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Resumo 
 

 
A despeito da crescente relevância alcançada pela temática que envolve as 
estratégias de controle e gestão de custos, essa questão ainda está por ser 
examinada em profundidade em empresas do setor de agronegócio, especialmente 
em economias emergentes, como é o caso do Brasil. Assim, reconhecendo e 
explorando essa lacuna de investigação, o objetivo da pesquisa apresentada foi 
analisar as estratégias de controle e gestão de custos em empresas do setor de 
agronegócio localizadas no estado Minas Gerais. Com base nas teorias de 
estratégia e sistema de controle e contabilidade gerencial (SCCG), procedeu-se a 
um estudo comparativo de casos, de abordagem descritiva, qualitativa e aplicada, 
sendo operacionalizado por meio de entrevistas em profundidade, complementadas 
por observação direta e análise documental. Os resultados obtidos ajudaram a 
ampliar o conhecimento sobre o tema, comprovando a importância da utilização 
efetiva do SCCG como um mecanismo facilitador da implementação estratégica no 
agronegócio em ambas as empresas. Os resultados também revelaram a potencial 
influência desse sistema na formulação de estratégias e na gestão de custos dos 
produtos rurais nas empresas analisadas. Todavia, esse aspecto ainda carece de 
ser aperfeiçoado nessas organizações para que o SCCG possa ser utilizado em 
todo seu potencial. O conjunto dos resultados permitiu concluir que: a) as estratégias 
de controle e gestão de custos são fundamentais para a competitividade e 
sustentabilidade das empresas do setor de agronegócio analisadas; b) o SCCG foi 
um sistema capaz de influenciar o comportamento dos colaboradores, direcionando 
as ações das pessoas e os processos para a execução e alcance de objetivos, 
metas e resultados estabelecidos no planejamento estratégico das empresas; e c) 
há necessidade do compartilhamento interno dos fatores que representam a 
identidade organizacional, tais como missão, visão e valores para impulsionar o 
estabelecimento das estratégias organizacionais. Em síntese, o conjunto de 
resultados da pesquisa permitiu constatar a necessidade de investimentos na gestão 
e no controle de custos para que esses aspectos possam ser mais bem utilizados, 
potencializando as estratégias corporativas e de negócios. Colaborou, portanto, para 
que as empresas do agronegócio tenham meios de reagir às pressões 
mercadológicas, econômicas, políticas,  sociais e legais, atendendo, igualmente, às 
demandas de um mercado cada vez mais competitivo e, possibilitando, ainda, a 
geração de valor em uma perspectiva sustentável e duradoura. 
 
Palavras-chave: Estratégias Corporativas. Sistema de Controle e Contabilidade 
Gerencial. Gestão de Custos. Sustentabilidade. Gestão do Agronegócio. 



Abstract 

 
In spite of the growing relevance of the theme of control strategies and costs 
management, this question still has to be examined in depth in companies in the 
agribusiness sector, and especially in emerging economies, which is the case of 
Brazil.  So that recognizing and exploiting this gap in the investigations, the objective 
of this research is to analyse control strategies and costs management in two 
companies of the agribusiness sector, which are located in the state of Minas Gerais. 
Based on the theories of strategy, managerial control systems and accounting 
(SCCG), a comparative case study was carried out, from a descriptive, qualitative 
and applied perspective, by means of in-depth interviews, complemented by direct 
observation and documentary analysis.  The results obtained helped to amplify 
knowledge of the question and demonstrated the importance of the effective 
utilization of SCCG as a mechanism for facilitating the strategic implementation of 
agribusiness in both companies. The results also revealed potential influence of this 
system in the formulation of strategies and in the management of costs of rural 
products in the companies analysed. However, this aspect still has to be perfected in 
these organizations so that the SCCG can be applied to its full potential. The results, 
taken together, permit us to conclude that: a) control strategies and costs 
management are fundamental for the competitiveness and sustainability of the 
companies analysed in the agribusiness sector; b) SCCG was a system capable of 
influencing the behaviour of employees, directing people’s actions and processes in 
the execution and attainment of objectives, targets and the results drafted in the 
company’s strategic planning; c) there is a need for internal sharing of the factors 
representing organizational identity, such as mission, vision and values, to give 
impulse to the establishment of the organizational strategies.  To sum up, the results 
of the research taken together pointed to the need for investments in cost 
management and cost control, for these aspects to be better utilized in the effective 
realization of the potential corporative and business strategies, helping companies in 
the agribusiness sector to have the means to react to market, economic, political, 
social and legal pressures, and equally, to meet the demands of an increasingly 
competitive market, and furthermore, to make possible sustainable and lasting value 
generation. 
 

Keywords: Corporate Strategies.  Management Accounting and Control System. 
Cost Management.  Sustainability.  Agribusiness Management. 
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1 Introdução 

 

Diante das mudanças ocorridas no mercado e consequente aumento das pressões 

competitivas no ambiente de negócios, as organizações vêm revelando permanente 

preocupação com novas formas de gestão e condução dos processos 

organizacionais, visando facilitar o alcance de seus objetivos estratégicos (Melo, 

2014). Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), a competitividade decorre da 

evolução do ambiente corporativo, do processo de desenvolvimento tecnológico e da 

acentuada integração dos mercados mundiais. Farias Neto e Yoshitake (1998) 

definem a competitividade como uma competência para gerar produtos e serviços 

por meio de processos produtivos com padrões internacionais de preço e qualidade, 

pelos quais as organizações podem lograr resultados, inovações e flexibilidade. Na 

visão de Montgomery e Porter (1998), a vantagem competitiva pode surgir pela 

capacidade da empresa em produzir com custos mais baixos ou pela sua 

capacidade em se diferenciar das demais, destacando-a aos olhos dos clientes e, 

com isso, conseguindo operar com preços mais elevados do que seus concorrentes. 

 

No âmago da discussão sobre estratégia e competitividade empresarial, sob o 

prisma gerencial, está a proposição teórica de Prahalad e Hamel (1990), que 

postulam que a capacidade de mobilizar e integrar os recursos tangíveis e 

intangíveis de uma empresa é um fator essencial para incrementar sua 

competitividade. Segundo os referidos autores, não bastaria a uma empresa possuir 

determinado grupo de ativos. Ela precisaria manter, desenvolver, armazenar e 

divulgar, de maneira alinhada com seus objetivos estratégicos, um conjunto de 

conhecimentos próprios que colabore para a criação e manutenção de vantagens 

competitivas sustentáveis nos setores em que opera.  

 

Ainda que a teoria de estratégia não preconize uma única definição sobre o 

conceito, conforme Veiga (2015), a gestão estratégica colabora na definição dos 

planos e no acompanhamento das ações empresariais, segundo análise dos 

ambientes internos e externos da organização, tendo como objetivos a concepção e 

implantação de diretrizes que permitam que as empresas possam manter-se à frente 

dos seus competidores. Já Lugoboni, Alencar, Zittei e Chirotto (2018) definem 

estratégia como um orientador da gestão na eficácia empresarial, servindo de 
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direcionador para alcançar os seus objetivos, acentuando, todavia, a dificuldade 

prática que acompanha a implementação das estratégias competitivas das 

organizações. Esses autores também constataram que há vários obstáculos 

concernentes à falta de planejamento e controle ou pela existência de conflitos 

organizacionais e culturais, ressaltando a necessidade de alinhamento entre o 

planejamento estratégico e os sistemas de informações e controle como meio de 

superar esses obstáculos. Nesse sentido, Souza, Rasia e Almeida (2015) lembraram 

a necessidade de que as organizações implementem um plano estratégico com 

base em metas instituídas a partir de uma missão, com o propósito de antecipar-se 

aos riscos e tirar proveito das oportunidades que despontam no decorrer das suas 

atividades, visando gerar valor. 

 

Uma das questões que a literatura tem destacado como essencial no processo de 

implementação estratégica se refere ao sistema de controle e contabilidade 

gerencial (SCCG), que, entre outros objetivos, apoia os gestores na definição de 

melhor posicionamento competitivo e na tomada de decisão gerencial (Anthony & 

Govindarajan, 2006; Reginato & Nascimento, 2009; Simon, 1979). Sob o prisma 

teórico, Gomes e Salas (1995) prelecionam ainda não existir um único paradigma 

que possa orientar as pesquisas nessa área, reconhecendo, porém, uma tendência 

a abordagens mais abertas, sistêmicas e multidisciplinares de controle. Analisando 

as relações entre estratégia e SCCG, Jordão e Souza (2013) oferecem preciosa 

contribuição ao estudo do tema, confirmando as relações já observadas por Jones 

(1985), ao vincular o entendimento do SCCG com a Teoria da Contingência, 

percebendo que não há uma única abordagem universalmente aceita para todas as 

empresas. Para esses autores, tal sistema precisa ser compreendido em seu 

contexto sócio-organizacional, cultural e estratégico para produzir os melhores 

resultados.  

 

Nesse sentido, Jordão e Souza (2013) definem o SCCG como um sistema 

administrativo capaz de influenciar o desempenho das pessoas na empresa que 

colabora para aumento da eficácia organizacional. Melo (2014) pondera que o 

SCCG promove a execução estratégica, influenciando o desempenho dos 

colaboradores em relação aos objetivos da empresa, especialmente quando 

amparando nos instrumentos de controle formais e informais. Para Lopes, Beuren e 
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Martin (2018), a utilização do SCCG alinhado à inovação ajuda no desenvolvimento 

da corporação, podendo ser aplicado pelos gestores de modo a asseverar que as 

estratégias e objetivos instituídos pela organização sejam postos em exercício de 

maneira adequada e eficaz – com vistas a aperfeiçoá-los no momento oportuno. 

 

Cunha, Borgert e Ferrari (2015) explicam que a gestão de custos pode ser 

considerada como um elemento estratégico do SCCG. Segundo Voesen e Mello 

(2013), antagônica aos padrões clássicos de análise de custos, voltados 

principalmente para a mensuração de estoques e finalidades fiscais, a a gestão 

estratégica de custos necessita ser constituída de maneira a empregar instrumentos 

que ordenem o desenho organizacional e do produto, em consonância com a 

estratégia da empresa. Sob um olhar estratégico, a gestão de custos no agronegócio 

tornou-se uma ferramenta capaz de controlar e gerenciar os produtos em toda sua 

cadeia de valor, que vai desde a aquisição dos produtos e serviços até a sua 

distribuição no mercado. 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas empresas do setor do agronegócio que, como 

qualquer outra, dependem da eficiência de sua capacidade administrativa e do 

aumento de produtividade para competir no mercado (Enderle, Gurcio, Boff, Santos, 

& Burck, 2013; Souza et al., 2015), tornando-se necessário antecipar as tendências 

relativas a essas questões para aumentar a demanda de seus produtos e auferir 

maiores margens de contribuição. 

 

Considerando os aspectos retromencionados e na tentativa de alcançar os melhores 

resultados e gerar valor organizacional, particularmente observando que, muitas 

vezes, o mercado tem ditado os preços dos produtos, faz-se relevante integrar a 

gestão de custos com o SCCG. Segundo Souza, Santiago, Porto, Carneiro e Souza 

(2015), diversas evoluções aconteceram no SCCG das empresas, e atualmente um 

profundo esquema de dados é capaz de fornecer informações importantes para os 

mais diversificados cenários. Nesse sentido, a gestão estratégica de custos tornou-

se essencial para a primazia organizacional. A integração da gestão estratégica de 

custos e o SCCG segundo esses mesmos autores podem ressaltar papéis de 

proeminência auxiliando o processo de tomada de decisões, tendo em vista a sua 

contribuição para a gestão do negócio. 
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1.1 Tema e problema 

 

Diante das exigências competitivas do mercado, Santos, Farinelli, Neves e Basso 

(2018) preceituam ser necessário que as empresas, de modo geral, utilizem técnicas 

de gestão com a finalidade de tornar mais eficaz o seu processo, oferecendo 

serviços e produtos com melhor qualidade e menor custo, na tentativa de 

estabelecerem vantagem competitiva frente aos seus competidores. No entanto, as 

empresas do setor do agronegócio, especificamente, precisam de meios que lhes 

permitam acompanhar, gerenciar e controlar os fatores de mercado que impactam 

em sua competitividade. Mais do que isso, esse processo precisa ser 

estrategicamente orquestrado, sob pena de sacrificar a sustentabilidade corporativa, 

buscando melhorias na eficiência e eficácia organizacional (Jordão, Barbosa & 

Resende, 2016a). 

 

De fato, a literatura (e.g. Enderle et al., 2013; Souza et al., 2015) elucida que as 

empresas do agronegócio dependem da eficiência de sua capacidade administrativa 

e do aumento de produtividade para competir no mercado. Em geral, afirma que 

esse setor não é diferente dos demais ramos de negócios da economia, tendo em 

vista que o acirramento da concorrência tem forçado as empresas de vários setores 

a buscarem por custos mais baixos, na esperança de assegurar o retorno dos 

investimentos e a continuidade dos negócios, por meio de maiores margens de 

contribuição. 

 

Isso posto, com o crescimento do agronegócio e os diversos desafios propostos 

para esse mercado, incluindo as pressões políticas, econômicas, tecnológicas, 

informacionais, climáticas, entre outras, esse setor vem demandando das empresas 

formatos mais estratégicos para a gestão e controle dos negócios. Nada obstante, 

tornou-se necessário estabelecer e aprimorar SCCG que permita a detecção de 

erros, falhas e desvios, na melhoria dos métodos, sistemas e processos, na 

comunicação das estratégicas e objetivos corporativos, podendo, inclusive, otimizar 

o uso dos recursos e impedir distorções, retrabalhos e danos na competitividade. 

