de R$ 1,9 bilhão, valor este 

que representou 32,3% da receita operacional líquida consolidada, desempenho 

15,9% menor que em 2013. As vendas internacionais tiveram comportamento 

adverso daquele realizado no país, alcançando o patamar de R$4,2 bilhões, 

crescimento de 10,5% em reais, se comparado com 2013. Sua atuação 

geograficamente diversificada e a relevância de se fazer presente em cada região 

se refletem na distribuição de sua receita líquida consolidada, a qual, em 31 de 

dezembro de 2014, encontrava-se da seguinte forma: Europa 32,9%; América do 

Sul 32,3%; América do Norte 28,7%; e Ásia e outros 6,1% (Formulário de 

referência, site da empresa). 

 

A Sigma, participante da cadeia de produção automobilística, atua em segmentos 

de mercados já consolidados, cuja atividade se desenvolve na presença de 

empresas sabidamente estruturadas, com histórico de atividades no setor e sólida 

carteira de clientes em suas respectivas regiões de atuação, o que torna tais 

mercados significativamente competitivos. No seu processo produtivo, a empresa 

utiliza o aço e o alumínio como principais matérias-primas, por se tratar de 

materiais de larga utilização industrial, dentro e fora do país. Seus preços são 

influenciados, em âmbito global, negativa ou positivamente, pelas relações do 

mercado, estando, portanto, sujeitos a oscilações decorrentes da oferta e da 

demanda. Além disso, o custo dessas matérias-primas é influenciado de forma 

direta pela concentração de fornecedores, tanto no Brasil quanto no exterior. 

Somam-se a isso o custo das matérias-primas, outros gastos como os tributos 

incidentes e demais despesas de logística e transporte.  

 

Tendo em vista que a empresa, por força dos contratos com as montadoras, se 

compromete a suprir-lhes a demanda com regularidade (just in time), é preciso 

que seja assegurado o fornecimento de matérias-primas por parte de seus 

fornecedores. Esse movimento configura a cadeia de valor e leva a Sigma a 

manter relações comerciais estáveis e de longo prazo com seus principais 

fornecedores, de forma a garantir que o fluxo de matérias-primas não seja 

interrompido nem reduzido inesperadamente. Visando reduzir sua exposição aos 

riscos da dependência de poucos fornecedores, a empresa adota a estratégia de 

dispor de mais de uma fonte fornecedora de matérias-primas para as suas 
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necessidades relevantes, reduzindo os riscos comerciais e operacionais. Ainda 

como forma de minimizar riscos, são mantidos estoques mínimos de segurança 

dos itens relevantes ao processo produtivo, especialmente bobinas de aço e 

barras de alumínio. Como pode ser visto na composição da cesta básica de 

consumo dos itens de custo, o custo da matéria-prima tem relevância significativa 

nos custos totais da Sigma. Por isso, a empresa acompanha habitualmente a 

cotação diária dos preços nas bolsas de valores e toma ações pontuais com 

vistas à manutenção dos preços médios de compra.  

 

A empresa pratica e valoriza os princípios que garantem o tratamento horizontal e 

plural de todos aqueles que, direta ou indiretamente, participam de seu 

quotidiano. Em 2005, a companhia aderiu ao nível 1 de governança corporativa e 

em 2008 ao novo mercado3 da Bolsa de Valores de São Paulo. Os parâmetros de 

governança corporativa adotados pela empresa estão alinhados com as melhores 

práticas brasileiras e internacionais, o que implica a utilização de diretrizes claras 

de conduta, em padrões superiores aos exigidos pela lei e órgãos reguladores de 

mercado. Essas iniciativas visam atender e fortalecer o compromisso da empresa 

com a transparência, equidade no tratamento dos acionistas, prestação de contas 

ou responsabilidade perante todos os acionistas e responsabilidade corporativa. 

  

Para garantir a transparência, confiabilidade, rapidez e horizontalidade na 

divulgação dos dados e informações, a empresa adota uma “política de 

divulgação de informações”. Do ponto de vista prático, uma das ferramentas mais 

importantes desse compromisso é o site de relações com investidores. 

Continuamente aprimorado e atualizado, o site disponibiliza desde releases 

distribuídos à imprensa até relatórios anuais, passando pela divulgação de fatos 

relevantes, apresentações e demonstrações financeiras. As demonstrações 

financeiras completas são publicadas anualmente nos jornais Valor Econômico e 

Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

                                                      
3 As regras do novo mercado exigem, além das obrigações impostas pela legislação brasileira em 
vigor, o atendimento aos seguintes requisitos, entre outros: manutenção em circulação de uma 
parcela mínima de ações, representando 25% do capital; capital social formado apenas por ações 
ordinárias; Conselho de Administração composto por no mínimo 20% de membros independentes 
e Tag along de 100% na hipótese de alienação do controle.  
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As atividades industriais da empresa estão sujeitas às legislações federal, 

estadual e municipal referentes à preservação e conservação do meio ambiente 

e, portanto, necessitam de autorizações governamentais para o seu exercício. As 

principais autorizações governamentais necessárias para o exercício das 

atividades da empresa são: licenciamento ambiental para áreas de preservação 

permanente e de reserva legal e a destinação dos resíduos industriais. A 

empresa, visando alinhar seus sistemas de gestão de meio ambiente e de gestão 

de saúde ocupacional e segurança aos padrões internacionais mais avançados, 

utiliza métodos operacionais capazes de fazer coexistir a eficiência produtiva e o 

respeito às normas e requisitos vigentes da legislação ambiental em âmbito 

nacional e internacional. Para tanto, suas unidades produtivas são objeto de 

auditorias ambientais e possuem, por exemplo, as seguintes certificações: 

ISO14001 e OHSAS18001:  

 

A empresa acredita que seu modelo de negócios lhe confere posição privilegiada 

no mercado e declara em seu site o que considera serem suas vantagens 

competitivas:  

 

a) Liderança de mercado: tomando como base seus 45 anos de atuação no 

mercado nacional, a empresa acredita ter adquirido significativo 

conhecimento acerca da fabricação de rodas para caminhões, ônibus e 

máquinas agrícolas e da fabricação de chassis e componentes estruturais 

estampados para caminhões, ônibus e picapes. Internacionalmente, a 

Sigma se declara como uma das líderes na fabricação mundial de rodas 

para veículos leves e comerciais. Ela se faz presente em diversos países, 

tem relevantes participações de mercado e, nesse sentido, acredita que 

essa escala de produção lhe confere significativas economias de escala, 

permitindo atender aos seus clientes de forma rápida e eficiente.  

b) Presença globalizada: a empresa atende clientes globalmente e entende 

que, consequentemente, essa condição lhe confere: baixa dependência de 

plataformas de veículos, mais eficiência na estruturação de suas operações 

de maneira local e menos exposição a eventos macroeconômicos 

específicos que possam impactar seus resultados operacionais.  
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c) Inovação, tecnologia e customização: a Sigma emprega modernas técnicas 

de produção e utiliza equipamentos que lhe conferem flexibilidade nos 

processos de produção que atendam às demandas específicas dos clientes 

com agilidade, rapidez e custos competitivos. Atua em conjunto com seus 

clientes, parceiros e fornecedores, desde a concepção e engenharia até a 

fabricação de determinado produto, acreditando que isso lhe permite 

atender à necessidade do cliente. Adicionalmente, a empresa é certificada 

no Brasil e no exterior por órgãos e instituições independentes e 

reconhecida pelas principais montadoras de veículos e operadores 

ferroviários como fornecedora certificada.  

d) Disciplina financeira: a empresa conduz seus negócios com disciplina 

financeira, principalmente no que se refere à precificação de fornecimento 

de produtos para cada um dos seus clientes e à expectativa de 

rentabilidade dos investimentos a serem realizados.  

e) Experiência da administração na integração de aquisições: a administração 

tem experiência em integrar companhias adquiridas e a empresa acredita 

que essa experiência crie oportunidades para que ela continue a investir em 

seu crescimento e para consolidar sua posição de mercado.  

 

Comprometida com um planejamento estratégico baseado na busca de 

crescimento equilibrado e com disciplina financeira, focada no seu portfólio de 

negócios e na manutenção de margens operacionais que possam remunerar o 

capital aplicado e agregar valor aos seus acionistas, além das vantagens 

competitivas descritas, a Sigma tem declaradas em seu endereço eletrônico as 

estratégias da empresa, que são: aumentar sua participação nos mercados 

internacionais, por meio da expansão da capacidade de produção de suas plantas 

industriais, da utilização de sua plataforma global de vendas para expandir a 

comercialização de seus produtos em países nos quais ainda não opera e da 

expansão de suas linhas de produtos por meio do ingresso em novos nichos de 

mercado que tenham sinergia com os seus produtos e/ou com seus clientes.  

 

Buscar continuamente a eficiência de produção e redução de custos – por meio 

da modernização de sua estrutura produtiva, adequando-a às necessidades do 

mercado, antecipando-se aos movimentos competitivos e de crescimento da 
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demanda, da redução dos custos operacionais e administrativos e operação com 

elevado índice de eficiência, da maximização dos ganhos das recentes 

aquisições, do aumento da capacidade de produção, da redução de custos em 

decorrência das sobreposições atuais e de ganhos de escala e diminuição de 

custos fixos. Novos negócios e produtos - a empresa deseja ofertar aos atuais e 

potenciais clientes um número cada vez maior de produtos e serviços que 

apresentem sinergias com as suas atividades atuais.  

 

Manter a produção diversificada e descentralizada – a prática da diversificação da 

produção, pode, na visão da Sigma, torná-la capaz de atender às principais 

necessidades dos diversos mercados onde atua. Foco em crescimento – a 

estratégia central da empresa é crescer continuamente de forma orgânica, 

expandindo a produção nas suas plantas, na crença de que o crescimento em 

escala fortalece seu posicionamento, gera economias e traz melhorias para seu 

processo industrial. 

 

Em agosto de 2014, a revista Carta Capital publicou uma matéria anunciando a 

redução de marcha na indústria automobilística brasileira. Segundo o artigo, “a 

indústria de automóvel, produto-símbolo da ascensão econômica nos últimos 

anos, reduziu a marcha em 2014. De janeiro a julho, as vendas de veículos 

caíram 8,6% em relação a 2013 e a produção declinou 17,4%”. A mesma 

reportagem trazia a expectativa da ANFAVEA de que no curto prazo um conjunto 

de fatores impulsionaria as vendas no segundo semestre - como a definição das 

taxas de financiamento de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas pelo 

Programa de Sustentação do Investimento do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); a assinatura, em julho, do acordo 

automotivo com a Argentina; e medidas do Banco Central para aumentar a 

liquidez no mercado e manter as alíquotas de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) reduzidas. Na época esperava-se recuperação do setor no 

segundo semestre, o que não aconteceu, pois a dinamização do setor depende 

de fatores como a recuperação do crescimento da economia e do aumento da 

competitividade das montadoras a partir dos investimentos realizados em 

expansão e modernização. 
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5 Cálculo da Inflação Interna da Empresa e Avaliação de suas Implicações 

Iniciais na Gestão de Custos e Formação do Preço de Venda 

 

No capítulo anterior foi apresentada a empresa objeto de investigação desta 

pesquisa, o que possibilitou a aplicação deste estudo de caso. Neste capítulo 

demonstra-se o efetivo cálculo da inflação interna da empresa Sigma, numa 

perspectiva de construir conhecimento e explicitar relacionamento entre esse 

cálculo, a gestão estratégica de custos e a formação do preço de venda. 

 

5.1 Demonstração do cálculo da inflação interna 

 

Neste capítulo foi demonstrada a aplicabilidade do modelo de cálculo da inflação 

interna, ou IPP, na empresa Sigma, pelo método Inflatec III. Bugelli (1995) opina 

que toda empresa que queira calcular seu IPP deve construir uma cesta de 

consumo, cujos itens com pesos relativos mais significativos servirão de base 

para a variação dos preços. Para tal construção a pesquisadora se valeu do fato 

de a empresa possuir e utilizar plano de contas para organização dos grupos de 

gastos de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, bem como oferecer 

a partir de seu ERP as condições de detalhamento de dados necessárias ao 

cálculo.  

 

5.1.1 Composição da cesta básica de consumo 

 

Para obter os dados necessários ao início do cálculo e compor uma estrutura de 

custos adequada, houve a extração de relatórios de demonstração de resultados 

do exercício analíticos, por conta contábil, do sistema computadorizado onde são 

armazenados os dados contábeis. Nesse primeiro momento, a autora esteve de 

posse de relatórios mensais de gastos que retratavam os desembolsos ocorridos 

em cada item para os anos de 2013 e 2014, dentro de uma representatividade de 

gastos suficientemente detalhada para a formação de uma série histórica de 

dados de 24 meses.  

 

Tais relatórios foram transportados para planilhas de Excel, organizados e 

classificados em dois tipos de gastos: os custos, que para fins de cálculo do IPP 
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resumiram-se aos gastos com matéria-prima, e todos os demais gastos, que 

foram aglutinados em cinco grupos: despesas com pessoal; despesas de 

produção (exceto matéria-prima); despesas administrativas; despesas comerciais; 

e despesas financeiras. Vale ressaltar que a reclassificação dos dados para a 

formação dos grupos, em atendimento à metodologia de cálculos, não 

comprometeu a integridade dos valores constantes das demonstrações de 

resultados. Numa sequência metodológica foi feita a soma dos gastos dos 

diversos grupos de despesas, chegando-se a dois grandes grupos: custos 

(somente os gastos com matéria-prima) e despesas (a soma dos cinco grupos), 

cujos valores foram divididos, cada um pelo total, dando origem a um valor 

percentual de participação no todo. A Tabela 16 demonstra de maneira percentual 

a massa de dados reclassificada em custos e despesas e consolidada.  

 

Tabela 16 
Estabelecimento dos pesos de custos e despesas 

 
Nota: dados do estudo, sintetizados pela autora. 

 

Observando-se os dados da Tabela 16 (apenas uma parte dos dados da série de 

24 meses, para exemplificar), pode-se notar que os valores nominais não 

aparecem, eles dão lugar aos pesos relativos obtidos a partir da divisão de cada 

item pelo total do respectivo mês. Esse fato decorreu da falta de autorização da 

empresa para divulgação dos valores reais envolvidos nas análises, fato que não 

prejudicou a compreensão dos cálculos e foi adotado em todo o estudo. Os pesos 

relativos para cada item, indicativo de sua participação percentual em relação ao 

total, foram somados e seu total acumulado foi dividido por 24, chegando-se à 

média da proporção entre custos e despesas para a empresa Sigma, nesse 

período.  

 

Uma vez obtida a proporção entre custos e despesas, os dados que deram 

origem à Tabela 16, na íntegra, ou seja, para o período de 24 meses, foi a base 
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para todo o cálculo do IPP. Os dados de custos e despesas foram trabalhados 

separadamente, mas ao final formaram uma única cesta básica de consumo. A 

demonstração da composição dessa cesta está na sequência e foi iniciada pela 

parte das despesas. 

 

O modelo de cálculo da inflação interna, denominado de inflatec, desenvolvido por 

Bugelli (1995), tem o objetivo de apurar de forma individualizada e específica a 

inflação de uma única empresa. Tal método fora aplicado em uma instituição de 

ensino superior por Morato (2007), não tendo sido encontrado pela autora 

nenhuma outra publicação de aplicação prática do método em empresas 

industriais. Portanto, fizeram-se necessárias algumas adaptações que tornassem 

possível chegar aos resultados preconizados no método. O ponto de partida foi a 

DRE analítica, a partir da qual foi feita: 

 

a) Análise  

b) Aglutinação de contas analíticas do plano de contas da empresa com 

características semelhantes formando um grupo representativo do gasto, 

para as contas de salários e encargos (salários, repouso semanal 

remunerado, horas extras, adicional noturno, Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço, Instituto Nacional de Seguridade Social, provisão para férias e 

13º salário, entre outras); benefícios (ex.: assistência médica, transporte); 

serviços de terceiros (limpeza, segurança, advogados, entre outros); 

viagens (nacionais e internacionais); e despesas financeiras (juros, 

despesas bancárias, atualização de empréstimos, etc.). 

c) Organização das contas contábeis na lógica estabelecida no item 1, ou 

seja, obedecendo o critério de uma única conta representando um grupo 

por semelhança do gasto. 

d) Consolidação das despesas dos diversos centros de custos da empresa 

nos grupos de contas por natureza:  

• Pessoal - salários com encargos e benefícios de todos os centros de 

custos da empresa. 

• Produção – todos os gastos, exceto com pessoal, dos centros de 

custos de produção. 
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• Despesas administrativas - todos os gastos, exceto com pessoal, dos 

centros de custos administrativos. 

• Despesas comerciais – todos os gastos, exceto com pessoal, do 

centro de custos de vendas. 

• Despesas financeiras – separadas para compor a integridade do total 

da DRE, mas não considerada como item passível de integrar a cesta 

de consumo, uma vez que seu conteúdo, para a empresa Sigma, é em 

sua maior parte decorrente da conta de atualização de empréstimos já 

contratados, não estando, portanto, sujeitos a ações de redução. 

 

Os dados retratando os desembolsos ocorridos em cada um dos itens de despesa 

para os 24 meses que compuseram a série histórica, já classificados em grupos, 

foram dispostos em planilhas de Excel, lado a lado, mensalmente e somados. 

Cada linha foi dividida pelo total do respectivo mês, resultando em um valor 

percentual. Houve a soma dos percentuais de todo o período e essa soma foi 

dividida pelo número de meses, ou seja, 24, resultando em um percentual médio 

denominado de peso médio.  

 

A Tabela 17 mostra os pesos relativos de três meses do ano de 2014. A título de 

exemplo, os cálculos dos pesos de todos os meses de 2013 e 2014 foram feitos 

obedecendo ao mesmo procedimento. Seguindo os passos da metodologia de 

Bugelli (1995), houve a classificação dos itens em ordem decrescente, com a 

finalidade de evidenciar aqueles que possuíam participação expressiva e eliminar 

os itens de participação inexpressiva. Nesse passo foi adicionada uma coluna à 

direita da Tabela para acumular os percentuais (número de item dividido pelo total 

de itens, 1/42), pois a cesta básica de consumo devia se compor de um número 

inferior a 60% dos itens constantes de toda a lista, cujo valor acumulado fosse 

igual ou superior a 85% do total dos gastos.  

 

Esse passo foi representado na Tabela 18, na qual é possível notar que os 

parâmetros recomendados no método Inflatec III foram atendidos, ou seja, 

apenas 14,29% dos itens representaram 85% dos gastos. Todos os itens 

classificados abaixo da linha, sem participação expressiva, foram eliminados da 

composição da cesta básica de consumo de despesas, mas seus percentuais, 
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cuja soma totalizou 15,27%, foram redistribuídos a título de simplificação do 

cálculo. 

 

Tabela 17 
Cálculo da participação percentual média para 24 meses 

 
Fonte: dados do estudo extraídos do software de gestão da empresa e sintetizados pela autora 
 

Observando a Tabela 17, nas linhas tarjadas em cinza, nota-se claramente que a 

maior parte dos gastos se concentra no pessoal - 67,13% -, seguidos dos gastos 

de produção com 21,99% do total. 
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Tabela 18 
Classificação em ordem decrescente dos itens de despesa 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora 

 

Ao observar a Tabela 18, o último item, denominado de “Financeiras”, indica um 

percentual relativo de 5,85% e na classificação decrescente não ocupou lugar 

acima da linha que indica os itens de participação expressiva. Trata-se de uma 

opção estabelecida pela metodologia de que itens de consumo do tipo impostos 

ou gastos financeiros podem ficar fora da composição da cesta de consumo. Isso 

porque a variação de preços aos quais esses itens estão sujeitos é previamente 

acordada por contrato ou não está ao alcance da organização o seu controle, 
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como no caso das alíquotas de impostos. Neste estudo, os impostos foram 

desconsiderados. Para os itens de custos, foram tomados os valores líquidos de 

impostos e as despesas financeiras foram também desconsideradas, uma vez 

que parte expressiva do seu valor refere-se a juros sobre contratos de 

empréstimos com taxas previamente negociadas. 

 

Os itens restantes, após a eliminação daqueles de menor representatividade, 

totalizaram 84,73% do total de gastos. De acordo com Bugelli (1995, p. 26), um 

último passo tem de ser dado na composição da cesta básica de consumo de 

despesas: “redistribuir os pesos dos itens excluídos pelos itens selecionados”. 

 

A Tabela 19 faz a redistribuição desse percentual que foi feita proporcionalmente 

aos pesos relativos dos itens que compuseram a cesta básica de consumo e 

acrescentados aos valores iniciais, perfazendo novamente o total de 100%.  

 

Tabela 19 
Redistribuição dos itens eliminados 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora. 
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Com a redistribuição dos pesos, a cesta básica de consumo das despesas, que 

serviu de base para a apuração do IPP da empresa Sigma, ficou definida 

conforme a Tabela 20. 

 
Tabela 20 
Cesta básica de consumo de despesas 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora. 

 

Pode-se abstrair que cerca de 80% dos gastos da empresa Sigma, exceto 

matéria-prima, depois da redistribuição foram alocados na despesa com pessoal 

(o que inclui encargos sociais e benefícios). Isso se dá pelo fato de a empresa ser 

uma indústria e grande parte do valor alocado mensalmente estar aplicado na 

produção de bens. Os outros cinco itens tiveram representações semelhantes na 

faixa de 4% cada. A participação de cada um deles pode ser mais bem 

visualizada graficamente na Figura 25, que ressalta o peso dos itens no grupo das 

despesas. 

 

 
Figura 25. Cesta básica de consumo de despesas. 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora 
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Após determinar o peso dos itens de despesa, foi preciso conhecer também o 

peso dos custos diretos (no caso específico, somente os gastos com matéria-

prima). Para isso, foi necessário retomar os dados da série histórica. Mas antes 

de começar a tratar da cesta de consumo de custos, foi preciso voltar à Tabela 

16, indicativa da participação relativa de custos (58,97%) e despesas (41,03%) no 

total dos gastos, e ajustar os pesos dos itens de despesas de acordo com a 

referida proporção. Assim, de acordo com a Tabela 21, fica definida a cesta 

básica de consumo de despesas, representada graficamente na Figura 26. 

 

Tabela 21 
Recálculo dos pesos dos itens de despesa 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora. 

 

 

 

Figura 26. Gráfico da cesta básica de consumo de despesas: final. 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora. 
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Para obter os pesos dos elementos que compõem os custos de uma empresa, é 

necessário analisar características relacionadas à sua atividade. Este estudo de 

caso foi feito em uma indústria pertencente à cadeia de valor automobilística, 

mais precisamente: tratou-se de uma empresa fabricante de autopeças. A 

empresa Sigma tem como característica a fabricação de muitos itens e em 

grandes quantidades, por isso para fins de simplificação dos cálculos as seguintes 

etapas foram cumpridas para se chegar à seleção dos itens de custos: 

 

a) Extração de relatório dos itens apontados mês a mês no período de janeiro 

de 2013 a dezembro de 2014 (apontamento é o ato de reconhecer o item 

como produto acabado a partir da sua entrada no estoque); 

b) “explosão” dos itens constantes do relatório de apontamento de acordo 

com a lista técnica de cada um; 

c) valorização de cada item pelo custo de reposição do final do período, ou 

seja, dezembro de 2014; 

d) valorização total de cada item a partir da multiplicação dos custos de 

reposição pelas quantidades apontadas; 

e) classificação dos itens em ordem decrescente de valor e criação dos 

valores relativos de cada item com base na divisão do seu valor pelo total 

geral; 

f) acumulação do número de itens.   

 

Ao término dessas seis etapas, chegou-se à lista de 190 itens, cujos percentuais 

acumulados satisfizeram a premissa da metodologia de alcançar no mínimo 85% 

do total dos custos. No entanto, compor uma cesta de custos com 190 itens para 

fins metodológicos ficaria inviável. Partiu-se para uma nova etapa de classificação 

dos itens a fim de aglutiná-los, ao máximo por semelhança de aplicação, na 

fabricação dos produtos: 

 

a) Classificação de cada item de acordo com sua característica principal 

(obedecendo a critérios de cadastro constantes do sistema integrado de 

gestão da empresa), em: matéria-prima aço, matéria-prima componente ou 

componente beneficiado, mantendo-se inalterados os cálculos de 

participação no todo obtidos nas etapas anteriores; 
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b) soma das participações de todos os itens de cada grupo e formação de um 

total de cada grupo;  

c) valorização de cada item, mês a mês, pelo custo médio das entradas, com 

exceção dos itens do grupo denominado componente beneficiado, cujo 

valor do custo médio inclui matéria-prima e serviços. Nesse caso, foi 

adotado preço de contrato, por tratar-se apenas do serviço de 

industrialização efetuado por terceiros. Os valores de custos de reposição 

foram utilizados somente para a classificação dos itens e seleção daqueles 

de participação expressiva que compuseram a cesta de consumo de 

custos. 

 

O mesmo critério adotado na composição da cesta básica de consumo de 

despesas, relacionado aos itens de participação inexpressiva, foi adotado na 

composição da cesta de consumo de custo, ou seja, os percentuais dos itens que 

excederam os 85% foram eliminados e seus pesos redistribuídos, formando-se, 

assim, a cesta básica de consumo de custos, que é demonstrada na Tabela 22. 

 

Tabela 22 
Cesta básica de consumo de custos 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a proporção média dos custos no total dos 

gastos para o período de 24 meses analisados foi de 58,97%, por isso os 

percentuais dos itens da cesta de consumo de custos foram ponderados de 

acordo com esse percentual, o que pode ser conferido na Tabela 23. 
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Tabela 23 
Recálculo dos pesos dos itens de custos 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora. 

 

 Ao observar a Tabela 23, detecta-se que, entre os itens de custos, aquele que 

tem mais participação é a matéria-prima (aços). Isso faz sentido, uma vez que a 

empresa produz em sua planta, objeto de análise deste estudo, componentes 

estruturais para veículos leves estampados em aço. 

 

A Tabela 24 mostra uma junção das duas cestas de consumo da empresa, 

indicando, inclusive, a participação relativa dos grupos de despesas e custos no 

IPP, antes da ponderação dos pesos, em conformidade com essa proporção. 

 
Tabela 24 
Cesta básica de consumo de despesas e custos com % de participação 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora. 
Nota: as variáveis constantes da Figura 24 são as componentes da cesta de consumo da empresa 
sendo as seis primeiras resultantes da classificação dos itens de despesa e as três últimas do 
grupo de custos. Todas as variáveis estão listadas na primeira coluna da esquerda em seus 
percentuais relativos originais motivo pelo qual a soma resulta em 200%. Na segunda coluna 
estão os percentuais de participação de cada grupo (custos e despesas) que servem de base para 
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a obtenção dos pesos redistribuídos listados na terceira coluna. Importa ressaltar que as variáveis 
são resultado das operações da empresa estando, portanto fora do seu controle e que são 
independentes, ou seja, não há influência nem correlação de uma variável no resultado de 
nenhuma outra.  
 
 

Na Tabela 25 chegou-se à composição final da cesta de consumo da empresa. 

Estes são os itens cujas variações de preços foram analisadas e serviram de 

base para a obtenção do IPP. 

 

Tabela 25 
Cesta básica de consumo final da empresa Sigma 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora 

 

5.1.2 Estabelecimento das formas e procedimentos para a coleta dos preços 

 

Após ter sido concluída a etapa de composição das cestas de consumo de 

despesas e de custos, o passo seguinte foi o estabelecimento das formas e 

procedimentos para a coleta dos preços e o cálculo do IPP da empresa Sigma 

para a efetivação do cálculo de seu IPP. De acordo com Bugelli (1995, p. 26), “o 

primeiro passo é identificar, a cada despesa, os fatores que influenciam os seus 

aumentos de preços”.  A Tabela 26 demonstra os itens componentes da cesta de 

consumo da empresa em ordem decrescente de participação e a forma utilizada 

para os reajustes dos mesmos. 
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Tabela 26 
Fatores que influenciam o aumento de preços da empresa Sigma 

 
Fonte: dados do estudo sintetizados pela autora. 

 

Na Tabela 26, os itens da cesta de consumo da empresa Sigma são 

influenciados, em sua maioria, pelas condições de mercado que regem a oferta e 

a procura. Por se tratar de uma empresa pertencente a uma cadeia produtiva 

bastante competitiva, cuja empresa principal é a Fiat, há forte demanda desta por 

reduções de preço, oportunidades de redução de custos e melhoria de processos.  

 

A montadora Fiat Automóveis desenvolve e implementa junto aos seus 

fornecedores programas específicos de busca de condições melhores de compra 

dos componentes dos seus automóveis, o que vai ao encontro do que Kato (1993) 

chama de “tesouro de oportunidade de redução de custos que reside no 

relacionamento com os fornecedores de peças”. Entre os referidos programas 

pode-se citar o WCM, que consiste na organização da manufatura em diversos 

pilares, com objetivos de redução de desperdícios e melhoria de processos com 

vistas à redução de custos. A empresa Sigma faz parte desse programa e passa 

por auditorias semestrais de qualificação e atendimento de metas.  