 

Neste contexto o SCCG também possibilita a gestão e o acompanhamento dos 

fenômenos que podem comprometer a produção, como as pestes, parasitas e até 
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mesmo o clima, proporcionando um controle estratégico e operacional minucioso em 

cada etapa da cadeia produtiva do agronegócio. Segundo Podestá (2017), o Brasil 

transformou-se em um dos grandes produtores mundiais de alimentos, destacando-

se na exportação de soja, carnes, açúcar, café e milho – o que corresponde a cerca 

de 40% das exportações totais do país.  

 

No ano de 2018, o agronegócio já vem sentindo os efeitos ocasionados pela crise. 

Especialistas já chamam a atenção para a necessidade de investimentos em 

sistemas de planejamento e controle estratégicos. Diante desses aspectos, Callado 

e Calado (2009; 2011) e Voese e Mello (2013) lembram a necessidade de análises 

criteriosas para alcance dos melhores resultados, observando que, como muitas 

vezes é o mercado quem tem "ditado" os preços dos produtos, faz-se essencial que 

a empresa invista em sistemas de controle e gestão de custos que deem suporte à 

formação dos preços dos produtos para que a empresa tenha sucesso em seu 

mercado. Esses autores ainda chamam a atenção para o papel da contabilidade de 

custos no processo gerencial da empresa, sendo essencial para aumentos na 

eficiência e eficácia das estratégias de controle e gestão de custos nas atividades da 

agropecuária, possibilitando, ainda, a formulação de planejamentos e orçamentos 

que atendam às necessidades gerenciais da empresa. As estratégias de controle e a 

gestão de custos, em especial, se consubstanciam em um desafio que ganha 

especial relevo no agronegócio, por causa das peculiaridades desse setor. 

 

No agronegócio, um dos grandes problemas relacionados ao custo é a falta de 

informações e de gestão dos elementos que permitem obter exata apropriação dos 

gastos na formação dos resultados em cada produto existente. Para Callado e 

Calado (2011), isso ocorre principalmente com as despesas gerais, que deveriam 

ser rateadas em diversos produtos produzidos na propriedade, de forma que se 

possa assegurar a estabilidade financeira sem comprometer os seus preços no 

mercado. Esses autores complementam que a emissão periódica de relatórios sobre 

o comportamento dos custos em suas diversas atividades é de extrema importância 

para análise de desempenho e formação do resultado, uma vez que sua análise 

possibilita avaliações e que eventuais mudanças são fundamentais para o processo 

decisório.  
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Sob um olhar estratégico, a gestão de custos no agronegócio tornou-se uma 

ferramenta capaz de controlar e gerenciar os produtos em toda a cadeia de valor – 

que vai desde a aquisição dos produtos e serviços até a sua distribuição e venda no 

mercado. Para Voesen e Mello (2013), a gestão estratégica de custos apresenta 

abordagens distintas relacionadas aos custos e tem ajudado as organizações em 

sua competitividade de curto e longo prazo, podendo apoiar uma definição mais 

clara do objetivo e uma visão mais estratégica da empresa. 

 

Para Callado e Calado (2011) e Barbosa (2015), as potenciais ineficiências ou 

inadequada gestão estratégica de custos na atividade rural podem impedir que uma 

empresa se mantivesse ativa no mercado, principalmente naquelas cujas atividades 

agroindustriais pertençam a uma grande cadeia produtiva. Esses autores explicam 

que isso se dá quando a gestão não está sendo realizada de forma que vise 

maximizar os resultados nas organizações e, portanto, não contribuindo para o 

sucesso dos negócios nem auxiliando os gestores em suas decisões.  

 

A redução dos custos na produção, a maximização dos lucros e o aumento da 

produtividade, no agronegócio são os três pilares que devem ser trabalhados em 

uma estratégia de controle e gestão de custos na visão de Hafemann (2018). Nada 

obstante, existe preocupação acadêmica e social em relação às dificuldades 

técnicas empresariais em dimensionar a eficiência e eficácia das estratégias de 

controle e gestão de custos nesse setor, tendo em vista que o simples aumento dos 

gastos não está diretamente relacionado ao aumento da produtividade ou da 

qualidade dos produtos. Podem, inclusive, representar aumento de ineficiência, 

devendo sempre ser analisados à luz dos potenciais benefícios competitivos que 

podem gerar. Nesse sentido, o desafio de compreender o papel das estratégias de 

gestão e controle de custos no setor de agronegócio é uma questão de significativa 

importância, mas que ainda está por ser compreendida em profundidade, 

especialmente em economias emergentes, como é o caso do Brasil. 

 

Diante do exposto, tomaram-se aqui, como o objeto de estudo, empresas do setor 

de agronegócio brasileiras que, de um lado, atuam no chamado possível "celeiro do 

mundo", por suas vantagens relativas à extensão territorial, diversidade de solos, 

inexistência de grandes percalços climáticos não superáveis, além de apresentar 
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relativo baixo custo de terras e grande disponibilidade de mão de obra em relação 

ao mercado mundial. Por outro lado, muitos gestores rurais constituíram empresas 

de forma pouco estruturada e com apenas alguns conhecimentos técnicos do ramo. 

Ainda assim, devido à sensibilidade e competência destes, alguns vêm obtendo 

sucesso nos negócios (Hoferetall, Rauber, Diesel & Wagner, 2006; Marion & Segatti, 

2005).  

 

Nesse sentido, Caleman, Sproesser e Zylberstajn (2008) e Rodrigues, Couto e 

Vespúcio (2018) chamaram a atenção para a necessidade de profissionalização dos 

negócios rurais, explicando que com a maior competitividade e com os avanços 

produtivos, o agronegócio deixará de ser um jeito de sobrevivência para ser o 

negócio da organização, carecendo, portanto, de mais e melhores mecanismos de 

gestão e controle. 

 

Reconhecendo e explorando a lacuna de investigação retromencionada e as 

dificuldades práticas correlatas, a problemática da pesquisa pode ser sumarizada no 

seguinte questionamento: quais são as estratégias de controle e gestão de custos 

de empresas do setor de agronegócio localizadas no Estado de Minas Gerais? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as estratégias de controle e gestão de custos em empresas do setor de 

agronegócio localizadas no estado de Minas Gerais. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever e discutir as estratégias utilizadas em duas empresas do setor de 

agronegócio localizadas no estado de Minas Gerais e os sistemas de controle 

correlatos. 

b) Identificar as características da gestão de custos e do processo do sistema de 

custeamento nas empresas pesquisadas. 
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c) Relatar o papel do SCCG na implementação das estratégias e na gestão de 

custos nessas empresas. 

d) Discutir a relação entre estratégia, controle e gestão de custos nessas 

empresas. 

 

1.3 Justificativa e relevância da pesquisa  

 

A relevância de uma pesquisa deriva de suas contribuições sociais e acadêmicas, 

conforme Jordão e Novas (2013). Sob o prisma acadêmico, a pesquisa ora descrita 

ajuda a ampliar as discussões sobre o papel das estratégias de gestão e controle de 

custos no setor de agronegócio. Adicionalmente, sobressai-se a inovação 

proporcionada pela pesquisa, pois ainda não se sabe de estudos que foquem 

especificamente a integração entre esses quatro temas (estratégia, controle, gestão 

de custos e agronegócio), especialmente em economias emergentes, como o caso 

do Brasil. Nesse sentido, espera-se que os resultados do estudo possam fornecer 

contribuições para o conhecimento do tema, servindo de base para novas 

pesquisas, para a evolução prática e teórica, como também para o estabelecimento 

de novas estratégias de gestão e controle de custos no agronegócio. 

 

A relevância social da pesquisa é enfatizada pela relevância do setor, tendo em vista 

o papel do agronegócio para as economias, as sociedades e os governos no Brasil e 

no mundo. Essa questão ganha ainda mais relevo quando se observa que o Brasil é 

um dos principais players do setor no mercado global. Sobre esses aspectos, Santos 

et al. (2018), esclarecem que o agronegócio vem alcançando proporções cada vez 

mais relevantes e passou a ser estratégico, carecendo, inclusive, de um 

planejamento global com o objetivo de evitar o desabastecimento de alimentos no 

planeta.  

 

No Brasil, o agronegócio vem vivendo um momento singular (Monte, Lopes & Contini 

2017; Santos et al. 2018), tendo em vista a sua expressividade no comércio 

internacional, que tem batido recordes todos os anos, acreditando que este país 

será o maior produtor mundial de alimentos nas próximas décadas, tornando-se um 

líder mundial nesse segmento. Com o setor em alta e sendo responsável por grande 

parte do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o agronegócio tem ajudado a 
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economia a sair da crise. O ano de 2017, foi considerado excepcional por causa de 

condições climáticas favoráveis, aliadas à competência do agricultor brasileiro – que 

contribuíram para a redução da inflação no setor - além da retomada do crescimento 

econômico do país. Linhas de crédito rurais e programa de modernização da frota 

agrícola foram disponibilizados para apoio a esse crescimento.  

 

Segundo informações divulgadas na imprensa especializada, no site notícias 

agrícolas, estudos feitos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

mostram que o Brasil é um dos países em que a produtividade mais cresce. De 2006 

a 2010, o rendimento da agropecuária aumentou 4,28% ao ano no Brasil, seguido 

pela China (3,25%), Chile (3,08%), Japão (2,86%), Argentina (2,7%), Indonésia 

(2,62%), Estados Unidos (1,93%) e México (1,46%). Eles salientam que os 

pesquisadores americanos usaram o indicador expresso em produtividade total dos 

fatores, que considera todos os produtos das lavouras e da pecuária e os relaciona 

com os insumos usados na produção. Em geral, na década de 2000, a média de 

crescimento no Brasil foi de 4,08% ao ano, revelando que a agricultura tem crescido 

principalmente com base na produtividade. 

 

Em Minas Gerais o setor do agronegócio desempenha importante papel no cenário 

brasileiro, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

geração de empregos somente no setor da agropecuária no estado de Minas Gerais 

teve expansão de 18.727 novos postos, conforme pesquisas no ano de 2017, 

ficando na frente da indústria de transformação, serviços e construção civil, que 

totalizaram apenas 4.477 contratações a mais. No interior do estado de Minas 

Gerais o saldo de vagas formais foi de 21.944, ou seja, 110.279 admissões e 88.335 

demissões. O setor do agronegócio em Minas Gerais é expressivo quando 

comparado com o restante do país, tendo a sua participação em relação ao país em 

40,67% (CEPEA, 2018). Percebe-se que o setor do agronegócio vem ganhando 

mais espaço na economia estadual, com esse setor em progressiva expansão. 

 

Para Bastos e Gomes (2011), a principal característica da produção do agronegócio 

mineiro é a sua diversidade, coexistindo regiões com expressiva produtividade e 

tecnologia em suas produções essencialmente rudimentares, que são voltadas para 

a sua subsistência. O caráter da sua diversidade tornou-se reflexo de diversos 
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ambientes num estado de expressivas dimensões – do ponto de vista social, 

econômico, técnico e regional. Diante do exposto e considerando essa expansão 

agrícola no estado de Minas Gerais, tornou-se necessário estudar a gestão 

organizacional do estado, de modo a contribuir para a gestão do negócio para o 

desenvolvimento do setor. 

 

Entre as implicações gerenciais, realça-se que esse tipo de estudo tem potencial 

para contribuir para as decisões gerenciais, tendo em vista que as relações entre 

setores no agronegócio não são mensuradas simplesmente pelas estatísticas, mas 

pela capacidade estratégica da administração em dimensionar e controlar os vários 

fatores inerentes à sua cadeia de produção (Begnis, Estivalete e Silva, 2007). Além 

disso, o entendimento do papel estratégico do SCCG para a análise e gestão de 

custos pode subsidiar as decisões do empresário rural, além de impactar 

diretamente na eficiência e eficácia das estratégias de controle e gestão de custos 

para as empresas do setor do agronegócio. Cunha et al. (2015) explicam que a 

gestão estratégica de custos apresenta uma abordagem distinta dos modelos 

tracionais de custeamento, considerando que a gestão estratégica de custos deveria 

ser estrutura para empregar ferramentas que alinhem o desenho organizacional e a 

concepção dos produtos e processos, em consonância com a estratégia da 

empresa. 

 

Adicionalmente, espera-se que outras empresas possam valer-se das experiências 

descritas no estudo, visando dar suporte à tomada de decisão nos níveis 

estratégico, tático e principalmente operacional nas empresas do segmento do 

agronegócio, seja internamente ou ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Os 

benefícios advindos da redução de perdas com estratégias de gestão e controle de 

custos, além de impacto econômico, podem também se materializar na esfera social 

com maior quantidade de alimentos e produtos disponíveis no mercado. Igualmente, 

parte dos lucros adicionais pode ser revertida aos colaboradores e/ou ser repassada 

aos clientes na forma de preços mais baixos, ampliando as vendas e a 

competitividade das empresas. Em contrapartida, falhas no controle e na gestão de 

custos podem gerar uma tentativa de repasse excessivo, impactando negativamente 

nos resultados financeiros das empresas, levando-as a serem menos competitivas. 

Além disso, os resultados do estudo poderão ser utilizados como benchmarking 
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competitivo para setores ou empresas em situações similares, oferecendo 

alternativas para integração entre estratégia, SCCG, gestão de custos e 

agronegócio. 