 

O atendimento de tais metas requereu da Sigma adequações na manufatura e 

nos processos, o que levou à necessidade da criação de metas de redução de 

compras, impondo a esse setor desafios de acompanhar os preços dos itens 

comprados, na busca de sua redução dentro dos padrões de qualidade e 

condições de fornecimento. O fato de o setor de compras acompanhar o 

desempenho de preços dos itens como meta e monitorá-los constantemente 
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permitiu avaliar, com segurança, a variação dos preços dos itens: matéria-prima 

aços, matéria-prima componentes, componentes beneficiados, material de 

consumo e de manutenção pela média das entradas. 

 

O conjunto de itens representativos do total dos gastos que formou a cesta básica 

de consumo da empresa tem característica singular. Os três itens que formam a 

matéria-prima somam 59% do total dos gastos e foram agrupados para fins de 

simplificação dos cálculos, mas derivam de uma lista de 190 itens oriundos de 

diferentes fornecedores, inclusive de outros países: a) matéria-prima aços 

(bobinas de aço fornecidas por usinas como Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 

- USIMINAS, Companhia Siderúrgica Nacional - CSN e Svenska Aeroplan 

Aktiebolaget - SSAB); matéria-prima componente – blanks (aços já cortados, 

suportes, tirantes, pinos, trilhos, placas, dobradiças, entre outros); c) 

componentes beneficiados (industrialização feita por terceiros em componentes 

da empresa como zincagem, corte, dobras, usinagem, entre outros). Por isso foi 

feita a opção de analisar as variações de preço dos referidos itens a partir do 

custo médio das entradas, valor este líquido de impostos.  

 

Os preços médios das entradas foram extraídos do sistema integrado da empresa 

e listados em planilha do Excel. Todas as variações ocorridas foram analisadas e 

as distorções encontradas (como eventuais erros de lançamentos, fornecimento 

ocasional por fonte alternativa com valor fora da média, entre outros) foram 

corrigidas com a finalidade de neutralizar alterações de preço que não fossem 

reais. Os grupos foram totalizados e o total comparado com o do mês anterior. Tal 

passo se traduziu numa das principais alterações de adaptação da metodologia 

para aplicação na indústria, pois Bugelli (1995) sugere que tomadas de preços 

devem ser efetuadas em cada item e as variações analisadas via preço de 

reposição. Dado o volume de itens de matéria-prima utilizados pela Sigma tal 

procedimento se tornaria inviável. 

 

Fato semelhante ocorreu com os materiais de consumo e de manutenção, ao 

analisar os relatórios analíticos das contas de consumo desses itens, no período 

da série histórica. Apurou-se que a quantidade de itens oriundos de diversos 

fornecedores inviabilizava a coleta de preços de acordo com o que preconizava a 
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metodologia. Também para esses itens foi feita a análise da variação dos preços 

a partir dos custos médios das entradas de todos os itens cadastrados no 

software de gestão nesse grupo de estoque (na empresa Sigma tanto os 

materiais de consumo quanto os itens de manutenção são considerados materiais 

indiretos). A variação média do custo médio das entradas de um mês para outro 

foi tomada como a variação de preço dos dois itens componentes da cesta básica 

de consumo. Vale ressaltar que esse mesmo procedimento é utilizado nas 

análises de variação de preços médios apresentadas às auditorias interna e 

externa a cada final de trimestre para validação de saldos das contas de estoque 

e dos cálculos de custos e rentabilidade. Cabe um esclarecimento de que a 

manutenção é feita por funcionários da própria Sigma, cujos salários compõem o 

item da cesta de consumo de despesas com pessoal e foram avaliados, nesta 

rubrica, somente os materiais de manutenção, que por questões internas são 

estocados separadamente dos materiais de consumo. Não há, portanto, 

correlação que possa ser feita entre os gastos com manutenção e os serviços de 

terceiros. 

 

O fator de correção dos salários foi empregado neste estudo de caso de maneira 

extensiva aos encargos e benefícios de acordo com o resultado dos dissídios 

coletivos apurados pelo Sindicato dos Metalúrgicos na data-base de outubro para 

os anos de 2013 e 2014, o que se constitui também em uma adaptação. Os 

gastos decorrentes da prestação de serviços de terceiros sofreram variação de 

acordo com os índices de IPCA ou IGPM. Para se chegar a essas variações, a 

autora listou os prestadores de serviços em uma planilha do Excel, indicou o valor 

da prestação dos serviços na data inicial, recorreu aos contratos arquivados no 

departamento jurídico da empresa e sacou desses documentos a data e o índice 

contratados para o reajuste, aplicando-os nos devidos momentos dentro do 

período da série histórica. Os referidos índices foram consultados em sites de 

busca da Internet. 

 

A variação dos gastos com energia elétrica foi calculada pela empresa Administre, 

que presta serviço de gerenciamento de energia elétrica para a empresa Sigma, 

uma vez que o contrato desta com a concessionária de energia do estado tem 

vários elementos cuja análise requer conhecimentos técnicos especializados, 
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entre eles se citam a compra e venda de energia no mercado livre. A empresa 

Sigma concentra mais de 90% das suas vendas para a montadora Fiat 

Automóveis e nessas vendas não há frete, pois a montadora se responsabiliza 

pela coleta da mercadoria no sistema JIT. Para os demais clientes no estado de 

São Paulo, a empresa mantém contrato com uma transportadora e negocia os 

fretes por trecho percorrido, por tipo de veículo e os gastos com pedágio são por 

conta da Sigma. O gerenciamento desse contrato fica a cargo do setor de 

compras e no período analisado não houve alteração das condições comerciais.  

 

Vale ressaltar que a variação dos preços dos itens formadores da cesta de 

consumo da empresa foi tomada com base nos critérios mencionados, não tendo 

a controle sobre eles, são variáveis dadas pelo mercado como é o caso do 

dissídio coletivo da categoria, os aumentos dos preços do aço ou ainda o reajuste 

nas tarifas de energia elétrica. Cabe à empresa medir e avaliar os impactos de 

tais variações sobre sua estrutura de custos, tomando as iniciativas cabíveis de 

repasse aos preços de vendas e/ou aplicando internamente as mudanças 

necessárias para acomodação das variações. A forma encontrada pela 

pesquisadora para agrupar as contas contábeis formando grupos de gastos 

variáveis propiciou a aplicação da metodologia de cálculo e também teve o 

cuidado de análise que garantiu a não existência de correlação significativa entre 

as variáveis analisadas. 

 

Neste estudo, os procedimentos utilizados para apurar a inflação interna da 

empresa Sigma decorreram da aplicação da metodologia de cálculo denominada 

de Método Inflatec, desenvolvido por Bugelli (1995), cuja descrição encontra-se 

no capítulo sobre a metodologia. A Figura 14 explicitou as três versões do 

método. Aqui se utilizou a versão III, “peso móvel média aritmética”, pelo fato de 

esta permitir a atualização dos pesos relativos de cada item de custos e 

despesas, a cada período em que o índice for apurado.  

 

A Tabela 27 informa as variações encontradas em todos os itens que compõem a 

cesta de consumo da empresa ao longo do período de 24 meses. 
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Tabela 27 
Variações de preços nos itens da cesta de consumo da empresa Sigma em 
2013 e 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 28 demonstra o cálculo da inflação interna efetuada segundo o modelo 

proposto por Bugelli (1995) e adaptações deste estudo para o mês de janeiro de 

2013, conforme os passos a seguir: 

 

a) Itens – de acordo com a composição da cesta de consumo de despesas 

(Tabela 20) e de custos (Tabela 22); 

b) pesos médios 24 meses – retirado da Tabela 25 -  peso do item no IPP; 

c) variação % – retirada da Tabela 27; 

d) pesos com aumento – resultado da fórmula (B x C) +B aplicada a cada 

item; 

e) exemplo: energia elétrica: (1,74 x -2,21) + 1,74 = 1,70; 

f) novos pesos – resultado da fórmula (D / total da coluna D) aplicada a cada 

item. Exemplo: matéria-prima (aços) 35,21/99,71 = 35,31; 

g) novos pesos médios – resultado da fórmula (B + E) / 2. Exemplo: pessoal 

(32,50 + 32,60) / 2 = 32,55. 
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Tabela 28 
Demonstração do cálculo da inflação interna no mês de janeiro de 2013 

 
Nota: O mesmo procedimento foi adotado para cada um dos meses do período analisado. 
Fonte: Empresa Sigma, 2015. 
 

O cálculo da inflação interna da Empresa Sigma, conforme demonstrado na 

Tabela 28 para o mês de janeiro de 2013, foi efetuado para os 24 meses do 

período analisado e encontra-se sintetizado na Tabela 29. 

 

Tabela 29 
Resumo dos índices de inflação interna na empresa Sigma no período de 
2013 a 2014 

 
Fonte: empresa Sigma (2015). 
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Ao observar a Tabela 29, é possível notar que durante os 24 meses cujo índice de 

inflação interna foi calculado, os meses de outubro, tanto em 2013 quanto em 

2014, apresentaram os mais altos índices; e nos meses de janeiro, fevereiro e 

agosto de 2013 e junho, julho e agosto de 2014 houve deflação. 

 

5.1.3 Comparação da inflação interna da empresa Sigma com o IPCA - IBGE 

e IGPM - FGV 

 

O comparativo dos índices de inflação interna calculados na empresa Sigma, no 

período de 2013 a 2014, com os índices de inflação fornecidos pelo IPCA-IBGE e 

IGPM-FGV pode ser observado na Tabela 30. Após exame dos resultados, nota-

se que a empresa objeto deste estudo tem comportamento inflacionário bastante 

diverso daqueles calculados pelo IBGE e pela FGV.  

 
Tabela 30 
Comparativo mensal dos índices de inflação interna da empresa Sigma com 
o IPCA-IBGE e IGPM-FGV – janeiro de 2013 a dezembro de 2014 

 
Fonte: empresa Sigma (2015). 
Nota: A inflação interna de uma empresa retrata as variações de preços ocorridas em seus 
principais insumos estando, portanto sujeitas a oscilações por vezes significativas uma vez que 
em relação à índices de maior amplitude de análise como o IPCA e IGPM poucas são as variáveis 
sazonais que influenciam sua variabilidade. Trata-se de índice de utilização interna de uma 
empresa em especial que revela a variação de poucas variáveis de comportamentos específicos. 
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Verifica-se que em outubro de 2013 (2,63%) e outubro de 2014 (2,83%) o 

aumento de preços na empresa foi maior. Esses números refletiram o impacto 

dos aumentos aplicados nas despesas com pessoal em decorrência da 

convenção coletiva da categoria (metalúrgicos).  

 

Durante o período houve vários índices de inflação que se destacam, como: nos 

meses de março, abril e maio/13 e fevereiro, março e abril/14, a autora apurou, 

internamente junto ao departamento de compras, que tais variações coincidiram 

com períodos em que ocorreram reajustes no preço do aço praticados pelas duas 

principais usinas fornecedoras de aço para a empresa, o que evidencia que a 

empresa Sigma não é formadora de preços e sim tomadora de suas variações 

pelas implicações que tais alterações em seus custos levando-a a buscar 

alternativas de gestão capazes de instrumentalizá-la para a tomada de decisão de 

preços na busca de competitividade. A Figura 27 apresenta, graficamente, o 

comportamento comparativo da inflação interna calculada para a empresa Sigma 

e os índices oficiais de inflação IPCA-IBGE e IGPM-FGV. 

 

 

Figura 27. Gráfico ilustrativo do comparativo do IPP com índices oficiais de 
inflação. 
Fonte: elaboração própria. Dados da pesquisa. 

 

Ao observar a Figura 27, pode-se perceber que a inflação interna para a empresa 

Sigma resultante da aplicação da metodologia de Bugelli (1995) com as 

adaptações que se fizeram necessárias para a aplicação em empresa industrial 
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demonstra comportamento diferente dos índices (IPCA-IBGE e IGPM-FGV). Os 

picos e vales existentes nestes dois índices são mais coincidentes e demonstram 

mais linearidade que a inflação interna, uma vez que as variáveis analisadas nos 

seus cálculos são de amplitudes totalmente diferentes. Os itens que compõem a 

cesta de consumo específica da empresa estão sujeitos a variações sazonais fora 

do controle da mesma. Neste caso, o diferencial do IPP está justamente em poder 

medir e levar ao conhecimento da empresa o comportamento das variações de 

preço de cada item com seus respectivos impactos na proporção de seu consumo 

relativo e, a partir de tal verificação, poder atuar para atenuar os reflexos dos 

aumentos de preços em sua estrutura de custos.  

Na sequência, será demonstrado o comportamento acumulado dos três índices 

de inflação. Pode ser claramente observado na Tabela 31 como a empresa Sigma 

esteve sujeita a variações de preço dos itens componentes de sua cesta básica 

de consumo, maiores que aqueles apurados nos dois outros índices - IPCA-IBGE 

e IGPM-FGV. 

  

Tabela 31 
Comparativo dos índices de inflação interna da empresa Sigma com o IPCA-
IBGE e IGPM-FGV – janeiro de 2013 a dezembro de 2014 - acumulado 

 
Fonte: elaboração própria. Dados da pesquisa. 
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Observa-se que o índice de inflação interna acumulado nos anos de 2013 e 2014 

na empresa Sigma foi superior em dois pontos percentuais quando comparado ao 

IPCA-IBGE e 4,95% maior em relação ao IGPM-FGV. Importa evidenciar a 

contribuição da aplicação do método, que não deriva de métodos estatísticos ou 

econométricos e permite de maneira relativamente simples, a partir de análise dos 

dados contábeis, conhecer o comportamento das variáveis sazonais que 

influenciam o comportamento dos preços dos principais itens de consumo da 

empresa que, de acordo com sua participação relativa no total de gastos, revela a 

inflação a que a empresa se sujeita no período analisado.  

 

5.2 Análise dos efeitos da inflação interna na gestão de custos da empresa e 

de seus reflexos nos preços de venda na perspectiva do SCG 

 

Em consonância com os achados de Braga (1998), Bugelli (1995) e Ross (2001), 

a sistemática de cálculo da inflação interna na empresa influenciou tanto o 

processo de controle e gestão de custos, quanto a formação do preço de venda. 

Isso porque a análise da inflação interna da empresa Sigma derivou da criação de 

índices de preços de seus principais insumos, levando em consideração a 

representatividade destes nos gastos totais da referida empresa. Além disso, o 

uso das informações advindas do SCG permitiu detalhamento dos custos, o que 

facilitou a verificação dos efeitos deles sobre a formação dos preços em um 

contexto de fortes pressões advindas da cadeia de valor automobilística. Esses 

achados se alinharam às premissas de Francischetti et al. (2006) de que a 

simples obtenção do índice não basta para que uma empresa tome as decisões 

relacionadas à gestão estratégica de custos, mas sim que a utilização das 

informações decorrentes da sistemática de apuração de inflação interna devam 

considerar os impactos na lucratividade, levando-se em conta o mercado em que 

a empresa atua.  

 

O cálculo da inflação interna feito para a empresa Sigma alinhou-se à perspectiva 

ampliada de controle em conformidade com a teoria de Gomes e Salas (1995), 

relacionada ao desenvolvimento de uma consciência estratégica orientada ao 

aperfeiçoamento contínuo. Isso porque esse índice se traduziu em um 

instrumento capaz de interligar o sistema de custos da empresa a uma de suas 
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estratégias –, revelando que as informações advindas do SCG ajudaram a 

empresa a melhorar a eficiência de produção e promover a redução de custos. Os 

objetivos de melhoria de eficiência e redução de custos estão em consonância 

com as estratégias da Sigma, que precisa se adequar e responder às pressões da 

cadeia de valor automobilística – cujo ambiente se apresenta complexo, instável, 

competitivo e, muitas vezes, hostil.  

 

Esse mercado no qual a Sigma está inserida é de uma concorrência que já era 

acirrada no século XX e que, nos últimos quatro anos do século XXI, sofreu com a 

entrada de novos players, passando de cinco para nove as fabricantes dos 

mesmos tipos de produtos como concorrentes diretos.  Essas pressões, somadas 

à realidade da indústria de autopeças em 2015, que já indicava recuo do 

faturamento de 12,4% frente a 2014, pressionam com forte queda de 

encomendas por parte das montadoras, registrando queda de 15% em seu nível 

de faturamento nos cinco primeiros meses deste ano (JORNAL VALOR 

ECONÔMICO, 15 de julho de 2015).  

 

Nesse contexto, as informações advindas do SCG ganharam destaque na 

empresa Sigma como instrumento para o enfrentamento da concorrência, 

confirmando os estudos de Gomes e Salas (1995) e Aguiar et al. (2009). Esse 

destaque foi justificado pela realidade da empresa, que atua em um mercado no 

qual os preços são impostos pela montadora e a escolha da fonte de 

fornecimento, muitas vezes, requer esforços extras, como a concessão de 

descontos em produtos correntes (o chamado desconto de performance).  

 

Na competitividade do mercado de atuação da Sigma, as chances de repasse de 

custos aos preços de venda a cada dia se distanciam mais da realidade, 

tornando-se essencial a adoção de ferramentas objetivas que permitam revelar o 

real efeito da inflação sobre os custos. A finalidade é que a mesma obtenha meios 

de justificar quaisquer repasses nos preços, sendo igualmente relevante que haja 

um SCG eficiente e eficaz que facilite o processo de implementação das 

estratégias empresariais e permita que a Sigma possa tomar decisões mais 

assertivas de gestão de custos e formação de preços. Isso especialmente porque, 

para alcançar a competitividade, as empresas, atuantes de cadeia de valor, 
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devem esgotar todas as oportunidades de redução de custos dentro da empresa 

e, se possível, evoluir para a gestão de custos de forma integrada em toda a 

cadeia. 
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6 Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados da Pesquisa 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo de caso, provenientes 

da análise dos dados obtidos a partir da aplicação de um questionário, da 

pesquisa documental, da observação participante, da análise de procedimentos, 

dos manuais, sistemas, processos e arquivos da empresa. Para melhor 

entendimento e visando à averiguação do cumprimento dos objetivos específicos 

desta pesquisa, esclarece-se que o primeiro - descrever a sistemática de cálculo 

da inflação interna de empresas e evidenciar a importância dela no processo de 

controle e gestão de custos e de formação de preço de venda - foi alcançado no 

capítulo 2.  

 

Adaptar a sistemática de cálculo da inflação interna para aplicação da mesma em 

uma empresa industrial de grande porte - o segundo objetivo específico - foi um 

passo necessário para viabilizar a consecução efetiva do calculo da inflação 

interna e foi alcançado nos capítulos 3 e 4 .  

 

O terceiro objetivo específico - calcular a inflação interna em uma indústria 

multinacional de autopeças e avaliar, sob a perspectiva do SCG, os efeitos da 

mesma na gestão estratégica de custos e na formação do preço de venda, 

considerando que a obtenção do valor da inflação interna é imprescindível para 

uma política de redução de custos -, foi respondido no capítulo 4. 

 

A análise dos dados do questionário procurou responder ao quarto objetivo 

específico, qual seja, analisar as contribuições do SCG da empresa estudada na 

gestão estratégica de custos e na formação de preços de venda, considerando a 

inflação interna da mesma, buscando-se, dessa forma, os caminhos para a 

identificação de tais contribuições. 
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6.1 Análise das contribuições do SCG da empresa estudada na gestão 

estratégica de custos e na formação de preços de venda, considerando 

a inflação interna da mesma  

 

Ao iniciar a avaliação da empresa Sigma, pela forma como ela se declara em 

seus instrumentos de comunicação com o mercado, percebeu-se que a mesma 

tem presença global em seu mercado de atuação e sua estrutura organizacional é 

condizente com as obrigações formais inerentes à sua condição de participante 

do novo mercado da BM&FBovespa. Para responder aos desafios impostos pela 

concorrência e se manter em posição competitiva sustentável, indo de encontro à 

teoria presente nos estudos de Kotler (1973; 2011), Magretta (2012), Mariotto 

(2007), Mintzberg (1978), Porter (1979) e Prahalad & Hamel (1990), os 

administradores da empresa definiram pensamento estratégico e o expressaram 

por meio da declaração de suas vantagens competitivas e objetivos estratégicos, 

conforme relatório de referência publicado em seu site.  

 

No entanto, ao analisar as respostas obtidas por meio dos questionários, houve a 

percepção de que a posição revelada pelos respondentes contradisse, pelo 

menos em parte, a teoria. E os resultados da pesquisa indicaram que no primeiro 

escalão há a certeza da existência de um plano estratégico (PE) com estratégias, 

metas e objetivos a curto e longo prazo bem claros, que se desdobram no plano 

anual e são acompanhados mensalmente pelos gestores (diretores de planta). 

Isso foi relatado pelo presidente do conselho quando perguntado se a empresa 

tinha sistema formalizado de planejamento estratégico:  

 

O conselho de administração define as diretrizes macro e a diretoria 
corporativa trabalha com cada divisão na confecção e revisão anual do 
plano estratégico. Nesse processo, cada divisão e suas respectivas 
unidades são envolvidas (Presidente do Conselho de Acionistas). 

 

No segundo escalão, no nível de diretoria corporativa, a percepção se diferiu 

daquela expressa no primeiro escalão quanto à formalização desse instrumento. 

Foram evidenciados pontos divergentes dentro desse nível e entre ele e o nível 

gerencial. Entre os três diretores respondentes, dois disseram não haver um 
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sistema formalizado de PE, conforme pode ser percebido na resposta do diretor 

corporativo de auditoria interna: 

 

A empresa possui um plano estratégico não formalizado. É abordado o 
tema principal e outros delineadores para que ela o alcance, porém isso 
não é formalizado. Existe um plano de orçamento formalizado, o qual é 
suporte para decisões estratégicas. As unidades não possuem 
planejamento estratégico, sendo que o mesmo é elaborado a nível 
corporativo e se alguma unidade é parte do mesmo, a direção local é 
participante do plano (relato do diretor corporativo de auditoria interna). 

 

No universo da planta, o diretor-superintendente percebe a existência do PE e 

declara sua formalidade, mas, no nível gerencial, embora todos tenham dito saber 

que a empresa possui esse instrumento de gestão, apenas dois deles disseram 

participar do plano, corroborando a percepção do diretor corporativo de auditoria 

destacada no parágrafo anterior. A pesquisadora observou que fica a cargo do 

diretor da planta envolver os gerentes nas atividades do PE e ela própria não faz 

parte do grupo atuante, o que se reflete na sua resposta se ela percebe 

claramente as contribuições de sua área para o alcance das estratégias: “não, na 

medida em que eu julgo necessária, pois eu não tenho acesso ao planejamento 

estratégico, recebo somente as premissas ligadas aos indicadores financeiros 

quando da confecção do plano operacional”. 

 

Quando questionados sobre a existência de estratégias definidas para o alcance 

dos objetivos estratégicos e a forma pela qual tais estratégias são 

acompanhadas, ficou nítido que somente o grupo que é envolvido nas atividades 

do PE percebe a sua dinâmica de funcionamento, o que pode ser constatado nas 

respostas:  

 

a) Do diretor-presidente: “o acompanhamento das metas estratégicas é feito 

de forma trimestral com foco no longo prazo e mensalmente em relação ao 

plano anual, a partir do seguimento de indicadores de desempenho 

específicos em reuniões de revisão operacional com as divisões”;  

b) de um dos diretores corporativos: “a empresa possui estratégias definidas 

para o alcance dos objetivos estratégicos, porém a discussão e 

mensuração deste tema ficam em nível corporativo e não de planta”; 
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c) dos diretores da unidade: “sim. Existe um sistema em que para cada 

objetivo estratégico são estabelecidas iniciativas e dessas iniciativas 

decorre um plano de ação que é acompanhado mensalmente em reuniões 

entre as unidades e a diretoria corporativa da divisão”; 

d) do diretor da planta: “o acompanhamento dos objetivos que compõem o PE 

é revisto trimestralmente com o foco nos cinco anos. Na visão de plano 

operacional anual, a revisão de vários indicadores é feita mensalmente 

junto às divisões e suas unidades”.  

 

Já no nível gerencial a observação participante permitiu constatar que a empresa 

possui estratégias definidas, mas não há comunicação das mesmas para os 

níveis hierárquicos de gerência, tampouco há ligação clara entre estas e os 

objetivos estratégicos. O que é permeável a esse nível é o que está embutido no 

plano operacional. Isso se confirma nas respostas dos gerentes:  

 

a) De materiais: “sim, tem. A partir de indicadores de desempenho que são 

acompanhados em todas as reuniões operacionais mensais, tais quais: 

eficiência, percentual de atendimento, custos de insumos e 

movimentações, índices de refugo, perdas gerais, fretes, etc.”; 

b) e de manufatura: “sim, ela possui, mas o desdobramento dessa política 

ainda é falho, pois não abrange todos os níveis hierárquicos da empresa”. 

Tal hiato existente entre os níveis hierárquicos pode ser sanado com a 

aplicação da teoria de Gomes e Salas (1995), segundo a qual, sob ampla 

perspectiva, a empresa deve migrar da postura limitada de controles 

financeiros baseados na comparação entre orçado e realizado, com base 

em padrões preestabelecidos, para o desenvolvimento de uma consciência 

estratégica orientada para o aperfeiçoamento contínuo, visando ao alcance 

dos objetivos de longo prazo. 

 

Quando o assunto se direcionou para o controle operacional e a existência de 

instrumentos de controle de curto prazo entre os gerentes, houve consenso de 

que as estratégias são transmitidas a partir do plano anual (orçamento), que é 

acompanhado mensalmente em reuniões denominadas de operacionais. 

Percebeu-se também que inexiste clareza na amarração do conteúdo do 
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orçamento com o PE e tal posição contradiz a percepção do primeiro escalão, de 

um dos diretores corporativos e do diretor da planta, o que denota desnivelamento 

do fluxo de informação dentro da empresa. Notou-se também que não há o 

desdobramento das metas do plano anual aos subordinados. Isso significa dizer 

que o plano estratégico, que deveria ser o condutor dessas ações, não se 

configura como o principal referencial, contradizendo a teoria de Anthony e 

Govindarajan (2006).  

 

Todos foram unânimes em afirmar que as atividades desenvolvidas por seus 

setores contribuem para o alcance dos objetivos operacionais da empresa e 

apenas três respondentes mencionaram a necessidade de relacionar tais 

atividades ao PE, sendo que um deles já estabelece essa relação e outros dois 

não o fazem por desconhecerem os objetivos estratégicos da empresa. Todos os 

respondentes identificaram com segurança e precisão quais eram os indicadores 

importantes para seus respectivos setores e a maioria mostrou conhecimento 

acerca de indicadores gerais, importantes para a empresa como um todo.  

 

O termo sistema de controle gerencial foi aplicado neste estudo em consonância 

com a abordagem de Anthony e Govindarajan (2006), segundo a qual o controle 

gerencial deve ser um instrumento de implementação de estratégias, que reúna 

atividades de planejamento, de coordenação, de comunicação, de avaliação da 

informação, de tomada de decisão e que seja capaz de influenciar os membros da 

organização a alterarem seu comportamento no sentindo do alcance dos objetivos 

estratégicos. Na empresa Sigma, isso significou a constatação de que a empresa 

não utiliza seu SCG nessa perspectiva. Embora tenha sido possível perceber a 

existência de controles formais, sendo alguns como o sistema da qualidade 

bastante difundidos e enraizados na cultura da empresa, o SCG não se 

configurou como um instrumento de implementação da estratégia. 

 

No que se refere à percepção sobre até em que ponto o SCG facilita o 

alinhamento entre estratégia, objetivos e resultados, captou-se que a estratégia e 

os objetivos estão alinhados desde a estruturação do plano de negócios. E que 

mudanças significativas nas condições de mercados os levam a considerar 

ajustes necessários, ao longo do tempo, para adequarem as condições 



 

 
139

operacionais e financeiras às novas realidades, de curto e médio prazo, sem 

abandonar a visão e estratégias de longo prazo. A maioria dos supervisores e 

analistas concorda com o fato de que o sistema de controle vigente permite o 

alinhamento entre estratégia, objetivos e resultados. Uma sistematização das 

respostas relacionadas à estratégia, sua execução e o controle da operação, bem 

como sua identificação com a teoria, encontra-se disposta na Figura 28.    

 

 

Figura 28. Análise dos achados empíricos frente à literatura sobre estratégias. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao observar a Figura 28, é possível perceber que a empresa Sigma tem baixa 

ligação entre o planejamento e o controle. Embora tenha instrumentos de 

planejamento, a perspectiva de controle adotada na empresa encontra-se 

limitada, com a ênfase em dados quantitativos ligados ao orçamento (Gomes & 

Salas, 1995). Esta não usufrui do SCG como meio e execução da estratégia, 

conforme preconizam Anthony e Govindarajan (2006). Foi possível identificar a 

existência de controles operacionais, mas não a sua instrumentalização em 

obediência à estratégia. Os achados empíricos sistematizados na Figura 28 foram 

confrontados com os conteúdos teóricos, presentes no capítulo dois deste estudo. 

E esta autora, que é funcionária da empresa, a partir da observação participante 

procurou relacionar os resultados obtidos com a teoria e identificou oportunidades 
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de melhoria para cada uma das situações pontuadas. Esses tópicos foram 

representados na Figura 29.  