 

Por fim, a desenvolvida pesquisa também se torna relevante para a pesquisadora, 

por trabalhar na gestão de um grupo de empresas, em que o setor do agronegócio 

se destaca entre os demais setores da companhia, havendo a oportunidade de 

contribuir para o crescimento da empresa e da pesquisadora. Além disso, por atuar 

na área de contabilidade gerencial, a relevância pessoal deste tema está pautada na 

oportunidade de conseguir conciliar o conhecimento do mundo acadêmico com a 

prática utilizada.  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

A presente dissertação foi organizada em capítulos. Neste primeiro encontra-se esta 

introdução, em que se apresentam o tema a ser abordado, o problema, assim como 

a questão norteadora, os objetivos e a justificativa para a realização da pesquisa.  

 

No segundo capítulo, relatou-se a plataforma de sustentação teórica da pesquisa, no 

qual se promove o debate teórico dos autores, de forma a responder a questão 

norteadora. São demonstrados também conceitos centrais de competitividade, 

gestão estratégica, SCCG, custos, bem como estudos contemporâneos sobre esses 

temas.  

 

Na sequência, no capítulo três, estão descritos os procedimentos metodológicos, 

onde se buscou relatar toda a metodologia empregada para o desenvolvimento do 

trabalho, como: tipologia da pesquisa, a sua abordagem metodológica e o 

detalhamento para a coleta de dados. 

 

No capítulo quatro foi feita uma breve descrição das empresas objetos da pesquisa, 

relatando os seus resultados de forma triangulada e as discussões norteadoras, à 

luz da teoria que dá suporte à pesquisa. Para fechamento desta investigação, no 

capítulo cinco foram expostas as considerações finais. Seguem-se as referências e 

os apêndices. 
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2 Plataforma de Sustentação Teórica 

 

Neste capítulo, é apresentada a plataforma de sustentação teórica da pesquisa, 

onde se promove o debate do tema à luz dos autores. Inicialmente serão abordados 

os desafios competitivos enfrentados pelas empresas e a necessidade de uma boa 

gestão estratégica, com particular foco no agronegócio. A seguir, será tratado sobre 

o SCCG e a importância do gerenciamento de uma boa informação contábil e sua 

relevância na gestão de custo para o agronegócio. Posteriormente, destacaram-se 

estudos contemporâneos sobre o tema abordado. 

 

2.1 Das estratégias competitivas às estratégias no agronegócio 

 

Diante das exigências desse mercado competitivo, Santos et al. (2018) entendem 

ser necessário que as empresas utilizem técnicas estratégicas de gestão com a 

finalidade de tornar o seu processo mais eficaz, oferecendo serviços e produtos com 

melhor qualidade e menor custo, na tentativa de estabelecer vantagem competitiva 

frente aos competidores. 

 

De acordo com Oliveira, Gonçalves e Paula (2013), as mudanças ocorridas em um 

ambiente organizacional tem alterado sensivelmente a concepção das empresas de 

como produzir bens e serviços capazes de serem competitivos nesse mercado 

mundial. Em razão do crescimento e da modernização dos setores, muitos modelos 

de gestão considerados tradicionais demonstraram ser incapazes de guiar as 

empresas a um êxito competitivo que seja superior em seu mercado. Nesse sentido, 

faz-se relevante, em um ambiente competitivo, uma inovação contínua com mais 

agilidade e eficácia nos processos, que são fatores determinantes para a 

sobrevivência dessas empresas ao longo do tempo. 

 

Há muitos anos, os pesquisadores buscam explicar os conceitos de competitividade. 

Sob o prisma teórico Henderson (1989), refere o seu surgimento ao longo da própria 

vida, quando os primeiros organismos unicelulares competiam por um recurso 

essencial na cadeia alimentar. Quando esses organismos unicelulares cresceram e 

se desenvolveram, tornaram a vida mais complexa, com abundância e uma 

variedade de segmentos gradativamente mais acirrada, que mais cedo ou mais 
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tarde um deslocaria o outro. E na ausência de recursos que pudessem manter o 

equilíbrio estável, apenas um ganharia vantagem em seu próprio território e 

sobreviveria. 

 

Silva (2001) opina que sobreviver nesse ambiente empresarial é analisar o grau de 

aceite dos seus produtos no mercado. Esse autor entende que consumidor é o 

principal agente dessa mudança de mercado e, que no passado empresas 

concorrentes tinham seus papéis bem definidos quanto ao relacionamento 

empresarial, como nas décadas de 1960 e 1970 quando tudo que se produzia era 

vendido, em virtude da baixa concorrência. 

 

Em outra definição do termo competitividade, Henderson (1989) e Silva (2001) 

reportam que ela existe onde há dois ou mais competidores que disputam por algo 

em um ambiente concorrencial. Relaciona-se essa disputa à sobrevivência no 

mercado, que para vencer é necessário utilizar estratégias relacionadas à 

capacidade de compreender e visualizar o ambiente para a utilização dos recursos a 

ganhar essa disputa. Coutinho e Ferraz (1993) comungam do termo competitividade 

como a concorrência, ou seja, uma competição superior às características da 

empresa em que o seu efeito não depende somente da organização, e sim de várias 

causas que a rodeiam, sendo que em alguns mercados existem fatores que podem 

ser mais representativos que outros. Já Arbage (2001) define esse termo como a 

capacidade de sobreviver e crescer em mercados atuais ou novos mercados. E 

comenta que a sobrevivência tornou-se uma medida de desempenho das 

organizações, que para sobreviverem dependem das relações de custos 

organizacionais. 

 

Custos organizacionais associados às atividades bem determinadas e adequadas 

contribuem para a continuidade das operações empresariais. Conforme Porter 

(1989), essas atividades definidas e adequadas visam constituir uma posição 

lucrativa e com sustentabilidade contra as forças que indicam uma concorrência. Ele 

aduz que vantagem competitiva fundamenta-se na produção, por intermédio de uma 

economia de escalas, diferenças nos produtos e mudanças tecnológicas. 
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É importante destacar que essas mudanças tecnológicas, nesse novo cenário 

econômico, surgem como uma poderosa força que impulsiona o mundo em volta da 

uniformização, onde o resultado é a germinação de mercados emergentes por uma 

escala de produção crescente e substancial redução nos preços dos produtos 

manufaturados. Para sair na frente da concorrência, as empresas que atuam nesse 

mercado têm buscado novas alternativas, com marcas globais, alta qualidade em 

seus produtos e baixo preço de custo. A busca concorrencial nesse mercado 

econômico foi apresentado como um elemento fundamental no qual uma boa gestão 

tem contribuído para o desenvolvimento de empresas, melhorando a eficácia e 

eficiência dos processos produtivos (Dalazoana, Binotto, Lopez e Gimenes (2017). 

 

Assim, as mudanças tecnológicas, a capacidade gerencial e a flexibilidade 

organizacional são aspectos importantes da competitividade, que visa à redução dos 

custos de produção, definidos por meio de estratégias concorrenciais que permitem 

às organizações manter ou ampliar sua posição sustentável nesse mercado. Obter 

um melhor produto e melhor condição de venda, aproveitando os recursos humanos, 

físicos e financeiros existentes, indica a atual tendência dessa competitividade, 

tendo em vista que essa vantagem competitiva requer insumos de constante 

inovação (Silva, 2001). 

 

Com a certificação de que a competição existe entre redes produtivas, torna-se 

necessário compreender melhor os mecanismos utilizados para vencer essa 

competitividade que acontece no ambiente empresarial, para envolver todos os 

colaboradores nessa difícil missão de sobrevivência (Caleman et al., 2008). Diante 

do exposto, a administração depara-se com a necessidade de obter instrumentos 

necessários para essa sobrevivência, uma vez que somente a melhoria da 

operacionalização entre os concorrentes não a tornará competitiva, e nesse sentido 

surge a gestão estratégica como um diferencial entre os concorrentes. 

 

Na língua grega, a gestão estratégica, em seu termo original Strategos, quer dizer 

arte do general, ou seja, diz respeito a criação, projetos e ações. Sua finalidade é 

vencer o inimigo nesse mercado, utilizando como meta a captura e manutenção de 

clientes, em que, não o fazendo, pode-se estar se entregando aos concorrentes 

(Grzeszezeszyn, 2005). 
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Sob o prisma teórico, Silva (2001) relaciona estratégia à capacidade de a empresa 

entender o ambiente organizacional, podendo visualizar alternativas diferenciadas 

para utilização dos recursos disponíveis, com a finalidade de manter-se e ter êxito 

no mercado. O autor denomina essas empresas como jogadores, uma vez que são 

concorrentes entre si, buscando formas de adquirir mais espaço nesse mercado, 

utilizando estratégias para continuar nessa competição. 

 

Muitos teóricos da estratégia, como Porter (1989), definem o termo gestão 

estratégica como a busca por uma posição competitiva, entendendo ser essa uma 

batalha interminável entre as empresas, com visão lucrativa e sustentável entre os 

concorrentes, em que se tenta modelar o meio ambiente em que se vive em favor da 

empresa. Mesmo que a teoria de estratégia não tenha definição única para o 

conceito, a ideia clássica defendida por Henderson (1989) é que a gestão 

estratégica se alinha e pode potencializar vantagens competitivas para uma 

organização a partir do desenvolvimento de um plano de ação, cuja base de sua 

vantagem está em analisar a sua diferença entre a empresa e os demais 

competidores. Anjos (1995) conceitua o termo gestão estratégica como a adoção de 

premissas inteligentes alinhadas a novas tecnologias, exercendo adequadamente 

procedimentos administrativos, em que o equilíbrio desses fatores é indispensável 

para a permanência da empresa nesse mercado, de tal modo que os produtos e 

serviços alcancem o lucro desejado. Santos e Monteiro (2004) a entendem como 

uma projeção futura que é capaz de calcular as ameaças e as oportunidades desse 

ambiente. Já Oliveira (2004) defende o termo estratégia como em um planejamento 

emergente em que é necessário definir decisões que sejam fixas ao processo 

organizacional, integrando os objetivos, missão e uma sequência de atos 

administrativos que podem ser,a priori, uma guia de ações bem definidas ou,a 

posteriori, como a definição de um agrupamento de resultados. 

 

Como se pode analisar, o termo estratégia pode ter vários significados no decorrer 

da evolução de um planejamento estratégico, uma vez que não existe consenso 

sobre seu conceito (Lima, 2009; Porter, 1989). Sua conceituação definitiva vai 

depender de cada uma das empresas, seja ela comercial, de serviços ou rural que, 

com base nesta análise, criará uma forma de atuação que poderá ser a partir de 
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planejamentos empresariais ou outras formas de planejamento que sejam 

competitivas nesse modelo de mercado.  

 

Alguns autores destacam a questão do plano ou planejamento na conceituação de 

estratégia. Esse processo de planejamento deve estabelecer um número de metas 

em respostas a diferentes prioridades (Donaldson, 1985). Para atingir as metas e 

objetivos previamente estipulados, torna-se necessário obter controle sobre os 

recursos utilizados, pois só com um bom planejamento pode-se conduzir a uma ideia 

desse controle (Grzesezesyn, 2005). Entre as várias possibilidades estratégicas dá-

se a origem do planejamento estratégico. 

 

O planejamento estratégico tem por finalidade atingir os objetivos organizacionais e 

se tornou um plano de criação e decisão que, gerido de forma competente e eficaz 

em termos de destinação dos recursos financeiros,é capaz de atingir seus objetivos 

minimizando o custo e maximizando o lucro (Donaldson, 1985). Para Grzesezesyn 

(2005), sua definição é como o processo decisório sobre os objetivos e mudanças 

da organização, com disponibilidade de recursos que a empresa se dispõe a utilizar 

para atingir seus objetivos e com políticas que regem sobre a aquisição desses 

recursos.  

 

Estrada e Almeida (2007) apregoam que os métodos de planejamento estratégico 

nos últimos anos têm sofrido uma evolução que veio desde o planejamento 

orçamentário à gestão estratégica, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1  

Evolução dos modelos de planejamento  
 

 Planejamento 
Orçamentário 

Planejamento 
de Longo Prazo 

Planejamento Estratégico Gestão 
Estratégica 

Década 1950 1960 1970 1990 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

• Orçamento 
anual 

• Quantitativo 
• Curto prazo 

• Extrapolação 
do orçamento 

• Projeção de 
tendências 

• Longo prazo 

• Definea direção da 
empresa. 
• Análise de mudanças 
ambientais externas 
• Análise dos recursos 
internos 
• Qualitativo 
• Longo prazo 

• Pensamento sistêmico 
• Integração entre 
planejamento e controle 

• Gestão da mudança 
• Aprendizagem 
organizacional 

• Busca da eficiência e da 
eficácia organizacional 

D
efi

ci
ên

ci
as

 Não se 
compromete 

com previsões 
de longo prazo 

Não faz 
previsão de 
alterações 
ambientais 

Deficiência na 
implementação 

Falta de integração mais 
apurada com os modelos de 

mudança organizacional 

Fonte: Estrada, R.J.S., & Almeida, M.I.R (2007). A eficiência e a eficácia da gestão estratégica: do 
planejamento estratégico à mudança organizacional. Revista de Ciência da Administração,9(13), 153.  
 

Na Tabela 1, os autores demonstram a evolução das técnicas de planejamento, em 

que sempre uma técnica anterior serve de base para a criação das novas 

abordagens seguintes. Nesse ato, o planejamento estratégico instituído na década 

de 1970 serviu de base para a gestão estratégica, que adicionou o pensamento 

sistêmico, o controle integrado, a gestão da mudança, o aprendizado organizacional 

e a eficiência e eficácia organizacional. 