 

 

Figura 29. Oportunidades de melhoria para modificação da situação atual frente à 
literatura. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A literatura consultada sobre o tema SCG indica que, dentro da estrutura de 

implementação de estratégias, o sistema de controle deve auxiliar a 

administração na consecução dos objetivos. Anthony e Govindarajan (2006) 

enfatizam o papel desse instrumento como um condutor na execução da 

estratégia. Buscando confirmar empiricamente a importância do SCG como 

mecanismo influenciador do comportamento dos indivíduos, este foi o balizador 

para a autora quando da indicação das oportunidades de melhoria dispostas na 

Figura 29, pois foi detectada a presença dos instrumentos, mas isoladamente, 

faltando essa espécie de “fio condutor” do papel do SCG conforme os autores.  

 

A maioria dos respondentes não considera que o SCG ajude na comunicação dos 

objetivos e metas da empresa, o que pode ser percebido na fala de um dos 

diretores corporativos: “não vejo que o sistema de controle existente ajude na 

comunicação dos objetivos e metas da empresa, somente a nível orçamentário”. 
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No que diz respeito à caracterização do SCG da empresa Sigma quanto aos seus 

fatores de processos relacionados às atividades do controle, a visão geral foi a de 

que a forma adotada para o acompanhamento e controle dos resultados tem 

ajudado a empresa a alcançar seus objetivos e é ilustrada pela resposta do diretor 

da planta: 

   

Temos um plano de negócios anual com um viés econômico bastante 
importante, nas questões de resultado, caixa e novos negócios. São feitas 
reuniões mensais junto às unidades e divisões, com o objetivo claro de 
acompanhar a performance operacional vis-à-vis ao plano de negócios, 
propondo-se novas metas e objetivos a partir dos resultados obtidos e 
mudanças externas que influenciem sua execução (Diretor-
superintendente da planta). 

 

A tomada de decisão operacional na empresa Sigma é baseada em ações 

pautadas principalmente no plano anual, o que significa dizer que a gestão tem 

cunho mais operacional que estratégico. Isso foi percebido nas respostas dos 

supervisores e analistas, que afirmaram, com segurança e precisão, quais eram 

os indicadores importantes para seus respectivos setores. E a maioria mostrou 

conhecimento acerca de indicadores gerais importantes para a empresa como um 

todo. Nas respostas parece não haver diferenciação entre estratégias, objetivos e 

metas da empresa com as estratégias e metas do orçamento anual. Deve-se 

considerar que as primeiras têm mais abrangência e ambas deveriam ser de 

conhecimento do maior número de pessoas. Tal visão corrobora os achados de 

Gomes e Salas (1995) quanto à abordagem do controle de gestão na perspectiva 

limitada, em que há medição de resultados baseada em desvios e geração de 

relatórios e há comparação entre o resultado obtido e o que fora previsto. O 

sistema de controle encontrado na empresa Sigma baseia-se em indicadores 

quantitativos e financeiros e a formulação dos objetivos é integrada ao orçamento. 

 

Foi possível evidenciar, pelos achados empíricos, que o SCG tem características 

de detector, em linha com a teoria de Anthony e Govindarajan (2006), pois ele 

age como dispositivo de medição, que reage ao aparecimento de uma situação 

diferente daquela proposta no plano anual, devendo ter avaliadas e explicadas as 

suas variações por comparação com o padrão estabelecido, percebendo-se aí a 

componente avaliadora do SCG. Foi claramente demonstrado que existe um 
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fórum específico para acompanhamento dos indicadores de resultados, as 

reuniões operacionais mensais. Nessa ocasião, após o corpo gerencial e o diretor 

da planta apresentarem aos diretores da unidade os resultados e prestarem os 

devidos esclarecimentos das variações, há sempre um retorno acerca das 

expectativas anteriormente depositadas, com orientações que visam ao ajuste de 

conduta. Aí se observou o componente executante do SCG utilizado na empresa 

objeto de estudo.   

 

Houve a confirmação da teoria e a percepção da utilização do SCG como sistema 

de controle diagnóstico, evidenciado em indicadores como: metas de 

produtividade e eficiência, controle do orçamento, controle de custos, controles de 

vendas, controles financeiros, controles de qualidade, entre outros. Uma 

sistematização da visão dos fatores de processo de um SCG, detectadas neste 

estudo, que corrobora a teoria proposta por Anthony e Govindarajan (2006), 

aparece na Figura 30.  

 

 

Figura 30.  Análise dos achados empíricos frente à literatura sobre atividades do 
SGC. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Um SCG pode apresentar um componente que faça o papel de interligar os outros 

três: detector, avaliador e executante, estabelecendo, pois, uma rede de 

comunicação que facilite o alcance dos objetivos estratégicos da empresa. A 

ausência desse item ficou explícita quando se buscou confirmar a teoria nas 

práticas da empresa e vai de encontro à baixa ligação entre planejamento e 

controle, já detectada na primeira parte da análise. Isso confirma a teoria de 
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Horngren et al. (2004) e Ferreira & Otley (2005) de que o SCG deve utilizar 

processos e mecanismos formais e informais para decisões de planejamento e 

controle, motivação do comportamento de empregados, avaliação de 

desempenho e implementação da sua estratégia. Na busca por confirmar 

empiricamente a importância do SCG como um instrumento facilitador da 

execução da estratégia e constatando em documentos internos da empresa ser 

um de seus objetivos estratégicos buscar continuamente a eficiência de produção 

e redução de custos, o último grupo de questões propostas procurou evidenciar a 

percepção dos respondentes nos três níveis de atuação (estratégico, tático e 

operacional). O intuito foi a gestão estratégica dos custos, incluindo o IPP, 

utilização de técnicas de controle da qualidade, da eficiência, produtividade, 

gestão dos preços de venda e suas relações com o sistema de gestão. Uma 

sistematização das respostas desses aspectos pode ser consultada na Figura 31. 
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Figura 31. Análise dos achados empíricos frente à literatura sobre características 
do SGC.  
EBITIDA: Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization; ROIC: Return on 
investment capital; TIR: taxa interna de retorno.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Foi possível confirmar a existência de estrutura de controle composta de controles 

formais em conformidade com a teoria de Ferreira & Otley (2005), tais como: 

sistema integrado (ERP) parametrizado, entre outras funções, para: entrada e 

controle de materiais, processamento de custos, emissão de notas fiscais de 

vendas, controles financeiros e contábeis, indicadores, procedimentos, políticas 

da qualidade e mecanismos de controle de diversos processos críticos 

implementados e sendo executados. Entre os controles formais acompanhados 

mensalmente em reuniões operacionais, estão os de rentabilidade e lucratividade 

representados pelo ROIC e EBITIDA, respectivamente. Essa preocupação da 
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empresa em medir o seu desempenho é ratificada na fala do diretor geral da 

quando indagado se a empresa tem acompanhamento formal da rentabilidade: 

 

Sim, através de indicadores como: ROIC e EBTIDA. O controle é feito 
através dos objetivos definidos no plano operacional da empresa, que são: 
o nível de resultado, de investimentos, capital aplicado, geração de caixa 
direto e indireto e do nível de endividamento. O gerenciamento é feito pelo 
acompanhamento dos resultados obtidos em cada mês em relação ao 
plano operacional. (Diretor geral da unidade de componentes estruturais) 

 

Contradizendo a teoria de Anthony e Govindarajan (2006) quanto aos conceitos 

relacionados ao desempenho operacional, as respostas ao questionário 

revelaram que na Empresa Sigma não há estratégia definida de 

acompanhamento das perdas com plano de ação visando à sua redução efetiva. 

No tocante à produtividade, a planta está na busca de instrumentos que 

aperfeiçoem esse controle. Os respondentes demonstraram conhecer os 

mecanismos utilizados para levantamento das perdas no processo de produção, 

citando-os de maneira diferenciada, com maior ou menor nível de detalhamento. 

E não diferenciaram controle eficiente da simples existência de registros das 

mesmas no processo de produção. Em relação ao preconizado na teoria, faltou à 

Sigma o aprofundamento na busca das razões da ocorrência das variações entre 

planejado e realizado e a indicação das ações a serem tomadas para a sua 

correção.  

 

Em consonância com a teoria de Simchi-Levi et al. (2008), foi possível identificar a 

utilização de técnicas modernas de gestão e controle de qualidade. Em geral, as 

respostas demonstraram que os indicadores de qualidade são conhecidos por 

todos, o que representa um ganho para a empresa, visto que na sua posição de 

fornecedora, em uma complexa cadeia como a automobilística, as certificações 

são pré-requisitos para o fornecimento. Quase todos os respondentes citaram as 

principais certificações, como International Organization for Standardization 

Technical Specification (ISO TS), ISO 14001, sendo que alguns mencionaram os 

diversos indicadores da manutenção da qualidade na empresa e o programa 

WCM. Todos deram indicação de que percebem o envolvimento dos funcionários 

no processo da qualidade, embora dois deles tenham mencionado a necessidade 

de melhorias.  
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Na tentativa de estabelecer relações entre gestão estratégica de custos e 

formação do preço de venda, considerando que o processo de compras é 

fundamental para a gestão dos custos e manutenção da lucratividade, uma das 

questões relacionou o sistema de custos com as metas de compras. E apesar de 

ter sido direcionada somente para um determinado grupo de funcionários 

(gerentes, supervisores e analistas, das áreas de materiais, controladoria e 

compras), a questão não foi respondida no sentido no qual ela foi elaborada. Os 

respondentes não estabeleceram a relação esperada entre sistema de custos e a 

compra de insumos, em contradição à teoria de Hansen e Mowen (2001) e Shank 

& Govindarajan (1997), segundo a qual deve haver interação dos elementos de 

custos. 

 

Buscando identificar se o método de custeio utilizado na empresa é um aliado na 

gestão estratégica de custos e fornece meios de análise da lucratividade, uma 

questão foi proposta a respeito. Foi possível verificar que a empresa utiliza o 

método de custeio por absorção em sua contabilidade societária e que, quando 

necessário, são extraídos do seu sistema informatizado relatórios específicos 

como o de custo de reposição. Essa prática confirma parcialmente a teoria de 

Rocha e Martins (1999), Sakurai (1997) e Shank & Govindarajan (1997) de que 

deve haver a utilização de outros critérios de custeio (como o custeio variável, 

custo-meta, etc.), com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão.  

 

Constatou-se que a Sigma emprega instrumentos de gestão de custos para medir 

a lucratividade de seus produtos. Entre os mecanismos formais registraram-se a 

existência de análise de margem por produto, acompanhamento das variações do 

preço médio de compra, cálculo da TIR para novos projetos, entre outros. A teoria 

preconiza a utilização de indicadores, tal como foi evidenciado. No entanto, 

aprofundar nas análises de lucratividade e criar plano de ação para que as 

margens sejam alcançadas seria efetivamente utilizar o SCG como um 

instrumento de execução da estratégia, o que não foi detectado na empresa e 

contradiz parcialmente a teoria de Anthony e Govindarajan (2006). Aqui, a 

metodologia de cálculo da inflação interna pode se encaixar como um valioso 

instrumento de gestão estratégica de custos, aumentando o conhecimento da 

empresa acerca do comportamento de custos dos seus principais insumos. 
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A empresa Sigma atua na cadeia de valores automobilística, ambiente no qual a 

competitividade está presente. E para garantir sua continuidade, a empresa 

precisa buscar manter-se em seus diferenciais competitivos. Visando evidenciar 

aspectos inerentes à cadeia de valor, como os embates na negociação de preços, 

as pressões por redução de custos e a presença de outras fontes de fornecimento 

(concorrência e novos entrantes), entre outros, foi proposto um conjunto de 

questões que relacionou todos esses aspectos à gestão estratégica de custos e 

introduziu nessa temática a inflação interna. Ficou evidente que a empresa busca 

se diferenciar por baixos custos. Os respondentes revelaram ter grande interesse 

de que a empresa conheça seu próprio índice de preço, além de reconhecer sua 

importância no processo de gestão dos custos. A empresa busca negociação de 

preços a partir de modificações nas condições internas de produção e/ou em 

virtude de fatores externos que afetem sua margem. 

 

Os respondentes percebem as pressões, principalmente das montadoras, que 

buscam incessantemente a redução de custos. Ficou evidenciada a necessidade 

de instrumentalização da área de vendas para fazer frente às negociações com o 

cliente. O conjunto desses aspectos contradiz a teoria em grande parte e embora 

vários instrumentos estejam presentes e sejam facilmente identificados, a 

orquestração do conjunto dos instrumentos no sentido da execução da estratégia 

não pode ser percebida (Anthony & Govindarajan, 2006). A teoria cujos autores 

estão relacionados na Figura 31 indica que a empresa deve adotar filosofia de 

aperfeiçoamento contínuo. Considerando que seu desempenho pode ser melhor 

que aquele indicado pelo orçamento, deve aprofundar na busca das razões da 

ocorrência das variações entre planejado e realizado e tomar ações para a sua 

correção; buscar continuamente a redução de custos com vistas à 

competitividade, oportunizando a inclusão do cálculo da inflação interna no seu rol 

de indicadores financeiros e viabilizando a sua utilização na negociação de preço 

de venda; e adotar política de apreçamento que direcione as negociações com as 

montadoras e garanta a lucratividade da empresa.  

 

Assim como em Morato (2007), foi aplicada a metodologia de cálculo da inflação 

interna desenvolvida por Bugelli (1995). Agora isso acontece em uma indústria de 

autopeças. Foi possível chegar aos cálculos finais e no decorrer da aplicação da 
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metodologia verificou-se que no dia a dia frenético, comum em empresas da 

cadeia automobilística que fornecem em regime de JIT para as montadoras, 

muitos aspectos de processos, fontes de fornecimento e eficiência de produção 

são negligenciados do ponto de vista de oportunidades de ganho.  

 

A despeito do que traz a teoria sobre gestão estratégica de custos, é preciso que 

o SCG se aproprie de tais conhecimentos e seja um fio condutor capaz de 

permear os processos e levar a empresa ao alcance de seus objetivos 

estratégicos. Especificamente na empresa Sigma, os resultados dos cálculos da 

inflação interna revelaram estar ela mais sujeita às variações de preço em seus 

principais insumos que o revelado pelos principais índices de inflação oficiais 

divulgados e na maioria das vezes utilizados como base de negociação para 

recomposição de margens. 

 

6.2 Discussão dos resultados e teste das premissas 

 

Com base em informações provenientes da análise dos questionários, da 

observação participante, da pesquisa documental baseada em procedimentos, 

manuais, sistemas, processos e arquivos da empresa, de relatos formais e 

informais, percebeu-se que, na empresa analisada, pela sua característica 

industrial, o método proposto por Bugelli (1995) carecia de adaptações que 

permitissem explicitar os principais fluxos que se relacionam à gestão estratégica 

de custos. Na indústria, o cálculo da inflação interna compreende principalmente 

os processos de compras, manufatura e vendas, os quais possuem relação direta 

com a gestão estratégica dos custos e, consequentemente, com os preços de 

venda, mesmo considerando que este é imposto pelo mercado. Nesse sentido, foi 

possível confirmar as premissas de que a sistemática de cálculo da inflação 

interna da empresa é passível de adaptação para aplicação na indústria e é 

importante tanto no processo de controle e gestão de custos, quanto no processo 

de formação do preço de venda na empresa Sigma, confirmando as três primeiras 

premissas de pesquisa.  

 

Na pesquisa descrita nesta dissertação, percebeu-se que a empresa Sigma 

possui sistema formal de apuração de custos, aplicando algumas técnicas 
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decorrentes da contabilidade. A sistemática de apuração de custos está integrada 

à contabilidade e a valorização de seus estoques é feita pelo custo médio. No 

entanto, ela não utiliza tecnologia de gestão de custos em suas análises 

gerenciais, tais como o custo meta, custo-padrão, custeio ABC, entre outras 

citadas por Atkinson et al. (2000). Por outro lado, identificou-se a utilização da 

análise de lucratividade por produto, de forma similar as utilizadas para o cálculo 

do preço de venda e para a análise da taxa horária realizada, em comparação 

com a planejada. Nesse sentido, a sistemática de cálculo da inflação interna na 

empresa foi uma inovação importante que agora pode ser considerada no seu 

processo de controle e gestão de custos, ajudando-a conhecer melhor as 

possibilidades a serem exploradas num campo de extrema importância, 

considerando a atuação no ramo de autopeças. 

 

Já a formação do preço de venda na empresa tem como base o roteiro de 

fabricação desenhado pela engenharia de processos - que é valorizado a partir de 

taxas horárias que variam em função de cada equipamento empregado no 

processo produtivo. As matérias-primas são determinadas pela engenharia, de 

acordo com as especificações técnicas do cliente e o custo delas é valorizado 

pelo preço de reposição. Além dos componentes descritos, a formação do preço 

de venda considera as despesas administrativas e comerciais e a margem de 

lucro desejada pela empresa. No entanto, nas cotações de preço, as montadoras 

impõem um limite de preço (target) que tem que ser alcançado para a nomeação 

da fabricante de autopeça como fornecedora de determinado item. 

 

Em comparação com os preços almejados pelas montadoras, a empresa 

emprega o seu custo de transformação – o que nem sempre se enquadra no 

limite mínimo estabelecido. Pelo fato de as negociações entre montadoras e 

indústria de autopeças estarem, a cada dia, mais difíceis, a sistemática de cálculo 

da inflação interna da empresa é importante também no processo de formação do 

preço de venda. Isso porque tal metodologia fornece ao negociador detalhes 

relevantes sobre os custos, de modo a revelar o efeito da inflação interna sobre 

os mesmos, ajudando a revelar quais são os limites possíveis de flexibilidade de 

preço, visando à manutenção da rentabilidade da empresa.  Portanto, foi possível 

constatar que a inflação interna provoca efeitos na gestão estratégica de custos e 
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na formação do preço de venda, confirmando a terceira e quarta premissas de 

pesquisa. 

 

Os resultados do estudo permitiram caracterizar o SCG da empresa estudada 

como um sistema que mescla aspectos do controle por resultados e controle ad-

hoc, sendo orientado para liderança em custos, segundo a taxonomia proposta 

por Gomes e Salas (1995). Além disso, o SCG mescla elementos formais e 

informais, em linha com os resultados empíricos de Jordão e Souza (2013) e 

Jordão et al. (2014), tendo sido possível perceber muitos dos elementos que, de 

acordo com a teoria Horngren et al. (2004) e Ferreira & Otley (2005), devem estar 

presentes em um SCG. Não obstante, não foi detectado o controle estratégico 

que objetiva fixar e avaliar os objetivos, entender e fortalecer a cultura a partir da 

administração dos recursos humanos, da criação de uma estrutura organizacional 

capaz de levar a empresa ao alcance do desempenho proposto. Ou seja, o SCG 

atualmente vigente na empresa Sigma não age como um mecanismo de 

implementação da estratégia, contrariando as ideias de Anthony & Govindarajan, 

2006 e os resultados de Jordão e Novas (2013), Jordão et al. (2014) e Jordão et 

al. (2015).   

 

Numa perspectiva integradora, como preconizado por Novas (2008) sob a ótica 

do SCG, a inflação interna provoca efeitos na gestão estratégica de custos, pois 

para prestar o papel de “fio condutor” do cumprimento da estratégia, um sistema 

de controle deve considerar aspectos operacionais que devem ir além daqueles 

escriturados na contabilidade, tais como: a exposição da empresa às variações de 

preço de seus principais insumos, o quanto tal variação afeta seus custos e o 

quanto a empresa consegue atuar em seus processos internos (compras, 

manufatura, roteiro de fabricação, substituição de materiais etc.), para otimizar os 

efeitos da variação sofrida. 

 

A literatura sobre SCG (Aguiar et al., 2009; Anthony & Govindarajan, 2006; 

Ferreira & Otley, 2005; Gomes & Salas 1995; Horngren et al., 2004) dá tratamento 

semelhante ao assunto e às evidências encontradas na pesquisa ora descrita,  

indicando que as empresas podem usufruir o seu SCG transformando-o em uma 
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rede de comunicação capaz de transmitir a informação, alimentar e retroalimentar, 

sempre no sentido de obediência à estratégia.  

 

Em conjunto, foi possível perceber que o SCG da empresa estudada contribui 

para as estratégias de gestão de custos e de formação dos preços de venda. O 

resultado da tratativa dada pela empresa à gestão estratégica de seus custos, a 

inflação interna, sob a perspectiva do SCG, provoca efeitos na formação do preço 

de venda, uma vez que a empresa precisa balancear entre a sua necessidade de 

se manter competitiva no seu mercado de atuação e a satisfação das 

expectativas de lucratividade dos seus acionistas. Desse equilíbrio é que, em 

última instância, decorre sua capacidade de investimento e remuneração do 

capital investido. O desenho das estratégias de precificação de uma empresa, 

segundo Nagle e Holdens (2003), deveria viabilizar a obtenção de margem de 

contribuição unitária, nas quantidades a serem vendidas, de acordo com o retorno 

desejado. Nesse caso, observou-se que o SCG da empresa apresenta-se 

incipiente nesse aspecto, carecendo de ampliação de seu uso para a manutenção 

da lucratividade. 

 

Tomando como base os ensinamentos de Horngren et al. (2004) acerca do tema 

SCG, considerando que esse sistema deve reunir e usar as informações a fim de 

facilitar a tomada de decisões, orientar o planejamento e controle, motivar o 

comportamento de empregados e avaliar o desempenho da empresa, os achados 

da pesquisa revelaram que o SCG da empresa estudada contribui para as 

estratégias de gestão de custos e de formação dos preços de venda de maneira 

desconectada. Foi possível encontrar o SCG atuando como um detector ou 

avaliador nos diversos indicadores de desempenho e suas comparações com o 

previsto, segundo a classificação de Anthony e Govindarajan (2006). No entanto, 

não se identificou um mecanismo capaz de exercer o papel de comunicador 

influenciando comportamentos e transmitindo a informação que desencadeasse a 

estratégia da empresa, ou seja, ele não se mostrou capaz de responder aos 

desafios impostos à condição em que a empresa compete no mercado, 

contrariando a teoria proposta por Gomes e Salas (1995), Horngren et al. (2004), 

Ferreira & Otley (2005), Anthony e Govindarajan (2006) e Aguiar et al. (2009).  
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O SCG da empresa mostrou-se eficiente do ponto de vista do controle 

operacional, os departamentos são organizados, os parâmetros propostos no 

plano operacional são conhecidos, compartilhados e existe um comprometimento 

geral para o seu alcance. Mas tendo em conta os desafios impostos pela 

concorrência, a entrada de novos competidores e o declínio das vendas 

apresentado no setor, sobretudo no último ano, para a Sigma manter-se em 

posição competitiva sustentável, a literatura (Hansen & Mowen, 2001; Herath, 

2007; Shank & Govindarajan, 1997) indica que seu SCG deveria oportunizar aos 

gestores mecanismos que os auxiliassem na condução de seus processos 

organizacionais e os levassem, também, a alcançar os objetivos estratégicos da 

organização. Tal aspecto não foi percebido na empresa analisada, o que levou a 

inferir que esse aspecto poderia ser uma oportunidade de melhoria para a Sigma, 

tomando como base as ideias de Henri (2006) de que esse pode ser um 

instrumento para os gestores no enfrentamento das mudanças organizacionais 

para a promoção da inovação e aprendizado organizacional. Com isso, as 

referidas melhorias ajudariam a empresa a ligar as diversas atividades realizadas 

dentro da organização, o que poderia ser a consolidação do seu SCG para o 

cumprimento de sua mais nobre função: atender à estratégia da empresa.  

 

Uma sistematização do teste das premissas do presente estudo de caso 

encontra-se na Figura 32, que evidencia o inter-relacionamento entre a gestão 

estratégica de custos incrementada pela sistemática de cálculo da inflação interna 

e a formação do preço de venda, vistos sob a ótica integradora de um SCG.   

 

 
Figura 32. Sistematização das premissas de pesquisa. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A Figura 32 demonstra o relacionamento estabelecido entre os aspectos 

destacados a partir do estabelecimento dos objetivos específicos e os resultados 

da pesquisa. Além disso, a pesquisadora identificou possibilidades vislumbradas 

por ela a partir do confronto entre os achados da pesquisa e o referencial teórico 

que a fundamentou. 

 

Como meio de aumentar a validade dos resultados, a preocupação com o rigor 

metodológico visando à validação dos achados empíricos, sobretudo em 

pesquisas qualitativas, tem sido uma constante e povoado recentes debates nas 

ciências sociais. Nesta pesquisa, procurou-se tomar cuidados que estiveram 

presentes desde a escolha do tema até aqui, na análise e discussão dos 

resultados. A finalidade principal foi não se perder no caráter subjetivo dos dados 

qualitativos representados principalmente pelo estabelecimento de relação entre 

os temas da pesquisa, gestão estratégica de custos, com a inclusão da inflação 

interna como elemento inovador, formação do preço de venda e as contribuições 

que o SCG possa dar ao aprimoramento das estratégias de gestão da empresa. 

 

Na pesquisa, para analisar as contribuições do SCG para o dimensionamento da 

inflação interna no âmbito da gestão estratégica de custos e para a formação de 

preços em uma indústria multinacional de autopeças, foi necessária a utilização 

de uma estratégia de validação. Esta combinou fontes de dados quantitativos, 

especificamente os decorrentes do cálculo da inflação interna, com fontes de 

dados qualitativos oriundos das respostas dos questionários, da observação 

participante e da análise de documentos internos da empresa. Na busca de 

validação interna e externa dos achados da pesquisa e de dar mais riqueza de 

detalhes às inter-relações existentes entre as variáveis presentes no estudo, 

principalmente explorando as contribuições possíveis de serem extraídas do SCG 

da empresa, utilizou-se a triangulação metodológica que resultou na possibilidade 

de análise dos dados obtidos de fontes distintas. A combinação das diferentes 

fontes de evidência foi ao encontro do preconizado por Eisenhardt (1989) e Morin 

(1998) sobre a utilização de estudos de caso na construção e refinamento de 

teorias.  
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A triangulação dos dados obtidos com a aplicação dos questionários, 

observações e análise de documentos internos da empresa permitiu verificar que 

o desenho e uso do SCG ainda são incipientes como mecanismos facilitadores da 

implementação da estratégia. Os achados empíricos evidenciaram que, embora 

declarado pela alta direção, o PE não é disseminado nas unidades fabris (plantas) 

de modo a estabelecer vínculo entre as estratégias e sua execução. Alguns 

setores da empresa por intermédio dos depoimentos dos respondentes deixaram 

claro manter o foco na operação a partir de seus processos de controle.  

 

Diante das respostas dadas por pessoas de diferentes níveis hierárquicos sobre 

as mesmas questões, deparou-se com percepções diferentes e algumas vezes 

antagônicas sobre o que fora perguntado. Houve, no decorrer da pesquisa, o 

reconhecimento da existência de múltiplos paradigmas que se encontravam 

implícitos, o que só foi possível perceber a partir do cruzamento do teor das 

respostas dos questionários com o resultado da observação participante e da 

leitura da realidade sob seu ponto de vista. Ou seja, a utilização de múltiplos 

métodos para a coleta, análise e interpretação dos dados tornou evidente que 

essa perspectiva une os métodos às suposições. O fato de ter podido combinar 

métodos e fontes de coleta de dados qualitativos e quantitativos (questionários, 

análise de documentos, relatórios extraídos do ERP, observação participante e 

notas de campo relativas aos cálculos da inflação interna) fez com que a 

triangulação contribuísse para maneiras alternativas de capturar um mesmo 

problema. 

 

Os resultados obtidos revelaram que a gestão estratégica de custos pode ser 

potencializada a partir da utilização do índice de cálculo da inflação interna. Ele 

surge como um novo caminho de análise dos processos de gestão de custos e 

formação do preço de venda numa perspectiva estratégica, abrindo novas 

possibilidades para a empresa obter ganhos ao longo do processo e da cadeia, 

visando lucratividade e competitividade que até então não era considerado, visto 

que as montadoras exigem das autopeças planilha aberta de custos. Ora, se 

aumenta o conhecimento sobre o processo, aumentam-se as chances de uso da 

informação em prol dos resultados da empresa. Os cálculos efetuados para o 

período de 24 meses demonstrou que a empresa esteve sujeita à variação de 



 

 
155

preços em seus principais insumos em número superior àqueles apurados pelo 

IPCA e IGPM, indicando que caso não tenha havido repasse desse diferencial 

aos preços a empresa tendeu a perder margem.  

 

Finalmente, foi feita a avaliação do efeito da inflação sobre o capital de giro da 

empresa, por meio da comparação entre os índices oficiais de inflação e o índice 

de inflação interna, que representa o impacto efetivamente sofrido. Sendo esse 

um aspecto inovador da pesquisa, sua análise pura e simples não traria à tona 

todas as oportunidades que as análises cruzadas mostraram. A leitura feita pela 

pesquisadora a partir das respostas dos questionários revelou que uma das 

estratégias da empresa – buscar continuamente a eficiência de produção e 

redução de custos – pode ter seu alcance facilitado com a inclusão do cálculo da 

inflação interna no conjunto dos seus controles gerenciais. A gestão estratégica 

dos custos incrementada por esse cálculo pode permitir à empresa otimizar seus 

ganhos ao longo do processo de fabricação, incluindo fases ao longo da cadeia 

de produção. Além disso, a negociação de preço de venda pode ser facilitada, 

uma vez que haverá disponibilização de informações mais detalhadas sobre os 

custos dos produtos e das possibilidades de ganho a partir do preço de venda. 