 

Assim, a gestão estratégica apresenta premissas básicas com metodologias 

próprias. O que as distingue é a capacidade de criatividade e a imaginação dos 

setores da empresa, que se torna um fator essencial na sua formulação, ganhando 

importância na estabilidade. A estratégia aparece de um agrupamento de 

conhecimento e experiências de toda a organização, devendo ser estabelecidos 

rumos, objetivos entre as unidades de negócios para que, assim, as metas sejam 

atingidas (Grzeszezeszyn 2005). Nesse sentido, quando se cria uma estratégia na 

empresa, que seja competitiva, está-se definindo meios de como a empresa irá 

competir e quais serão suas metas e políticas necessárias para a condução desse 

processo.  
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Como não se pode definir um conceito único sobre estratégica no ramo 

organizacional, uma vez que vai depender da organização que a adota e da sua 

forma de atuação empresarial, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) abordam várias 

escolas e o processo de implantação e controle do plano estratégico para auxiliar 

essas empresas nesse processo. Essas escolas são definidas pelos autores como 

as 10 escolas do planejamento estratégico, distribuindo-a em três grandes grupos 

quanto à sua natureza, que são prescritiva, descritiva e de configuração. O primeiro 

grupo (prescritivo) prescreve a formulação da estratégia, ou seja, como ela deve ser 

formulada. O segundo grupo (descritivo) preocupa-se com a descrição da 

formulação da estratégia e com a forma como elas são formuladas de fato. E o 

terceiro grupo contém apenas uma escola, que combina e agrupa os elementos das 

outras escolas com uma definição que seja mais ampla para a formulação da 

estratégia. A utilização em diferentes desenhos organizacionais na adaptação ao 

ambiente é resumida na Tabela 2. 
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Tabela 2  

Síntese das escolas 

Natureza Esco-
las 

Síntese 

Prescritiva 

D
e
s
ig

n
 O seu modelo busca harmonizar aspectos internos e externos do 

ambiente. A formulação de estratégias é um processo de concepção, com 
objetivos bem definidos e o executivo principal, que muitas vezes pode ser 
o presidente, é o estrategista responsável pela organização 

P
la

ne
ja

- 
m

en
to

 A formulação da estratégia é vista como um processo formal, com etapas 
para uma formulação e a implementação estratégica a serem seguidas 
com a finalidade de alcançar os objetivos esperados. Nessa escola está 
incluída a técnica do planejamento estratégico.  

P
os

ic
io

na
-

m
en

to
 É vista como um processo analítico em que enfatiza a importância das 

próprias estratégias e não somente dos processos. Sofre grande influência 
acentuada por Michael Porter que no ano de 1980 adoou a visão de que 
estratégia se reduz a posições genéricas, em vez de avolumar 
perspectivas de estratégias integradas ou formalizadas em planos. 

Descritiva 

E
m

pr
e-

en
de

do
ra A formulação de estratégias é concentrada em um único líder que enfatiza 

a matéria da intuição, do julgamento e da experiência deste para essa 
formulação, em que sua formação é vista como um processo visionário a 
partir da percepção desse líder. 

C
og

ni
tiv

a 

A formação de estratégia é vista como um processo mental e o estudo 
como os indivíduos processam as informações vindas do ambiente e 
formulam uma estratégia na mente, a fim de categorizar o processo em 
mapas, modelos, conceitos e esquemas. Apesar desse mapeamento ainda 
não ser possível, essa escola reconhece o processo criativo mental do 
estrategista e o quanto essa subjetividade cognitiva é um incógnita 
interessante a ser desvendada. 

A
pr

en
- 

di
za

do
 Entende-se estratégia como um processo emergente que origina em toda a 

organização através de seus membros individuais ou coletivos. O processo 
emergente destaca o aprendizado, entendendo a realização das ações 
pela ideia de implementação. 

 

P
od

er
 

A formação de estratégia é vista como um processo de negociação, 
utilizando a influência do poder e da política. É dividida em micropoder 
(formulação de estratégia pela barganha, confrontação e persuasão entre 
os atores que dividem o poder na empresa) e macropoder (utiliza-se poder 
sobre os outros parceiros de alianças para negociar estratégias coletivas 
de seu interesse). 

C
ul

tu
ra

l Formulação de estratégia como um processo coletivo baseado nas crenças 
interpretações comuns a todos os membros da organização, as quais são 
adquiridas por meio de um processo de aculturação ou socialização. 

A
m

bi
en

ta
l

Coloca a estratégia como um processo reativo, ou seja, a organização é 
considerada um ente passivo que consome seu tempo reagindo a um 
ambiente que estabelece ordem a ser seguida. A adaptação das pessoas 
nesse ambiente totalmente hostil deve partir do líder. 

Configura-
ção 

C
on

fig
ur

aç
ão

 A estratégia é vista como um processo de transformação por meio de 
mudanças estruturais e inovações. As organizações são percebidas como 
agrupamentos coerentes de características e comportamentos. Para haver 
uma mudança estratégica, a organização tem que mudar de configuração, 
ocorrendo assim, uma transformação da organização. 

Fonte: Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2000). Safári de estratégia: um roteiro pela selva do 
planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman. 
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Para Mintzberg et al. (2000), qualquer processo de formulação estratégica poderá 

incluir uma ou mais escolas de pensamento estratégico, que dependerá da 

conjuntura atual em que vive a empresa. Ainda segundo o autor, essas 10 escolas 

de estratégias contribuem para a formação de estratégia de uma empresa, pois elas 

se misturam e se complementam, uma vez que a estratégia adotada em 

determinado momento deverá ser a que melhor atender à realidade da empresa. 

 

A gestão estratégica, por sua vez, é considerada como o processo de escolha na 

sua implementação, e é por esse motivo que, de acordo com Mintzberg e Quinn 

(2001), o termo estratégia deve ser visto por cinco vieses fundamentais, os 

chamados 5Ps, plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva (Tabela 3). 

 

Tabela 3 

Definições de estratégia, segundo os 5 Ps da estratégia  

(P) 
Estratégia 

Definição Características 

Plano Curso ou ação, diretriz. Preparadas previamente às ações. Desenvolvidas 
consciente e deliberadamente. 

Pretexto Manobra específica. Relacionada à estratégia como plano, com ointuito de 
“manobrar” a concorrência. 

Padrão Consistência de comporta-
mento. 

Padrão relacionado à ação, com intenção. 
Pode haver um plano implícito atrás do padrão. 

Posição Posição em relação a uma 
referência. 

Ponto de referência: ambiente, concorrente, mercado. 
Olhar para fora (posicionamento), relacionando à 
organização. 

Perspectiva Conceito da organização, 
visualizado internamente. 

Perspectiva compartilhada 
Olhar para dentro (perspectiva), relacionando à 
organização. 

Fonte: Mintzberg, H., & Quin, J. B. (2001). O processo da estratégia. Porto Alegre: Bookman. 
 

Para Mintzberg e Quinn (2001), conforme a Tabela 3, a estratégia não é algo restrito 

somente à alta direção, ou seja, cada setor da empresa deve desenvolver sua 

própria estratégia, desde que esta esteja alinhada aos objetivos do negócio, visando 

aos bons resultados. Esse modelo de conceitos propostos não é excludente, mas 

compatível, isto é, a estratégia como posição e perspectiva é perfeitamente 

compatível com seu plano, manobra e/ou procedimento. Assim, os autores concluem 

que estratégia não é simplesmente planejada, e sim moldada,o que exige das 

empresas mudanças de comportamentos e posturas para o desenvolvimento de 

novas competências. 
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Em razão das novas oportunidades do mercado e dos riscos presentes, as decisões 

estratégicas podem calcular os pontos fracos e fortes presentes na empresa. Cabem 

a cada gestor explorar a sua competência para estar à frente da concorrência e 

conseguir um bom desenvolvimento dos seus produtos (Andrews 1971). Essas 

competências são denominadas por Prahalad e Hamel (1990) como essenciais ao 

aprendizado coletivo da organização, pois coordenam habilidades integram 

correntes e tecnologias até a integração de valor, permitindo a organização 

àencontrar novas oportunidades.  

 

Pode-se dizer que o processo de mudança organizacional está associado à gestão 

estratégica, dessa forma a sua execução para a condução dessa mudança objetiva 

a localização de caminhos mais adequados para o alcance de uma visão de futuro. 

Esse processo depende de conceitos teóricos que sejam mais influentes na 

administração dos gestores bem como sua natureza, diversidade, competição e 

demais fatores que influenciam o ambiente organizacional (Estrada & Almeida, 2007; 

Santos, Alves & Almeida, 2007). De fato, a natureza dos negócios e o ambiente no 

qual eles se inserem parece ser uma questão fundamental na concepção, 

implementação e controle de uma gestão estratégica efetiva. Esses aspectos 

ganham particular relevo no agronegócio, especialmente considerando que o 

sucesso das estratégias de gestão precisam considerar fatores como a cultura, a 

estrutura organizacional, o setor em que a empresa opera, entre outros fatores que, 

na visão de Porter (1989), formam a chamada "arena competitiva dos negócios".  

 

O processo de estratégia organizacional deve ser implantado e seguido não 

somente na empresa, mas, se possível, envolver toda a cadeia organizacional. 

Montgomery e Porter (1998) asseguram que muitos problemas na implantação 

desse sistema devem ser enfrentados pelos gerentes dentro de suas próprias 

empresas, tendo em vista que estão relacionados à transformação da sua própria 

organização. Ainda segundo os autores, a compreensão da estrutura do setor pelos 

seus dirigentes e o correto posicionamento empresarial são essenciais para a 

obtenção de uma vantagem competitiva sustentável. Gradativamente as empresas 

precisam competir em uma escala mundial, tendo em vista que muitas questões de 

cunho estratégico não sofrem alterações se a empresa compete em um só país ou 

em vários.  
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Adicionalmente, Simões, Pessoa, Santos, Cabral e Nascimento (2009) e Cunha et 

al. (2015) preceituam que uma boa política estratégica organizacional deve ser 

definida com base em objetivos claros e que estejam alinhados com os meios para 

concretizá-la, além de buscar obter um grau de flexibilidade que permita 

modificações em virtude do ambiente externo. Esses autores entendem que, para a 

evolução da empresa, é necessário um excelente e inteligente trabalho estratégico, 

utilizando como elementos a inovação e o atendimento às necessidades desse 

setor, uma vez que os negócios da empresa necessitam de informações precisas e 

reais que somente uma boa gestão estratégica de forma adequada poderá designar, 

avaliar e acompanhar os negócios e processos organizacionais. 

 

De fato, empresas do setor do agronegócio dependem também da eficiência de sua 

capacidade administrativa e do aumento de produtividade para competir no 

mercado. Enderle et al. (2013) e Souza et al. (2015) entendem que essas empresas  

vêm sendo forçadas a buscar novas estratégias competitivas que permitam 

antecipar as tendências de mercado e busquem assegurar o retorno dos 

investimentos e a continuidade dos negócios. 

 

O agronegócio, eventualmente denominado por agribusiness, é um termo que 

envolve uma cadeia de atividades que inclui a própria produção agrícola, assim 

como todos os serviços, técnicas e equipamentos a ela relacionados. Para Callado,e 

Calado (1999), o agronegócio consiste na fabricação e no comércio de suprimentos 

do setor agrícola elaborados a partir das operações dos produtores rurais de 

produtos do agro brasileiro. Segundo informações advindas do Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 2018), esse é um importante ramo da 

economia que envolve uma inter-relação entre três setores: o primário 

(agropecuária), o secundário (indústria de tecnologia e de transformação da matéria-

prima) e o terciário (transporte e comercialização dos produtos advindos do campo). 

Todos os três setores compõem o agronegócio (CEPEA, 2018). 

 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, o 

agronegócio, desde 2013, vem crescendo em termos de competitividade, 

principalmente no tocante às exportações, que têm contribuído para a manutenção 

do saldo da balança comercial e a geração de divisas para o país (IBGE, 2018). Por 
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isso, o agronegócio é considerado um setor de grande destaque para a economia 

brasileira, visto que a sua participação na balança comercial, sua oferta de emprego 

e a sua riqueza gerada podem ser analisadas pelos valores que alcançaram o 

Produto Interno Bruto (PIB), conforme acentuam Calemanet al. (2008). Resultado da 

pesquisa do IBGE (2018), no ano calendário de 2017, documenta que o setor foi 

promotor de 13% do aumento do PIB brasileiro, ajudando o Brasil a alavancar em 

1% após dois anos de recuo, o que contribuiu para o equilíbrio da inflação. É 

importante destacar que a elevada produção que contribuiu para o aumento do PIB 

brasileiro não se refletiu em aumento da renda dos agentes envolvidos no 

agronegócio, que recuou 4,6%. Ou seja, ainda com os efeitos da crise econômica 

brasileira, os preços dos produtos agropecuários caíram, o que implicou oferta de 

produtos e, consequentemente, preços internacionais baixos, apreciação real da 

taxa de câmbio ao longo de 2017 e ainda a demanda interna enfraquecida. Mesmo 

assim, houve maior produção em menores preços, em que o agronegócio favoreceu 

a economia e a sociedade como um todo. Assim, na medida em que evoluiu a 

oferta, contribuiu para o crescente abastecimento do mercado e com o equilíbrio da 

inflação. 

 

No estado de Minas Gerais o agronegócio apresentou importante participação no 

PIB brasileiro, representando, em 2017, 13,5%, com queda em relação ao ano 

calendário de 2016 em virtude dos efeitos negativos da crise econômica e política do 

Brasil (CEPEA, 2018). De acordo com o IBGE, somente no estado de Minas Gerais 

os resultados no último censo acusaram crescimento em várias áreas, em um 

consumo de área rural mais equilibrada em comparação ao resultado brasileiro. 

Esse crescimento brasileiro se deu nas cidades do interior e destacou o estado de 

Minas Gerais, especificamente nas regiões do triângulo mineiro, como responsável 

por 13,7% do PIB de Minas Gerais. 

 

Para o IBGE, a população mineira desfruta de um dos melhores índices de 

qualidade de vida do Brasil, com índice de desenvolvimento humano de renda de 

0,865, considerado elevado e acima da média brasileira, que foi de 0,754. Ainda 

destaca as exportações mineiras, que em 2017 foram comercializados US$ 7,9 

bilhões para o exterior, crescendo 8,1% em relação ao ano anterior. Só em Minas 

Gerais, houve aumento de 14% de área utilizada, o que corresponde a 37,9 milhões 
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de hectares apenas nesse setor do agronegócio. Nessas terras, a quantidade de 

novos estabelecimentos do agronegócio aumentou 10%, considerando o total de 

607.448 novas unidades entre os anos de 2006 e 2017. Quanto à expansão 

tecnológica, esta teve aumento de 2,114% e os maquinários cresceram 77%, 

correspondendo a 162.764 novas unidades. A Tabela 4, elaborada com base em 

CEPEA (2018), demonstra a evolução do agronegócio no estado de Minas Gerais, 

conforme o PIB Brasileiro. 

 

Tabela 4  

Participação do estado de Minas Gerais em relação ao PIB do agronegócio nacional 

(%) 

AGRONEGÓCIO 

 INSUMO BÁSICO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO TOTAL 

2004 10,02 13,56 6,56 8,93 9,66 

2005 11,03 13,15 6,95 8,91 9,63 

2006 11,37 15,39 8,19 10,29 11,07 

2007 11,38 14,51 8,21 10,24 10,89 

2008 12,60 14,40 8,11 10,45 11,09 

2009 13,16 13,90 8,90 10,58 11,22 

2010 12,22 14,46 10,18 11,79 12,11 

2011 12,89 15,29 10,57 12,30 12,82 

2012 12,90 14,17 10,67 11,86 12,35 

2013 11,92 14,60 11,17 12,64 12,85 

2014 11,98 15,49 11,47 13,37 13,50 

2015 12,03 14,60 12,03 13,40 13,36 

2016 12,39 14,28 13,17 13,82 13,71 

2017 13,19 13,81 12,87 13,69 13,50 

Fonte: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA (2018, p. 24). 

 

Na Tabela 4, é demonstrada a crescente participação do estado de Minas Gerais no 

PIB brasileiro desde o ano de 2004, que vem mantendo equilíbrio. Essa participação 

é resultado da recuperação que tem apresentado a economia brasileira, 

impulsionada pelo volume da produção no agronegócio (CEPEA, 2018). 

 

Para Macohon, Scarpin e Zittei (2015), nos últimos tempos poucos países tiveram 

crescimento persuasivo no agronegócio internacional quanto o Brasil, tendo em vista 
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que ele se tornou um dos líderes mundiais na fabricação e exportação de vários 

produtos do ramo agropecuário, contudo, afirmam os autores a carência de recursos 

por parte da sua infraestrutura tende a comprometer a competitividade da empresa. 

 

No que se refere à exportação, para Monte et al. (2017), o Brasil desenvolveu-se em 

um dos países que atualmente conseguem atender à demanda de alimentos no 

agronegócio da China, que em 2009 passou a ser o maior investidor brasileiro e seu 

maior comprador. Tornou-se, então, parceiro estratégico e prioritário do país, com 

oportunidades ímpares para o Brasil na ampliação da sua pauta de exportação para 

produtos de maior valor agregado. 

 

De acordo com Souza et al. (2015), os produtos do agronegócio competem no 

mercado internacional e nacional e encontram-se na fase de crescimento e 

modernização. Ainda segundo os autores, o Brasil está comprovando ser o grande 

fornecedor de alimentos e produtos naturais no mercado internacional, em sua 

maioria commodities, por dependerem de preços internacionais e do câmbio, mas 

que ainda têm sua remuneração melhor do que a oferta brasileira. 

 

Para Jank, Nassar e Tachinardi (2005), com os avanços da tecnologia e da 

pesquisa, o mercado de commodities tem contribuído para o aumento da 

produtividade, especialmente nos produtos do agronegócio brasileiro. Esse setor 

tem colocado o Brasil em crescimento no seu potencial tanto horizontal como vertical 

na lei da oferta, principalmente a partir da desvalorização do real, quando houve 

crescimento mais representativo do setor com a entrada da China e de outros países 

asiáticos. Estes compraram grandes volumes de alimentos, sendo que eles é que 

definiam o preço, pois mostravam interesse em pagar pelo produto. 

 

Para sair na frente com todas as mudanças ocorrendo nesse mercado, o 

agronegócio tem investido em novos modelos de administração baseados em 

controle, planejamento e estratégias de gestão, com a finalidade de obter excelência 

em seus produtos (Enderle et al., 2013). A partir do momento em que o setor 

começou a usar esses artefatos para gerenciar, ele ganhou efeitos e passou a ser a 

gestão do seu negócio. Segundo Enderle et al. (2013), um SCCG e o planejamento 

alinhados com a habilidade técnica e administrativa levam o administrador rural a 
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pensar no futuro, tendo em vista que se é necessário aproveitar todos os recursos 

disponíveis para o sucesso do seu negócio, com ações preventivas para correções 

de possíveis desvios. A Figura 1 apresenta uma visão estruturada dos efeitos 

negativos pela ausência de um planejamento e controle. 

 

 

 

Figura 1 
Efeitos negativos pela ausência de planejamento e controle. 
Fonte: Enderle, R. X., Curcio, B. R., Boff, A. L., Santos, F. C., & Burck, G. R. (2013). Planejamento e 
gestão de custos: estudo de caso de uma empresa do segmento agropecuário (p;. 145-156). Revista 
de Ciências Gerenciais, 145-156, adaptado de Noronha, J. F. (1987). Projetos agropecuários: 
administração financeira, orçamento e viabildiade econômica. (2. ed., p. 150). São Paulo: Atlas. 
 

A análise da Figura 1 indica que o ideal para o setor de agronegócio são mais ações 

estratégicas que possam evitar esses desperdícios a partir de preventivas 

correções, ou seja, que essas ações possam ser implementadas antes de gerar 

problemas ou reflexos negativos no processo produtivo. De fato, a gestão 

estratégica eficaz no agronegócio precisa considerar que o SCCG tornou-se 

essencial e capaz de gerar informações que deem suporte a um processo de 

gestão, para que os administradores possam tomar decisões e obter vantagem 

competitiva. 
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2.2 Estratégias e sistema de controle e contabilidade gerencial 

 

Segundo Antony e Govindarajan (2011), imagina-se que inicialmente se deva 

estabelecer uma estratégia por meio de um processo formal e racional para, em 

seguida, ser desenvolvido um sistema de gerenciamento com base nas informações 

geradas pelo SCCG. Ainda que a teoria não preconize uma única definição sobre 

esse conceito, Antony e Govindarajan (2011) consideram o SCCG como 

imprescindível em qualquer modelo de organização, sendo o fator preponderante na 

implementação das estratégias e, sempre que possível, deve ser ajustado à 

estratégia empresarial, por meio de um processo formal e racional. Ocorre que, no 

novo cenário econômico, as mudanças estão se sucedendo rapidamente e muitas 

empresas não estão conseguindo elaborar uma estratégia antecipadamente. Com 

isso, as estratégias organizacionais estão sendo influenciadas pelo SCCG já 

estabelecido nas empresas, não importando qual desses elementos deveria ser 

estabelecido antes ou depois. O fundamental é que haja integração entre a 

estratégia e o SCCG, para que a empresa consiga êxito, alcançando os seus 

objetivos organizacionais.  

 

No entendimento de Antony e Govindarajan (2011), qualquer organização deve ser 

controlada para garantir que seus planejamentos estratégicos sejam seguidos. Os 

autores explicam que o processo de controle pode ser exercido por meio de quatro 

mecanismos (detector, assessor, realizador e controle), como exemplificado na 

Figura 2. 
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Figura 2 
Elementos do processo de controle. 
Fonte: Antony, R.N., & Govindarajan, V. (2011). Sistema de controle gerencial. (p. 3). 
Recuperado de: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=6GorvjvTrSAC&oi= 
fnd&pg=PR4&dq=sistema+de+controle+gerencial&ots=MdnkzT7ciT&sig=wjwACuWN6R213
miZx7pmV6t4YP8#v=onepage&q=sistema%20de%20controle%20gerencial&f=false.  
 

A Figura 2 apresentada por Anthony e Govindarajan (2011, p. 3) sobre os elementos 

do processo de controle significa o comportamento da empresa que deve ser 

medido por um sistema de medição de desempenho estabelecido por ela. Os 

mecanismos devem estar em ordem para garantir que os planos estratégicos sejam 

executados. Para exemplificar esses elementos do processo, os autores utilizam o 

setor de vendas da seguinte forma: 

 

a) Mecanismo detector é o controle, o projeto ou o processo da unidade 

administrativa que demonstra o que ocorre no processo, como, por exemplo, 

a demonstração do processo de vendas por intermédio da equipe de vendas 

da empresa; 

b) o mecanismo assessor compara os dados recebidos do detector que deriva 

de uma estratégia implementada. Caso haja desvio, ele demonstra ao 

executante a necessidade de alteração. Pode-se citar como exemplo o setor 

de controladoria da empresa, quando este compara as vendas realizadas 

com a previsão orçamentária anteriormente efetuada; 

Mecanismo 

de controle. 
2. Assessor. Comparação 

com o padrão. 

3. Realizador. Alteração 

de comportamento, se 

necessária. 

Entidade 

sendo 

controlada. 

1. Detector. 

Informações sobre o 

que está ocorrendo. 
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c) mecanismo realizador poderá alterar o comportamento da entidade sob 

controle quando o componente assessor indicar necessidade de alteração. 

Para esses componentes, pode-se citar como exemplo o gerente de vendas 

que, quando se depara com desvios negativos entre o realizado e o previsto, 

pode fazer a alteração do seu comportamento; 

d)  mecanismo  de rede de comunicações como detector. É uma informação que 

é apresentada normalmente sob o formato de um relatório do que está 

acontecendo na organização e deve ser comunicada entre o mecanismo 

detector e o assessor e entre o assessor e o realizador. Como exemplo, pode-

se citar relatório de visitas a clientes, pedidos e vendas efetivas e entregues. 

 

Em análise aos posicionamentos estratégicos das empresas, diversos autores 

manifestaram-se sobre a carência de um suporte informacional para o êxito do seu 

processo decisório. Rocha (1999) e Guerreiro, Frezatti e Casado (2006), por 

exemplo, trataram sobre a informação com a mesma importância oferecida aos 

demais recursos operacionais que são necessários para a empresa e utilizados nas 

suas atividades, garantindo a excelência organizacional. Um sistema informacional 

inicia-se a partir do controle. Em termos conceituais, controlar significa acompanhar 

as atividades da empresa, corrigindo possíveis erros (Mintzberg, 1995). Nesse 

sentido, o SCCG, como um sistema de controle, monitora o trabalho organizacional 

para fornecer informações à tomada de decisões (Ritta & Lavarda, 2017).  

 

O termo SCCG pode ser definido, como sugerem Anthony e Govindarajan (2011), 

como um procedimento estratégico que visa assegurar se as totalidades das normas 

estão sendo seguidas pelos colaboradores com o intuito de atingir os objetivos 

estabelecidos. Para Aguiar e Frezatti (2007), esse termo também pode ser 

compreendido como um método de conduzir uma empresa, em um ambiente 

competitivo, na direção de padrões que são viáveis, podendo exercer uma função 

organizacional que permitirá aos gestores influenciar no comportamento de outros 

membros na organização na direção de estratégias anteriormente estabelecidas, 

com o emprego de diferentes sistemas de informação. 

 

Ainda para Aguiar e Frezatti (2007), o SCCG é como um processo que dirige as 

empresas a modelos mais prováveis de atividades em um ambiente organizacional 
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que está caracterizado por mudanças, em que o mesmo necessita de informações 

gerenciais que são obtidas por diferentes mecanismos de controle. 

 

O SCCG, para Atkinson, Banker, Kaplan & Young (2000), consiste em um conjunto 

de técnicas e ferramentas que as pessoas da organização utilizam para manter sua 

trajetória e alcançar os seus objetivos. Técnicas, metodologias e conhecimentos são 

controles de um processo de gestão que visa cumprir a missão para atingir as metas 

organizacionais. Ritta e Lavarda (2017) entendem que o SCCG é um instrumento de 

gestão que tem a finalidade de acompanhar as atividades operacionais no que se 

refere a monitorar, avaliar e coordenar, auxiliando no fornecimento de informações, 

sendo nesse ato uma importante base para a gestão estratégica na tomada de 

decisões.  