 

6.3 Refinamento da análise e conclusões provisórias 
 

Após concluir as análises e redigir o relatório sobre os achados da pesquisa 

conforme disposto no item 6.2 deste estudo, foi solicitado à empresa objeto do 

estudo de caso que ela se disponibilizasse para apresentação, discussão e 

validação dos resultados alcançados em nível gerencial. Em fórum específico 

para a análise do tema, foi feita a apresentação na presença do grupo focal 

composto de 11 pessoas, a saber: o diretor-superintendente, os seis gerentes da 

planta, a supervisora de vendas, o supervisor do departamento de compras, uma 

analista de controladoria e, por videoconferência, o diretor de controladoria da 

unidade de componentes estruturais. Iniciou-se pela explanação dos objetivos, 

justificativa e principais teorias de sustentação. Na sequência, foi feita a 

apresentação dos resultados, a iniciar pelo cálculo da inflação interna que a 

muitos surpreendeu, pois não era de conhecimento de alguns dos presentes essa 

possibilidade.  
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O diretor-superintendente, sendo o responsável pela planta e sabedor das 

dificuldades inerentes ao processo de negociação de preços com as montadoras, 

imediatamente se viu diante de algo novo, capaz de oportunizar à empresa 

melhores condições para gerir seus custos e fez a seguinte declaração:  

 

A base do trabalho contém um levantamento completo e a participação de 
todos os fatores de custos, os quais implicam diretamente na formação de 
preço, acompanhamento de margens e do resultado (Diretor-
superintendente da planta). 

 

A partir desta declaração inicial, o diretor-superintendente mostrou-se interessado 

e passou a examinar não só os números expostos, mas fez questão de validar 

cada etapa da sistemática de cálculo utilizada. A esse respeito foi esclarecido 

prontamente, prestando informações sobre a metodologia de Bugelli (1995) e as 

adequações feitas para adaptar sua aplicação a uma empresa industrial e, assim, 

atender às necessidades metodológicas dentro das necessidades práticas. Nesse 

ponto, a principal adequação feita na metodologia foi a decisão de utilizar os 

preços médios de estoque para valorização das matérias-primas (aços) e para o 

grupo de matéria-prima (componentes) em substituição à tomada de preços no 

mercado preconizada pela teoria. Esse ponto foi debatido intensamente, pois 

tanto dentro do grupo de custos quanto na cesta de consumo geral da empresa 

tais gastos têm peso relativo importante. Houve consenso entre os presentes 

quanto à validação do caminho adotado pela pesquisadora a partir de 

entendimento comum de que, em função no vasto número de itens que compõem 

os dois grupos, seria inviável efetivar a tomada de preço. Aliado a esse fator foi 

ponderado pelo supervisor de compras que para cada item a empresa dispõe de 

mais de uma fonte de fornecimento. 

 

Muitas foram as perguntas sobre as técnicas utilizadas e também sobre as 

premissas de cálculo, entre as quais se pode citar a solicitação da supervisora de 

vendas de explicação adicional sobre como a pesquisadora havia considerado a 

ponderação dos volumes para a elaboração dos pesos médios de consumo base 

para o cálculo da inflação interna. Por se tratar de ponto extremamente importante 

para a metodologia de calculo denominada de inflatec III, o peso móvel 

ponderado foi detalhado, retomando-se a lâmina que mostrava tais cálculos e 
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sanando-se eventuais dúvidas da supervisora de vendas, explicando de maneira 

pormenorizada a sistemática utilizada, a saber: partiu-se dos volumes produzidos 

mês a mês para o período de 24 meses; cada item foi desmembrado em seus 

componentes e cada componente foi valorizado ao custo de reposição do final do 

período, ou seja, dezembro de 2014; na sequência, foi feita a valorização dos 

itens em função das quantidades produzidas que, ordenados de maneira 

decrescente, forneceram a participação relativa de cada item no todo. A partir daí 

todos entenderam e validaram a sistemática de cálculo envolvendo os volumes. 

Após essa explanação, o diretor-superintendente fez a seguinte observação: 

  

A elaboração do trabalho contém um complexo levantamento de dados e 
um detalhamento das análises, o que envolveu a todos os presentes 
promovendo uma discussão interessante sobre indicadores e resultados. 
(Diretor-superintendente da planta). 

 
 
Para o período analisado, os resultados demonstraram que a empresa estava 

exposta a variações de preço de forma mais acentuada que aquela indicada pelos 

índices de preço IPCA e IGPM. Tal realidade chamou muito a atenção dos 

presentes e dois comentários foram feitos. Primeiramente, o gerente de novos 

negócios comentou: 

 

O fato de o cálculo ter sido feito para um período de dois anos mostrou um 
retrato estático que se analisado isoladamente poderia levar há um 
entendimento pontual sobre a exposição da empresa às variações de 
preços de seus principais insumos. Seria válido pleitear aumento de preços 
junto aos clientes baseado nestes resultados? (Gerente de novos 
negócios). 

 

O próprio diretor-superintendente prontamente respondeu ao gerente de novos 

negócios, dizendo que os números apresentados revelaram o que de fato havia 

ocorrido naquele período e que numa situação real as ações do departamento de 

vendas deveriam ter como base um período específico. Ele relatou que: 
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A base do trabalho contém um levantamento completo de todos os fatores 
de custos os quais implicam diretamente na formação do preço, 
acompanhamento de margens e no resultado. Pode-se observar que no 
período acompanhado variações importantes ocorreram nos custos internos 
especialmente em meses onde realmente estivemos sujeitos a impactos 
expressivos que se não forem acompanhados ou mitigados influenciam 
sobre maneira no resultado operacional (Diretor-superintendente da planta). 

 

Destaca-se que a utilização prática da metodologia de cálculo da inflação interna 

como instrumento de gestão de custos e base para a formação do preço de 

venda, podendo ser utilizada como balizador na recomposição de preços e de 

margem, já fora preconizada teoricamente por Bugelli (1995). A possibilidade de 

utilização do referido instrumento despertou grande interesse nos participantes do 

grupo focal e em especial no diretor-superintendente da planta, com adesão 

imediata e solicitação à controladoria do cálculo do referido índice para o ano de 

2015, uma vez que a pesquisa foi realizada com base nos anos de 2013 e 2014.  

 

Destacando os principais pontos acerca do cálculo da inflação interna da empresa 

e explanando a respeito das possibilidades que seu uso pode trazer para a 

empresa, não somente no que se refere ao preço de venda, mas como 

instrumento de gestão de custos ao longo de todo o processo produtivo, incluindo 

a aquisição de matéria-prima e demais insumos de produção, a pesquisadora 

encerrou sua apresentação deste tópico e agradeceu a atenção de todos. Para 

ratificar os pontos explicitados, o diretor-superintendente fez o seguinte relato: 

 

Acompanhar a inflação interna é fundamental para a sustentabilidade da 
empresa ao longo do tempo e serve como pilar fundamental de apoio às 
áreas de custos e de vendas. E acrescentou: o trabalho apresentado 
demonstrou a importância desta atividade sendo válido em nossa empresa 
e penso que também o será para outras. Tal tema deverá ser alvo de mais 
aprofundamento para ser implantado como atividade de nossa atual gestão 
(Diretor-superintendente da planta). 

 

O diretor de controladoria da unidade, em várias ocasiões durante o processo de 

confecção dos cálculos da inflação interna, ajudou a elucidar dúvidas de como 

aplicar, na prática, o método escolhido. Por esse motivo, sua participação foi, na 

maior parte do tempo, como ouvinte, para que numa análise isenta ele pudesse 

emitir seu parecer acerca da proposta e, assim, validá-la. Após o término da 
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reunião em que foi feita a apresentação, ele enviou, por e-mail à pesquisadora, 

depoimento com os seguintes dizeres: 

 

Em minha opinião o trabalho apresentado da contribuição do sistema de 
controle gerencial para análise da inflação interna, gestão estratégica de 
custo e formação de preço em cadeias de valor é aplicável, podendo ser 
utilizado de forma fácil e eficaz como instrumento de suporte na gestão da 
empresa. O cálculo da inflação interna é um instrumento importante, pois 
subsidia a empresa no acompanhamento sistemático de seus custos, 
criando, assim, parâmetros a partir da complexidade da própria empresa. 
Manter as margens de resultado, no mercado cada vez mais competitivo, 
exige aplicar, na empresa, metodologias de acompanhamento dos efeitos 
inflacionários e saber como repassá-los ao mercado ou, quando não for 
possível, compensá-lo com ações internas. Portanto, empresas que 
buscam manter controles de medida de sua inflação interna e conhecendo 
efetivamente seus efeitos, têm probabilidades maiores de sucesso (Diretor 
de controladoria da unidade de negócios). 

 

A partir dos comentários relatados e da participação do grupo com interesse na 

validação das premissas de cálculo, ficou evidente que a metodologia da inflação 

interna deva ter sua aplicação como ferramenta de gestão de custos e de preços. 

 

Posteriormente, iniciou-se a apresentação dos achados da pesquisa acerca das 

contribuições do SCG para a gestão de custos e formação do preço de venda. 

Tomando como base a teoria proposta por Anthony e Govindarajan (2006), 

explicou-se aos membros do grupo focal sobre o conceito utilizado como “pano de 

fundo” da pesquisa de que o SCG deveria ser um instrumento para a execução da 

estratégia. Nessa etapa da reunião, a pesquisadora fez uma explanação a 

respeito dos conceitos e apresentou uma síntese das respostas dos questionários 

sem nomear os respondentes, uma vez que foram detectadas diferenças 

importantes de percepção e de entendimento conceitual entre grupos. Houve 

discussão conceitual acerca da constatação da pesquisa de que o SCG da 

empresa ainda não atua como um agente facilitador da execução da estratégia, 

contradizendo autores como Aguiar et al. (2009), Anthony e Govindarajan (2006), 

Gomes e Salas (1995), Horngren et al. (2004) e Ferreira & Otley (2005). 

 

Tal proposição causou estranheza em parte do grupo, pois na empresa a busca 

pelo resultado operacional e o cumprimento das metas estabelecidas no plano 
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operacional (orçamento anual) está mais fortemente disseminado que a busca 

pelo alcance dos objetivos estratégicos. Os resultados da pesquisa haviam 

revelado que, em geral, não há o estabelecimento de relação entre a estratégia 

da empresa e as metas operacionais. Diante desses resultados, o diretor-

superintendente fez a seguinte ponderação: “a empresa tem um foco em 

resultados e a cultura adquirida e vivenciada dentro da planta é voltada para o 

atingimento das metas estabelecidas no plano operacional”. Ele argumentou que, 

“embora haja um instrumento estratégico elaborado pela empresa, não há a 

formalização do mesmo nem tampouco um departamento dedicado a 

acompanhar sua execução”. A opinião do referido diretor é de que, ao buscar 

cumprir os objetivos de resultado, automaticamente estaria a empresa atuando no 

sentido de alcançar seus objetivos estratégicos. Isso revela que a falha no papel 

do SCG em dar base a implementação da estratégia é apenas parcial, mas que, 

mesmo assim, consiste em uma oportunidade potencial de melhoria.  

 

Nesse momento da discussão, foram explanados pontos de vista teóricos como 

os de Gomes e Salas (1995) que, entre outras coisas, revelam que o SCG pode 

ser útil na tomada de decisão quando este caracteriza a informação de acordo 

com a sua natureza estratégica ou operacional; de Horngren et al. (2004) quando 

indicam ser o SCG capaz de propiciar integração lógica do uso das informações, 

facilitando decisões de planejamento e controle e incentivando o comportamento 

dos empregados na avaliação do desempenho; e também o entendimento de 

Anthony e Govindarajan (2006) sobre a utilização do SCG como processo e 

mecanismo formal ou informal para mensurar, controlar e gerenciar o 

desempenho e a execução da estratégia. Tais elucidações foram feitas na 

tentativa de nivelar o entendimento acerca da importância de se buscar a 

execução dos objetivos estratégicos e também de como o SCG pode se prestar 

ao papel de um fio condutor para tal propósito.  

 

A partir de tais explanações e argumentações teóricas, houve o entendimento de 

todos e o compartilhamento da ideia de que existem oportunidades de melhoria 

no processo de gestão da empresa, sobretudo na planta, no sentido de ampliar o 

conhecimento de todos sobre os objetivos estratégicos da empresa e de como 

estabelecer ligação entre estes e os objetivos operacionais inseridos no plano 
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anual. Ilustrando tal entendimento, o gerente de novos negócios exemplificou de 

maneira simples e direta tal necessidade com o seguinte relato: 

 

Se os funcionários da área de compras e de engenharia soubessem que a 
empresa espera desta planta o aumento de participação nas vendas para 
clientes exceto FIAT, as cotações de preço seriam feitas de outra maneira, 
pois hoje, a maior parte do tempo dos funcionários são despendidos para 
os assuntos relacionados ao principal cliente (Gerente de novos negócios).  

 

A partir dessa fala do gerente de novos negócios, o diretor-superintendente 

ponderou e reviu suas considerações, dizendo que, de acordo com o que havia 

sido apresentado como resultado da pesquisa, ele entendia e concordava que ao 

disseminar as estratégias propostas a empresa teria uma atuação mais proativa 

por parte dos funcionários. E fez o seguinte relato: 

 

Considerando o plano estratégico, a conclusão apresentada neste material 
é uma constatação, pois, de fato, muitos níveis da organização não o 
conhecem, o que confirma a falha de alguns pilares nossos na execução da 
estratégia, como exemplo posso citar a falta de engajamento e a falha na 
comunicação, além, é claro, de os funcionários não terem, a nítida 
compreensão das metas individuais e de equipe (Diretor-superintendente 
da planta). 

 

De maneira geral, houve a validação dos resultados da pesquisa com 

entendimento, por parte do grupo focal, de que existem oportunidades de 

melhoria no SCG da empresa e de sua utilização como agente de ligação entre a 

estratégia e a operação. As discussões foram profícuas e alcançaram o objetivo 

proposto, que era levar ao conhecimento do grupo focal os achados da pesquisa 

na intenção de validá-los, complementá-los e disponibilizá-los à empresa num ato 

de intercâmbio entre o saber científico e a prática dentro da organização. As 

questões propostas por meio do instrumento do questionário objetivaram fazer 

levantamento do SCG da empresa relacionado à estratégia, às atividades, à 

gestão de custos, à formação de preço e à cadeia de valor, conforme 

demonstrado na Figura 33.  
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Figura 33. Aspectos relevantes do SCG da empresa frente aos achados da 
pesquisa. 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

Tomados em conjunto, os relatos indicam que houve um movimento do grupo 

focal no sentido de ampliar seus conhecimentos acerca da gestão estratégica de 

custos, considerando o conceito da inflação interna como um elemento facilitador 

de análise da natureza de variação dos custos e formação de preços, podendo 

utilizar seus resultados em prol da manutenção da lucratividade da empresa. 