 

Coordenar e controlar a estrutura organizacional com a finalidade de mantê-la unida 

é defendido por Mintzberg (1995) com base nos cinco mecanismos: o ajustamento 

mútuo; supervisão direta; padronização de processos; padronização de resultados; e 

padronização das habilidades. O autor ressalta: 

 

a) O ajuste mútuo acontece por meio da comunicação informal, ou seja, existe 

autocondução entre os colaboradores, em que as pessoas usam o seu 

julgamento para a tomada de decisão. A participação da administração é 

baixa, visto que os operadores mutuamente já se ajustaram para ordenar 

suas ações. Nesse ato o trabalho fica nas mãos dos colaboradores, o que 

acontece em empresas mais simples; 

b) na supervisão direta existe a figura da supervisão, ou seja, uma pessoa será 

responsável pela outra, podendo dar instruções e controlar seu trabalho. 

Nesse papel ela é responsável pelo desempenho de toda a equipe, 

orientando e supervisionando as ações de seus subordinados. Isso acontece  

na medida em que a organização cresce devido à necessidade de dar 

instruções e monitorar as ações; 

c) na padronização do processo de trabalho este é devidamente especificado 

pelo conteúdo do trabalho, com formalização de regras e procedimentos 

escritos, visando padronizar a operação em que tudo é feito conforme o que 

está escrito; 
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d) na padronização dos resultados de trabalho, as dimensões dos produtos 

devem ser bem específicas, o efeito final deve ser bem ilustrado e o 

profissional deve simplesmente exercer o seu trabalho importando-se apenas 

com o efeito final esperado pela organização; 

e) na padronização das habilidades dos trabalhadores, as suas atividades 

devem ser específicas para o desempenho do trabalho, visto que as ações 

tornaram-se complexas. Existe a necessidade de capacitar o profissional para 

a execução da sua tarefa. Assim, as competências e habilidades de cada 

profissional serão consoante ao que é esperado na sua atuação dentro da 

organização, uma vez que foi treinado para isso. 

 

Mintzberg (1995) demonstra que esses mecanismos de controle e coordenação 

apresentados representam um importante dispositivo para a compreensão do 

controle em uma organização à medida que a empresa cresce, o sistema 

organizacional fica mais difícil e o SCCG passa de ajustamento mútuo para uma 

supervisão direta e posteriormente para a padronização de processos e 

especialização das habilidades; e finalmente retorna para o ajustamento mútuo. Isso 

posto, o autor considera que uma organização pode iniciar com um e passar por 

todos esses mecanismos descritos, visando potencializar a tomada de decisão 

gerencial.  

 

Outra visão sobre os mecanismos de controle é apresentada por Ouchi (1979), que 

identificou três mecanismos de controle em uma organização: mercados, 

burocracias e clãs. Especificando os três mecanismos de controles, a iniciar pelo de  

mercado, Ouchi (1979) o relaciona a custo, faturamento e lucro. Considerando o 

objetivo organizacional como o lucro, para o autor o fator preço é regulado e 

influenciado pelo mercado. O segundo mecanismo de controle é a burocracia, que 

tem caráter hierárquico e na qual o controle é fundamentado pelo processo e pelo 

comportamento. Nessa situação existe a figura da supervisão monitorada e a 

obediência a superiores. A transação entre empresa e empregado é regida mediante 

contrato com normas e regras a serem seguidas. Existe também a figura da 

remuneração a um valor justo para cada contribuição realizada. E o terceiro e último 

mecanismo considerado pelo autor é o clã que fala sobre a socialização das 
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pessoas para que elas aceitem seus objetivos, compartilhando valores e crenças 

sociais. A Tabela 5 elaborada por Ouchi (1979) resume esses três mecanismos 

 

Tabela 5 

 Pré-requisitos sociais e informativos de controle 

Mecanismo de Controle Pré-requisitos normativos Pré Requisitos 
Informacionais 

Mercado Reciprocidade Preços 

Burocracia 
 

Reciprocidade Regras 
 Autoridade Legítima 

Clã 

 

 

Reciprocidade Tradições 

 

 

Autoridade Legítima 

Crenças e valores em comum 
 
Fonte: Ouchi, W.G. (1979). A conceptual framework for the design of organizational control 
mechanisms. Academy of Manegement Journal, 833-848. 
 

Para Ouchi (1979), hierarquia e normas sociais exercem certa influência sobre esses 

elementos de controle. Já Heinen (2002, p. 18), entende o SCCG, em uma 

terminologia robótica, "como um processo que pode utilizar seus sensores para 

obter informações sobre o sistema controlado e sobre o ambiente, utilizando este 

conhecimento para controlar seus atuadores, fazendo com que todo o sistema 

alcance um determinado estado". Em outras palavras, ele pode utilizar a sua equipe 

para obter informações sobre o objetivo a ser atingido, usando essas informações 

para administrar os comandos determinados pela organização.  

 

Para Gomes e Salas 1995), a implantação de um SCCG tornou-se essencial para a 

empresa, sendo este um mecanismo formal ou informal. A ideia é que esse sistema 

tende a regular comportamento interpessoal e eleger preferências, tendo em vista 

que os objetivos organizacionais e pessoais não necessariamente coincidem entre 

si. Ainda conforme Gomes e Salas (1995), com o progresso das organizações e os 

seus sistemas tornando-se mais complexos, é necessária nova orientação individual 

a fim de que os objetivos globais sejam atingidos. Essa atuação da administração é 

muito importante para o SCCG na realização de um processo que influi diretamente 

no comportamento das pessoas. Um conjunto de sistemas é essencial para que 

diversas pessoas possam atuar e responder aos desafios propostos pelo meio 

ambiente em obediência às instruções estabelecidas.  
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Na Figura 3, Gomes e Salas (1995) mostram que o SCCG ocupa lugar de destaque 

na organização como meio de fornecimento de informações úteis para dar suporte 

às decisões estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 
Objetivo de um SCCG. 
Fonte: Gomes, J. S., & Salas, J.M. (1995, out.). Controle de gestão: um enfoque contextual e 
organizacional. Anais do II Congresso Brasileiro de Gestão Estratégica de Custos. (p. 5) Campinas, 
São Paulo. 
 

Como demonstrado na Figura 3, o SCCG ganha destaque especial, tendo em vista 

que ele não assume algum procedimento burocrático. Ele somente facilita a 

orientação, a motivação e o aperfeiçoamento contínuo na organização. 

 

Desde a década de 1960, segundo Gomes e Salas (1995), o entendimento do 

conceito e da aplicabilidade do SCCG tem sofrido grande expansão. Ao longo dos 

anos questionaram-se o papel e a atuação da contabilidade de gestão como um 

efetivo instrumento de trabalho que facilitasse as tomadas de decisões. Ao longo 

dos anos, porém, o interesse no SCCG tem aumentado consideravelmente, em 

razão das rápidas mudanças ocorridas no mundo dos negócios que forçaram muitas 

empresas a se desenvolverem em um ambiente de grande instabilidade e que 

passou a exigir constante aperfeiçoamento nos SCCGs para que pudesse oferecer 

informações para enfrentar a concorrência.  

MEIO AMBIENTE 

SISTEMA E INSTRUMENTOS 

DE CONTROLE 

PROCEDIMENTOS 

BUROCRÁTICOS 

ADAPTAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

COORDENAÇÃO 

PARA DIRETRIZES 
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Um dos sistemas de informação mais utilizados pelas empresas é a contabilidade 

gerencial que, para Guerreiro et al. (2006), pode ser definida como um instrumento 

de controle gerencial a partir da união de rotinas estruturadas de eventos 

econômicos que sejam apresentados e representados para os membros da 

organização. Atkinson et al. (2000) defendem que se ela é todo o processo de 

reconhecimento, mensuração, análise das informações e ocorrências das 

informações econômicas da empresa. Nesse sentido, há convergência entre os 

conceitos de contabilidade e controle gerencial em uma única definição 

compreendida como SCCG – que será o conceito utilizado nesta pesquisa. 

 

Por muitos anos, a contabilidade foi mais orientada para as questões fiscais e 

financeiras voltadas para as normas tributárias (Grzeszezeszyn, 2005). Por vezes, 

as informações por ela geradas não eram adequadas ao gerenciamento interno da 

organização. Com o passar dos tempos, e visando atender as organizações, 

técnicas contábeis foram criadas para suprir essa carência organizacional e 

comportamental, abrangendo todo o “esqueleto” do controle gerencial e a estratégia 

organizacional (Grzeszezeszyn, 2005). Inclusive, existe certa confusão na 

identificação da contabilidade financeira com a contabilidade gerencial. Atkinson et 

al. (2000) reconhecem a contabilidade financeira como aquela que lida com 

informações para o ambiente externo, como acionistas, credores, entre outros, 

comunicando-lhes as consequências de decisões tomadas para melhoria dos 

processos realizados pela administração. Já a contabilidade gerencial se direciona a 

uma clientela interna como os funcionários, gerentes, operadores, entre outros, 

auxiliando os membros da organização na melhoria da qualidade das informações, 

além de ter a capacidade de limitar os custos da operação. Para a clientela externa 

visa ao atendimento das suas necessidades na melhoria de seus produtos e 

serviços. A Tabela 6 compara os seguimentos da contabilidade. 
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Tabela 6 

Tabela comparativa entre contabilidade financeira versus a contabilidade gerencial 

Aspecto Contabilidade 
Financeira 

Contabilidade 
Gerencial 

Clientela Externa: acionista, credores, 
autoridades tributárias 

Interna: funcionários, 
administradores, executivos 

Propósito Reportar o desempenho 
passado às partes externas; 
contratos com proprietários e 
credores 

Informar decisões internas 
tomadas pelos funcionários e 
gerentes; feedback e controle 
sobre o desempenho 
operacional; contratos com 
proprietários e credores 

Data Histórica, atrasada Atual, orienta para o futuro 

Restrições Regulamentada: dirigida por 
regras e princípios 
fundamentais da contabilidade 
e por autoridades 
governamentais 

Desregulamentada: sistemas e 
informações determinadas pela 
administração para satisfazer 
necessidades estratégicas e 
operacionais 

Tipo de informação Somente para mensuração 
financeiras 

Mensuração física e operacional 
dos processos, tecnologia, 
fornecedores e competidores 

Natureza da informação Objetiva, auditável, confiável, 
consistente e precisa 

Mais subjetiva e suspeita a juízo 
de valor, válida, relevante, 
acurada 

Escopo Muito agregada, reporta toda 
a empresa 

Desagregada, informa as 
decisões e ações locais 

Fonte: Atkinson, A. A., Banker, R. D., Kaplan, R. S., & Young, S. M. (2000). Contabilidade gerencial. 
São Paulo: Atlas. 

 

Pode-se perceber, pela Tabela 5, que a contabilidade gerencial tem visão de futuro, 

com preocupação com o tempo das informações. Seu processo é constituído pelo 

reconhecimento das transações comerciais, quantificação dos eventos econômicos 

que ocorreram ou que possam ocorrer, pelo registro e classificação das transações, 

análise dos dados, preparação e a comunicação dessas informações aos gestores 

para atingir o objetivo da empresa, em linha com Frezatti, Aguiar e Guerreiro (2007) 

e  Guerreiro et al. (2006).  

 

Dentro da organização, ela tem exercido papel facilitador ao desenvolvimento e a 

implantação de estratégias competitivas, além de auxiliar no processo de tomada de 

decisão (Machado & Souza 2006), sendo ainda utilizada pelos gestores para 

planejar as transações comerciais avaliando os vários eventos do passado e do 

futuro.  
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Guerreiro et al. (2006) relatam que fatores como o desenvolvimento das tecnologias 

de informação têm motivado as empresas a implementar procedimentos de melhoria 

contínua para a modernização da contabilidade. Já McGree e Prusak (1994) 

referiam nessa época que nos últimos 25 anos o mundo já enfrentava essa mudança 

da Era Industrial para a Era de Informação e que nos próximos anos essa 

informação tecnológica ajudaria ainda mais na extensão da riqueza e da 

prosperidade. 

 

Atualmente, a contabilidade tem utilizado as novas tecnologias da informação em 

seus processos e procedimentos, identificando, registrando e comunicando os atos e 

fatos administrativos de um jeito mais ágil, podendo assim fornecer informações 

financeiras e não financeiras com mais presteza ao integrar os departamentos em 

um sistema de apoio decisivo e gerencial (Morais & Oliveira 2015). Tal fato é 

confirmado por Teixeira, Gonzaga e Santos (2011), que alegam que o SCCG tem 

fornecido informações apropriadas e claras que têm facilitado a administração em 

diversas atividades empresariais.  

 

Shank e Govindarajan (1997, p. 115) descrevem que “o papel da informação 

contábil dentro de uma empresa é o de facilitar o desenvolvimento e a 

implementação das estratégias gerenciais”. Reckziegel, Souza e Diehl (2007) 

mencionam a importância da informação, tendo em vista que ela se tornou um fator 

crítico de sucesso e para ter continuidade necessita de instrumentos que sejam 

capazes de conduzir suas estratégias. Rosa e Voese (2009) reforçam a utilização 

da informação nesse mercado globalizado onde existe escassez de recursos mais 

frequentes na gestão dos negócios. 

 

Gerenciar essas informações não é tarefa fácil, pois envolve vários setores 

empresariais que têm pouco ou nenhum conhecimento sobre as ciências sociais. 