Além disso, houve esforço de todos no sentido de melhorar sua compreensão 

acerca de importante função do SCG na gestão estratégica de custos e formação 

de preços e, em especial, em conectar a estratégia à sua execução. 
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7 Considerações Finais 
 

O atual cenário competitivo mundial tem exigido das organizações uma 

capacidade em identificar oportunidades, visando obter vantagens competitivas 

sustentáveis, além de requerer mudanças nas estruturas organizacionais e nos 

processos de negócios das empresas. A literatura internacional reconhece que 

essas vantagens podem advir da capacidade de produzir com custos mais baixos 

ou pela diferenciação, destacando a empresa aos olhos dos clientes e, com isso, 

conseguindo operar com preços mais elevados. Nesse ensejo, o controle sobre a 

gestão de custos ganha particular interesse, por relacionar-se diretamente com a 

competitividade, não somente por ser a base que sustenta a diferenciação, como 

também por afetar a formação de preços, a lucratividade e a sobrevivência das 

empresas.  

 

Num amplo contexto de gestão, um mecanismo que a literatura internacional 

apresenta como capaz de promover o processo de implementação da estratégia 

consiste no SCG. Estudos anteriores demonstram a importância desse sistema na 

gestão estratégica de custos, no processo de formação de preços e na melhoria 

da lucratividade da empresa. Todavia, fatores externos como imposições de 

mercado, aumentos nos preços dos insumos, interferências governamentais, 

aspectos concorrenciais, entre outros, têm implicações importantes sobre a 

gestão, sobretudo se a empresa pertencer a uma cadeia produtiva. Assim, a 

avaliação de diferentes variáveis de custos e de mercado pode ser entendida 

como mecanismo necessário à sobrevivência e ao desenvolvimento corporativo e 

organizacional. 

 

O cálculo das variações de preço sofridas pela empresa em seus principais 

insumos e o adequado controle de custos são questões essenciais para dar 

suporte à gestão estratégica de custos e à formação de preços, na tentativa de 

compensar os aumentos decorrentes da inflação, com preços aceitáveis pelo 

mercado. Nesse ensejo, ter subsídios que fundamentem uma negociação de 

preços com base em índices de reajuste que reflitam a inflação interna da 

empresa é uma questão de significativa importância para empresas atuantes em 

mercados competitivos. Isso revela a necessidade de equacionar os custos, a 
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partir de instrumentos de gestão de custos como o IPP ou inflação interna, que, 

com base no SCG da empresa podem facilitar o processo ou o modelo de 

precificação.  

 

Mesmo considerado relevante o fato de a empresa poder conhecer o seu IPP e 

utilizá-lo como um instrumento gerencial no planejamento estratégico de custos e 

na formação de preços, existem dificuldades práticas no dimensionamento dos 

efeitos da inflação interna sobre os processos de gestão de custos e formação de 

preços. Igualmente, faz-se relevante compreender a contribuição do SCG nesse 

dimensionamento, sendo essa uma preocupação dos pesquisadores e gestores. 

Portanto, esta dissertação pretende contribuir com a evidenciação de que: os 

custos influenciam na formação do preço de venda, o SCG é importante no 

dimensionamento de aspectos que compõem os custos das empresas industriais; 

e as variações específicas de preço dos insumos podem ser obtidas a partir do 

cálculo da inflação interna.  

 

Reconhecendo e explorando essa lacuna de pesquisa, tomou-se aqui como 

objeto de estudo a empresa Sigma, que está presente no mercado há quase um 

século, tendo sido fundada em 1918, mas sua atuação no ramo da indústria 

automobilística se deu a partir da década de 1990. Atualmente, após recentes 

aquisições, ela se caracteriza como uma empresa de atuação global presente em 

diversos países do mundo. Possui uma corporação sem atividades operacionais 

que consolida as informações de suas duas grandes unidades de negócios.  

 

O objetivo do estudo foi analisar as contribuições do sistema de controle gerencial 

para o dimensionamento da inflação interna, para gestão estratégica de custos e 

para a formação de preços em uma indústria multinacional de autopeças. Assim, 

a pesquisa buscou, com base em um estudo de caso único, analisar o atual SCG 

da empresa Sigma e quais são as contribuições possíveis de serem extraídas 

dele para a gestão estratégica de custos e para a formação do preço de venda, 

considerando-se as particularidades do porte da empresa, do setor 

automobilístico e da cadeia de produção na qual a empresa realiza seus 

negócios. Isso porque o desconhecimento da inflação interna poderia induzir a 

distorcida percepção da trajetória dos custos da empresa, dificultando o exercício 
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de adequada política de preços. Por outro lado, o conhecimento do índice poderia 

contribuir para a robustez do conhecimento sobre SCG, e vice-versa, pois este 

último pode ajudar a mensurar o primeiro. 

 

Os resultados empíricos indicam que foi possível adaptar para aplicação em uma 

empresa industrial uma metodologia disponível e já aplicada na área de serviços 

numa instituição de ensino superior. Foi feito o cálculo da inflação interna da 

empresa, o que lhe permitiu acessar informações detalhadas sobre o custo e o 

comportamento de suas variações, possibilitando a gestão estratégica dos 

mesmos. No caso específico da empresa Sigma, os cálculos indicaram, para os 

dois anos analisados, mais exposição dos principais insumos à variação de 

preços que a dos índices oficiais de inflação.  

 

O cálculo da inflação interna feito para a empresa Sigma surgiu como um veículo 

de ampliação da perspectiva de controle relacionada ao desenvolvimento de uma 

consciência estratégica orientada ao aperfeiçoamento contínuo. Isso porque esse 

índice se traduziu em um instrumento capaz de interligar o sistema de custos da 

empresa a uma de suas estratégias: buscar continuamente a eficiência de 

produção e redução de custos, uma vez que esta desenvolve suas atividades no 

contexto da cadeia de valor automobilística, ou seja, em um ambiente complexo, 

instável, competitivo e, muitas vezes, hostil. E tal verificação permitiu afirmar que 

o cálculo da inflação interna afeta a gestão estratégica de custos e a formação do 

preço de venda e tem relação com o SCG. 

 

O SCG, como um fio condutor da execução da estratégia, colaborou para a 

introdução de mudanças na gestão de custos a partir da integração dos custos 

aos processos operacionais, desde a aquisição de matérias-primas, com o 

estabelecimento de parcerias com as fontes produtoras, passando pela 

integração e monitoramento das transações intermediárias desenvolvidas pelos 

fornecedores de serviços de industrialização (subprocessos). O intuito foi facilitar 

que os objetivos estabelecidos de redução de custos fossem alcançados e, ainda, 

colaborar para que os gestores pudessem acompanhar as estratégias 

estabelecidas no planejamento estratégico da empresa.  
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No estudo foi adotada a definição de SCG como um sistema capaz de influenciar 

o comportamento dos funcionários da empresa, sobretudo dos executivos 

intermediários, uma vez que no alto escalão há definições claras de intenções. 

Assim, caberia ao SCG oferecer condições para que as ações das pessoas de 

cada planta e todos os processos convergissem para a execução do que fora 

planejado. Tal sistema teria o objetivo de promover a eficácia no alcance da 

estratégia para que a empresa seguisse os rumos previamente traçados pela alta 

direção e pudesse, assim, manter-se competitiva no seu mercado de atuação.  

 

Em função disso, foi evidenciada a grande necessidade de que o SCG da 

empresa seja capaz de influenciar o comportamento dos gestores na direção do 

cumprimento da estratégia. Na prática, existe um hiato informacional que impede 

a comunicação dos objetivos estratégicos até os níveis da operação. Foi 

percebido, por meio da pesquisa, que entre a alta administração e o nível 

operacional da planta há uma longa distância informacional e que a visão 

estratégica não é compartilhada. Dada a importância da estratégia de redução de 

custos para a empresa como um todo, e mais especificamente para a planta que 

negocia preço de venda com a montadora com base em planilha de custo aberta, 

há que se considerar urgente o estabelecimento do papel do SCG como o 

facilitador para a fluidez da comunicação. 

 

O SCG, no sentido com que foi adotado no estudo, deveria ser um processo 

permanente de condução das atividades, nos diversos níveis e funções, 

objetivando o sucesso da empresa no alcance de seus objetivos e, por 

consequência, levando os membros da organização à autorrealização, num 

exercício de congruência de objetivos. Funcionando dessa maneira, o SCG 

serviria de base para a tomada de decisões e, num fluxo contínuo, faria a 

retroalimentação para a formulação de políticas e estratégias e a readequação 

dos processos, formando uma espiral virtuosa com vistas aos objetivos 

estratégicos.   

 

A base teórica deste estudo traz a visão de um SCG capaz de orientar os 

gestores para que estes, no exercício de suas funções, sejam capazes de 

promover os ajustes necessários ao bom funcionamento das atividades dentro de 
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cada unidade empresarial. O SCG, nessa concepção, deveria, ainda, se valer de 

mecanismos formais e informais capazes de integrar processos, pessoas e 

atividades, otimizar a utilização dos recursos disponíveis, sejam eles produtivos, 

financeiros ou humanos, visando à competitividade empresarial. Nesse sentido, 

os resultados confirmaram apenas parcialmente as teorias de base. 

 

Tendo em vista as limitações inerentes a um estudo de caso único como a análise 

do fenômeno de uma única amostra, o reduzido tempo de investigação possível e 

a análise baseada em dados qualitativos, buscou-se aumentar a validação interna 

e externa dos achados da pesquisa, com o intuito de dar mais riqueza de detalhes 

às inter-relações existentes entre as variáveis presentes na pesquisa, sobretudo 

explorando as contribuições possíveis de serem extraídas do SCG da empresa. 

Para isso, utilizou-se a triangulação metodológica que resultou na possibilidade 

de análise dos dados obtidos de fontes distintas.  

 

Na certeza de que muitas possibilidades se abrem a partir da aplicação do 

método de cálculo da inflação interna em uma empresa industrial, acredita-se que 

novos estudos de caso possam ser feitos, especificamente envolvendo os outros 

entes da cadeia de valor, replicando a metodologia ora aplicada, ou em mais de 

uma empresa ao longo da cadeia de suprimentos. A expectativa é de partilhar 

conhecimento entre as empresas e observar oportunidades de desenvolvimento 

de tarefas em conjunto que possam de alguma maneira contribuir para a gestão 

estratégica de custos da cadeia, e não somente de uma determinada empresa. O 

estudo da inflação interna é ainda um campo incipiente, merecedor de discussões 

e aprofundamento de como utilizar tal informação na gestão dos custos e na 

busca da lucratividade. 

 

A própria gestão estratégica de custos requer mais aprofundamento nas 

pesquisas, principalmente na observação de outros casos em outras cadeias de 

valor para comparação entre segmentos. Especificamente neste estudo de caso, 

o escopo não abrangeu a análise ao longo da cadeia, devido a limitações de 

tempo e de acesso. Em decorrência disso, não foi possível quantificar se há 

possibilidade de obtenção de benefícios a serem compartilhados, sendo o tema 
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merecedor de futuras pesquisas. Em relação ao SCG, percebe-se que é um tema 

que vem sendo explorado por diversos pesquisadores em diversos contextos.  

 

Uma proposta desafiadora para futuras pesquisas seria a aplicação do SCG no 

âmbito da cadeia de valor, verificando impactos em função da dinâmica de 

funcionamento do SCG num ambiente competitivo, mas ao mesmo tempo com 

dependência de sinergia e complementaridade de conhecimentos entre as 

empresas. Isso porque a literatura sobre SCG mostra que a escolha do tipo de 

controle a ser utilizado está diretamente relacionada à atividade desempenhada 

pelas empresas, influenciando na realização dos objetivos delas. Não obstante, 

cada organização pode enfrentar desafios que podem se tornar dificuldades na 

realização da estratégia ou oportunidade de melhoria e uma forma de minimizar 

os impactos desses fatores, valendo-se do SCG para implementar suas 

estratégias. Nesse panorama, os resultados da pesquisa revelaram que o SCG 

ajuda na gestão estratégica dos custos a partir da inserção do cálculo da inflação 

interna, fator este que amplia o conhecimento sobre o comportamento dos custos, 

indicando caminhos de controle dos mesmos e, consequentemente, afetando a 

formação do preço de venda. 

 

Como implicações gerenciais, outras empresas podem se valer da experiência da 

pesquisa descrita neste estudo para materializar conceitos de uma proposta 

técnico-comercial via planilha aberta de custos e dar suporte à tomada de decisão 

de negociação de preço em situações similares à de uma montadora e seus 

fornecedores, tornando a relação cliente-fornecedor compatível com as 

expectativas declaradas na formulação de sua estratégia. Em conjunto, tais 

questões ressaltam a contribuição da pesquisa e ampliam a justificativa para a 

sua realização. 

 

Em síntese, concluiu-se que a empresa deve conhecer profundamente seus 

custos, geri-los adequada e “agressivamente”, estabelecendo política de preços 

condizente com seus objetivos de lucratividade. Dessa forma, o cálculo do IPP 

surge como um diferencial capaz de instrumentalizar a empresa para a 

negociação, pois seus aspectos informacionais podem contribuir para o 

redesenho do SCG no tocante à gestão estratégica de custos, culminando na 
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execução da estratégia. Percebeu-se também que o SCG contribui para a gestão 

estratégica de custos, desde que seu uso seja como um dos mecanismos de 

implementação da estratégia, o que não se evidenciou na empresa Sigma; que o 

cálculo da inflação interna tem reflexos visíveis na formação de preços de venda, 

uma vez que este revela uma exposição específica da empresa às variações de 

preços de seus principais insumos; e que tal instrumento pode se tornar um 

indicador de manutenção, ganho ou perda de lucratividade, se este for comparado 

a indicadores como o IPCA ou IGPM, normalmente utilizados para recomposição 

de perdas.  

 

Concluiu-se, adicionalmente, que, de forma integrada, os efeitos da variação de 

preços sofrida pela empresa em seus principais insumos se relacionam à gestão 

de custos e também devem se refletir na formação de preço de venda. E, 

também, que o SCG deve ser o “fio condutor” das informações, contribuindo com 

a gestão na busca de cumprir a estratégia da empresa. 
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Figura 34.  Resumo dos questionários de acordo com os perfis dos respondentes. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 35. Fonte de evidências da coleta de dados da pesquisa para o terceiro objetivo específico. 
Fonte: elaborado pela autora. 