Para Stroeher e Freitas (2008), a variedade de informações disponibilizadas deverá 

ser distribuída entre setores e estes devem buscar a sua interpretação em tempo 

hábil. Argumentam, ainda, que muitos diretores solicitam as informações, mas não 

sabem para que e onde utilizá-las. Rosa e Voese (2009) reforçam que a informação 

é um conjunto de elementos existentes, anteriormente definidos e organizados, em 
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uma organização que registra e transmite informações necessárias, úteis e valiosas, 

correspondentes à veracidade do negócio para a tomada de decisão.  

 

Para Stroeher e Freitas (2008), se a decisão depende da administração, a 

continuidade de qualquer organização depende das decisões tomadas, sejam elas 

de investimento, de aplicação ou captação de recursos, e de financiamento, que é 

realizada pelo dirigente da organização e deliberada a partir de informações 

pertinentes que são previamente disponibilizadas por um SCCG efetivo.  

 

A informação gerencial contábil abrange, em cada unidade operacional, o 

comportamento econômico que liga a estratégia da empresa à estratégica individual 

de cada unidade operacional, integrando várias funções organizacionais, como o 

controle operacional, o custeio do produto e do cliente, o controle administrativo e o 

controle estratégico, como notifica a Tabela 7 (Atkinson et al., 2000). 

 

Tabela 7 

Funções da informação gerencial contábil 

Controle operacional 
 

Fornece informação (feedback) sobre a eficiência e a qualidade das tarefas 
executadas. 

Custeio do produto e 
do cliente  

Mensura os custos dos recursos para se produzir, vender e entregar um 
produto ou serviço aos clientes. 

Controle 
administrativo 

Fornece informação sobre o desempenho de gerentes e de unidades 
operacionais. 

Controle estratégico 
 
 

Fornece informações sobre o desempenho financeiro e competitivo de longo 
prazo, condições de mercado, preferenciais dos clientes e inovações 
tecnológicas. 

Fonte: Atkinson, A. A., Banker, R. D., Kaplan, R. S., & Young, S. M. (2000). Contabilidade gerencial 
(p. 45). São Paulo: Atlas.  

 

Em cada departamento organizacional existe uma demanda diferente, que vai desse 

o nível operacional até o executivo dos mais altos níveis da empresa e todos 

recebem a informação gerencial contábil necessária para controlar e melhorar as 

operações que geram consequências positivas a longo prazo na empresa (Atkinson 

et al., 2000). No ponto de vista estratégico, a utilização da informação gerencial 

contábil é um importante instrumento para dar continuidade na competência e na 

organização da empresa. As principais informações, como os relatórios financeiros, 

fornecem informações úteis às organizações para tomada de decisão, seja ela de 
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natureza econômica ou financeira, facilitando as negociações realizadas no mercado 

(Stroeher & Freitas 2008). 

 

A informação contábil-gerencial engloba vários pontos, como aqueles relacionados a 

identificação da margem de contribuição, controle dos custos e gestão do preço de 

venda. McGree e Prusak (1994) detectaram que muitas empresas estão perdendo 

mercado por total falta de conhecimento dos mecanismos de gestão de que 

necessitam para gerir o seu negócio. Eles entendem que as informações a serem 

buscadas deveriam ser consideradas um recurso estratégico capaz de ajudar a 

obter vantagens competitivas e, por isso, deveriam ser administradas diariamente.  

 

Isto posto, os autores Gomes e Salas (1995) preceituam que o SCCG, seja ele 

formalizado ou não, tornou-se essencial nas atividades das empresas, contribuindo 

para melhoria contínua dos processos, no planejamento e na execução de 

estratégias identificadas pela organização, assegurando que as atividades 

empresariais sejam realizadas em conformidade com os planos organizacionais. 

Esse sistema também exerce papel essencial para a preservação e melhoria no 

posicionamento competitivo e na execução de estratégias operacionais, 

especialmente quando são adequadas às necessidades que são identificadas nos 

clientes. 

 

Barros (2005) assevera que o SCCG pode oferecer ao gestor da empresa uma 

gama de informações em todas as fases de um processo decisório, auxiliando-o na 

identificação de problemas com a finalidade de escolher a melhor alternativa para 

solucioná-las, obtendo a máxima rentabilidade e retorno possíveis. O valor da 

informação está relacionado à utilidade por parte do usuário, em que não se pode 

valorizar a boa informação pela quantidade de informações geradas, mas sim pela 

potencialidade que essa informação tem. Por outro lado, para McGree e Prusak 

(1994) a informação está sendo pouco utilizada, pela falta de conhecimento, pela 

complexidade dos produtos, serviços ou processos ou ainda por imprevistos 

ocasionados pelo mercado. Os autores explicam que, nesse novo mercado 

envolvendo o gerenciamento de informações, pode até existir cooperação entre as 
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organizações, mas somente sobressaem aquelas que souberem utilizar suas 

informações de maneira estratégica.  

 

2.3 Estratégias de controle e gestão de custos no agronegócio 

 

Porter (1989) determina três pilares estratégicos (liderança, diferenciação e 

focalização) que atuam diretamente no âmbito da criação de vantagem competitiva. 

Esses pilares permitem ações ofensivas e defensivas, criam uma posição de defesa 

para lidar com as forças externas e garantem vantagem competitiva, que de forma 

conceitual são: 

 

a) Liderança em relação aos custos, que visa ao baixo custo produtivo, à 

redução e ao controle total de custos e proporciona uma postura defensiva 

diante de forças competitivas; 

b) diferenciação no seu produto como alternativa à liderança de custos. Com a 

diferenciação, a empresa se preocupa menos com os custos e tenta ser vista 

no setor como tendo algo de singular a oferecer. Em contrapartida à liderança 

em custos, torna-se um papel diferenciador no qual cada um deles enfatiza 

um atributo diferente dos de seus concorrentes; 

c) focalização que direciona seus esforços para um nicho bem mais específico 

de atuação, oferecendo produtos e serviços estritamente destinados àqueles 

clientes inclusos em seu nicho de atuação, não buscando atingir outros 

nichos, mas sim se especializar e comprovar sua superioridade em 

fornecimento frente a outras empresas optantes por estratégias de custos e 

diferenciação; 

d) uma posição estratégica de custos apoiada pelo SCCG pode proporcionar à 

empresa uma defensiva diante dos concorrentes, tendo em vista que, 

obtendo custos mais baixos, significa lograr retorno de lucros. Porter (1989) 

admite que, trabalhando para defender a empresa de poderosos 

compradores, que tentam exercer o seu poder para reduzir os preços em 

relação à concorrência e contra ataques de fornecedores, que forçam a 

empresa a ter aumentos de custos,  os gestores podem conseguir controlar 

os seus custos estrategicamente, colocando a empresa em uma situação 

mais favorável em relação ao mercado.  
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Considerando a complexidade do ambiente competitivo em que as empresas estão 

imersas, as modificações são constantes e as informações tornaram-se um fator 

crítico para o sucesso, as organizações do agronegócio necessitaram de 

ferramentas capazes de orientar suas estratégias com o intuito de garantir a sua 

continuidade e atingir seus objetivos. Para Porter (2004) e Estrada e Almeida (2007), 

a estratégia pode ser uma forma que permite a combinação dos objetivos da 

empresa com os meios utilizados para atingi-los por meio um exame racional entre 

as oportunidades ofertadas, ordenando ideias de pessoas e uma visão do caminho a 

ser seguido, buscando que as empresas alcancem seus objetivos estabelecidos no 

planejamento anteriormente traçado com a finalidade de obterem uma visão de 

futuro. 

 

Na opinião de Palermo (2017) e Silva, Silva, Conte, Lermen, Coronel e Bender Filho 

(2016), torna-se necessário um bom planejamento, boa gestão e efetivo controle 

para transformar todos os dados em informações que possam subsidiar decisões a 

serem tomadas no campo. Ainda assim, esses autores entendem que as melhorias 

em insumos bens de capital e gestão da empresa já vêm fortalecendo a concepção 

de uma estratégia para tornar os negócios do setor mais competitivos.  

 

Lopes (2017) confirma essa ideia argumentando que, para obter evoluções na 

resolução dos problemas que no dia a dia possam ser apresentados, tornam-se 

necessários para o setor do agronegócio um trabalho estratégico e uma política 

agrícola bem planejada. Em complemento, Marion e Segatti (2005) e Callado e 

Calado (2009) explicitam que somente pelo meio de adequado planejamento 

estratégico a empresa poderá antecipar o resultado operacional e empresarial de 

acordo com seus objetivos. Esses autores ressaltam a importância de uma 

administração estratégica para ampliar a competitividade das empresas do setor, 

incorporando novas tecnologias e práticas rurais voltadas para um planejamento 

sustentável da propriedade para enfrentar períodos em que o mercado pratique 

preços baixos e custos altos. Para isso, Barbosa (2015) realça a necessidade de 

que as empresas utilizem o SCCG como um instrumento organizacional com a 

finalidade de atender às necessidades estratégicas, visando avaliar a variação de 

preços em toda a cadeia produtiva e, consequentemente, dando suporte à análise e 

às estratégias de controle e gestão de custos.  
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Por algum tempo, a estratégia de gestão e controle de custos era utilizada apenas 

na avaliação do seu estoque, com o objetivo de reduzir o seu custo. Souza, Rasia, & 

Almeida (2015). No entanto, com os avanços tecnológicos, competir por apenas 

preços já não ficou tão eficiente e por isso foi necessário que as empresas 

mudassem suas estratégias de gestão de custos, buscando potencializar o processo 

de melhoria contínua e criação de valor. Gerir os custos com foco estratégico pode 

tornar os processos produtivos mais eficientes, elevando a rentabilidade e 

lucratividade dos negócios. Nesse sentido, o SCCG tem papel fundamental, porque 

auxilia a empresa a implementar suas estratégias, colocando-as em prática e 

agregando valor aos seus produtos. Sob o prisma estratégico, pode-se dizer que o 

SCCG tornou-se fundamental, uma vez que, sem ele, o dimensionamento e a 

mensuração dos custos da empresa não são possíveis. 

 

Complementando essa ideia, Montgomery e Porter (1998) inferem que, no mercado 

em que as empresas atuam, a estratégia deve ter capacidade de manter e criar 

vantagens sustentáveis e competitivas, produzir com custos mais baixos, 

diferenciando os seus produtos e destacando a sua empresa perante os clientes. 

Isso consequentemente possibilitará determinação eficiente dos preços dos seus 

produtos. Jordão, Melo e Sousa Neto (2016b) dão a sua contribuição definindo  que 

o método de custeamento em um sistema moderno de produção tornou-se uma das 

questões mais complexas de serem inseridas no SCCG, pois envolve questões 

como posicionamento estratégico e a gestão da cadeia de valor, fundamentais na 

estrutura da gestão estratégica de custos. Todavia, os autores perceberam 

empiricamente que os resultados advindos com a utilização do SCCG para 

estratégias de controle e gestão de custos são significativos e sustentáveis no longo 

prazo. 

 

Anjos (1995) salienta que o SCCG, além de apoiar a gestão estratégica da empresa, 

é essencial para mensurar e controlar os custos operacionais. Em razão da 

necessidade de apreciar os estoques e, consequentemente, a valorização do seu 

inventário, bem como tornar-se mais competitivo no mercado, surge a necessidade 

de aprimorar seu controle estratégico, dando mais importância à análise de custos 

empresariais para tomada de decisão mais confiável dentro de uma organização 
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Marion e Segatti (2005) ponderam que a gestão de custos aparece na contabilidade 

gerencial e possui funções relevantes no controle e suporte à tomada de decisões, 

fornecendo informações e comparando os dados com valores anteriormente 

definidos. Esse instrumento de gestão e controle constitui os sistemas, as 

ferramentas, as práticas e outras técnicas que auxiliam os gestores nas tomadas de 

decisões estratégicas. Ainda segundo Marion e Segatti (2005), a redução da 

ociosidade de pessoas e de horas que as máquinas ficam paradas atrelada à 

diminuição de desperdício analisado com base na gestão dos custos tem 

conseguido aumentar os índices de qualidade e produtividade, alcançando melhores 

resultados, batendo as metas previamente estabelecidas. Além do mais, para 

Machado e Souza (2006), muitas empresas têm sofrido limitações em impor o preço 

de venda em seus produtos, e por isso elas se sentem obrigadas a atentarem mais 

ao planejamento e ao sistema controle a partir da gestão de custos. Essa gestão é 

apresentada pela contabilidade gerencial, que tem facilitado o avanço e a efetivação 

das estratégias competitivas. 

 

Vários autores definem o sistema de gestão de custos, como, por exemplo, Callado 

e Calado (2009). Esses autores a têm como uma ferramenta de caráter gerencial 

que se tornou indispensável nas tomadas de decisões. E suas práticas devem tomar 

como base os fatores internos e externos na organização. Os fatores internos que 

influenciam nos preços são aqueles relacionados ao custo do produto, que vão 

desde a compra de matéria-prima, passando pelo processo de fabricação e logística. 

Os fatores externos são os concorrentes e a política de preços aplicada no mercado. 

Callado, Calado e Almeida (2006) ensinam que o sistema de custos fornece 

informações físicas e monetárias determinantes na rentabilidade operacional, na 

avaliação do patrimônio e no planejamento para tomada de decisão tanto a curto 

como em longo prazo. E também organiza diversos elementos em referência às 

atividades operacionais. Martins (2003, p. 219) explica o conceito de gestão 

estratégica de custos: 

 

Numa visão muito mais abrangente, a gestão estratégica de custos requer 
análises que vão além dos limites da empresa para se conhecer toda a 
cadeia de valor: desde a origem dos recursos materiais, humanos, 
financeiros e tecnológicos que utiliza, até o consumidor final. Passa a não 
ser apenas importante conhecer os custos da sua empresa, mas os dos 
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fornecedores e os dos clientes que sejam ainda intermediários, a fim de 
procurar, ao longo de toda a cadeia de valor (até chegar ao consumidor 
final), onde estão as chances de redução de custos e de aumento de 
competitividade. 

 

Com base nas tradicionais técnicas de custeio que entregam informações para a 

tomada de decisão, Bruni e Famá (2008) alertam que estas foram criadas há muitos 

séculos e seu objetivo é gerar informações para tomada de decisões. No entanto, 

com o mundo globalizado e as mudanças acontecendo de um jeito muito rápido, 

muitas técnicas relacionadas ao custeio tradicionais são questionadas, por não 

estarem preparadas para fornecer em tempo hábil as informações necessárias para 

a tomada de decisão gerencial. Em concordância, Jordão et al. (2016a) afirmam que 

a utilização de uma ferramenta estratégica requer dos seus usuários mais esforços 

do que aquelas consultas a simples relatórios contábeis, tendo em vista que os 

sistemas tradicionais atualmente utilizados não estão preparados para o ato. 

Segundo os autores, para que a gestão de custos possa ser estratégica e atender à 

atualidade, são necessárias ferramentas que sejam adequadas à gestão 

empresarial. 

 

A técnica de custeio é um dos tipos de vantagem competitiva das empresas que 

exercem forte influência nas tomadas de decisões nas organizações. Seu 

comportamento advém da atividade de gerar valor por cada atividade por ela 

executada, que almeja um custo mais baixo do que o da concorrência (Porter, 1989). 

Em cada uma das etapas a técnica de custos do processo produtivo corresponde a 

uma relação interorganizacional, relacionada à sua rede de contatos dentro de uma 

organização intrínseca, uma vez que, de maneira planejada e organizada, a 

eficiência do produto atrelada ao baixo custo chegue ao cliente, garantindo o 

sucesso absoluto (Voese & Mello 2013). Moura e Lima (2016) afirmam que essa 

rede de contatos faz parte da cadeia de valor.  

 

Iniciando o conceito de valor, Porter (1989) o define como o produto que é oferecido 

pela empresa, bem como o montante que o cliente está disposto a pagar. Esse 

montante torna-se rentável se ele for superior ao valor do custo atribuído ao produto. 

Segundo o autor, criação de valor é todo o processo que é empregado ao produto, 

que vai desde os insumos adquiridos, à mão de obra aplicada, bem como à 
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tecnologia utilizada. Assim, cada uma das atividades empresariais executadas é 

considerada cadeia de valores que são oriundas de uma implementação estratégica, 

visando a uma economia em suas atividades. 

 

Para Atkinson et al. (2000), a cadeia de valor pode ser definida como uma sequência 

de atividades exercidas pela empresa na criação dos seus produtos e serviços, 

acrescidas de algo que gere a valorização do cliente e que tenha sido produzido por 

um grupo de pessoas com objetivos definidos. Esse objetivo é entendido como um 

dos mais importantes ingredientes no sucesso da empresa. Silva (1999) aduz que a 

interdependência de cada empresa no sucesso do mercado atrelado a uma relação 

sólida entre elas garante melhor compreensão de cadeia de valor, cuja gestão de 

custos tem agregado valor ao produto em toda a cadeia produtiva, fazendo com que 

as empresas conheçam, além do seu próprio negócio, todos os pontos dessa cadeia 

que afetam a sua formação, ou seja, entender a relação cliente e fornecedor. 

 

A partir do desenvolvimento dos custos e das atividades ao longo de toda a cadeia 

de valor, é possível atingir os objetivos da empresa obtendo vantagem competitiva. 

Esse desenvolvimento dos custos em toda a cadeia de valor é a definição de Souza 

(2008) para a gestão interorganizacional de custos, que objetiva ações estruturadas 

entre as organizações da cadeia, localizando alternativas para obter retorno no todo 

ou parte dessa cadeia.  

 

Os métodos de custeios utilizados para identificar também selecionam e apropriam 

os custos e as despesas em seus produtos, enquanto os sistemas de custeios 

identificam a acumulação dos custos no processo produtivo. Conforme o interesse 

da empresa, esse método e sistema de custeio determinam critérios para a 

destinação dos objetivos de custeio diretamente ligados aos produtos com base em 

rateios que são direcionadores dos custos. 

 

Na literatura existem diversas ferramentas de custeios relacionadas aos produtos, as 

quais também são utilizadas para a geração de informações para a organização, 

como: custeio variável, custeio por absorção, custeio por unidade de esforço da 

produção (UEP), sistema de custeio baseado em atividade (ABC), custeio-padrão e 

custeio-meta, conforme está consignado na Tabela 8. 
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Tabela 8  

Ferramentas de custeio e seus conceitos 

Ferramentas de Custeio Conceitos 

Custeios variáveis 

 

 
 

Atribui aos custos e despesas variáveis em nível de unidade do 
produto, deixando as deturpações causadas pelos rateios arbitrários e 
evidenciando a margem de contribuição. Essa ferramenta é mais 
relevante para as decisões de curto prazo. 

Custeio por absorção 

 

 

 

Consiste em todos os gastos necessários para a fabricação do 
produto, ou seja, os custos indiretos são rateados aos produtos e os 
custos diretos são alocados diretamente aos produtos e as despesas 
enviadas diretamente para a apuração do resultado do exercício. 

Custeio por unidade de 
esforço de produção (UEP) 

 

 

 

O custeio unidade de esforço de produção é uma forma de custo que 
utiliza uma unidade de medida, devendo ser homogênea,  que é 
aplicada na produção de vários produtos. Seu objetivo é a 
simplificação nos cálculos para alocação e mensuração de custos de 
vários produtos. 

Custeio baseado em 
atividades (Activity Based 

Costing - ABC) 

 

O custeio mais conhecido como ABC é uma forma que atribui os 
custos conforme o consumo dos produtos, utilizando a de forma mais 
coerente do que as formas de custeios tradicionais a forma de rateio 
na alocação dos custos indiretos e de apoio. 

Custeio-padrão 
 

 

 

O custeio-padrão é um custo que será concedido, tomando como 
base um padrão projetado antes da determinação do custo efetivo. 
Nele é possível estimar os custos para diferentes níveis de atividades 
e produtos com base dos padrões preestabelecidos. 

Custeio-meta (target 
costing) 

 

"Método de planejamento de custo que enfoca os produtos com 
processos discretos de fabricação e ciclos de vida dos produtos 
razoavelmente curtos". 

Fonte: adaptado das ferramentas de custeio elaboradas por Anthony, R. N. (1976). Contabilidade 
gerencial: uma introdução a contabilidade. São Paulo: Atlas; Atkinson, A. A., Banker, R. D., Kaplan, 
R. S., & Young, S. M. (2000). Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas; Machado, D. G., & Souza, 
M. A. (2006). Análise das relações entre a gestão de custos e a gestão do preço de venda: um estudo 
das práticas adotadas por empresas industriais conserveiras estabelecidas no RS. Revista Universo 
contábil, 42-60; Martins, E. (2003). Contabilidade de custos. (9. ed.). São Paulo: Atlas. 
 

A Tabela 8 apresenta conceitos de técnicas de custeio da contabilidade tradicional, 

gestão do custeio variável e por absorção, como alternativa de custeio ligada à 

gestão da contabilidade, bem como o custeio de unidade baseado em produção e o 

custeio baseado em atividades, que são as atenuantes para as análises de tomada 

de decisão. 

 

Adotar estratégias para atuação em toda cadeia produtiva alcançando desse os 

fornecedores até os seus clientes reforça ainda mais o sentido da análise da gestão 

estratégica de custos. A partir das diversas abordagens da gestão de custos a 

informação contábil tem como função facilitar o desenvolvimento bem como a sua 
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implementação. Crenças, valores, visões dos empregados e mudanças no mercado 

de atuação são alguns fatores que devem ser levados em consideração quando se 

fala em gestão estratégica de custos, que deve proporcionar benefícios eficazes a 

todos que nele estão envolvidos (Jordão et al. 2016a). Finalmente, os direcionadores 

de custos utilizados não têm um padrão igualitário, eles dependem do segmento 

operacional  e de outros fatores específicos de cada uma das empresas. Caberá 

àqueles que exercerem o controle organizacional, como os contadores, controllers 

e/ou administradores, a formulação, elaboração e a administração das atividades 

operacionais e administrativas como estratégia empresarial (Grzeszezesyn 2005; 

Voese & Mello 2013) e, dessa forma, alinhar a utilização do sistema de custos às 

necessidades informacionais da administração. 

 

A gestão de custos também apresenta fragilidades. Seu resultado não permanece 

constante, uma vez que sofre mutações em decorrência do mercado financeiro. 

Anjos (1995) faz um alerta sobre os custos totais de qualquer produto e/ou serviço, 

pois eles não permanecem iguais para todas as empresas. Em períodos de inflação, 

os custos/preços podem sofrer, alternada ou simultaneamente, modificações. Por 

isso é exigido da empresa um permanente controle dos gastos para dar 

continuidade aos objetivos. 

 

Esse mesmo autor também alerta quanto aos custos fixos, que são dimensionados 

pela empresa, e quanto aos custos variáveis, que dependem muito da sua 

localização e da disponibilidade de mão de obra. Além disso, o autor alerta para o 

ponto de equilíbrio da produção, que influi significativamente no resultado 

operacional, constituindo um elemento de grande importância. A análise do trabalho 

em lotes econômicos de produção ou em novos produtos no mercado é mais 

rentável do que custear com o desperdício da produção ou da hora-máquina parada. 

 

Mediante análise do sistema de custeio e a escolha da melhor opção que atenda 

aos seus objetivos, torna-se importante, conforme o posicionamento estratégico da 

empresa, definir entre diferenciação do seu produto e sistema de custos. Porter 

(2004) lembra que os objetivos a serem obtidos para alcançar a competitividade 

decorre dessa definição – de que quando o posicionamento estratégico estiver pela 

diferenciação de seus produtos, a empresa deve fazer com que isso seja visto pelo 
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seu cliente, agregando valor a seu produto. De outra forma, se o seu 

posicionamento for pelo custo, ela deve buscar redução contínua, avaliando toda a 

sua cadeia de valor. 

 

Nesse mercado concorrente e mediante os conceitos de oferta e procura e cadeia 

de valor, a precificação dos produtos tem sido definida pelos clientes e pelos 

concorrentes, que são elementos comuns na gestão dos custos (Oliveira et al., 

2013). Esses autores declaram que, no campo da microeconomia, os produtos com 

mais altos custos são oferecidos em menores quantidades relativamente aos de 

mais baixos custos, que são oferecidos em quantidades maiores. 

 

Explicando esse campo da economia, Miranda (2012) entende que a demanda de 

um produto - a quantidade oferecida - é conhecida como a lei da oferta e da procura. 

Em função da quantidade e preços em determinados períodos, é possível conhecer 

o desempenho dos consumidores, uma vez que quando existe muita procura por 

determinado produto os preços tendem a cair e já em períodos em que a demanda é 

reduzida, os preços tendem a aumentar. A autora ainda lembra que o preço não 

influencia o comportamento da sociedade, mas é um estímulo para o consumo. 

 

Na gestão estratégica, conhecer as prioridades de cada setor é essencial no 

direcionamento do custo. Shank e Govindarajan (1997) e Silva (1999) reforçam que 

a diferenciação do seu produto ou a redução do custo partem da definição desse 

ponto a ser analisado para tomar o melhor direcionamento. Esse direcionamento 

tende a chegar à definição de um fator sobre o posicionamento estratégico da 

empresa aliada aos custos e leva a empresa à competitividade. Tal definição, para 

Silva (1999), deve ser muito bem trabalhada, demonstrando a toda a organização os 

verdadeiros e principais objetivos empresariais. De acordo com o autor, a definição 

do posicionamento estratégico como uma das vantagens competitivas está 

relacionada ao preço baixo ou à distinção da oferta do produto. Para reduzir esse 

preço, é necessário buscar os sistemas de custos, criando formas de 

acompanhamento e avaliação desses custos. Por outro lado, se esse 

posicionamento estratégico está distinto da oferta do produto, estes terão que 

promover diferentes formas em seus produtos, agregando valor para que não 

passem despercebidos aos seus clientes. 
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A tomada de decisão para obtenção de vantagens competitivas tanto no curto como 

no longo prazo é uma gestão estratégica a ser empregada pelo sistema de custos. 

Na teoria do custo para o curto prazo, Medeiros, Monteiro e Reis (2001) explicam 

que a utilização de recursos para determinar esse período de tempo deve ser 

classificada como fixa e variável. O custo fixo é um fator que se utiliza para produzir, 

independentemente em que nível está a produtividade da empresa, ou seja, 

independentemente da quantidade produzida ou vendida, esses custos fixos 

mantêm-se os mesmos. Já os custos variáveis são a soma dos fatores que variam a 

produção, ou seja, eles mudam conforme a produção ou a parcela de seu trabalho. 

Para Lopes e Carvalho (2006), os denominados custos fixos têm sua duração 

superior no curto prazo, mas sua renovação acontece a longo prazo, em que o curto 

prazo seria o tempo mínimo necessário para concluir o ciclo produtivo e longo prazo 

o período de tempo que envolve dois ou mais ciclos. Já os custos variáveis são 

considerados de curto prazo, pois sua duração é igual ou inferior ao ciclo de 

produção. 

 

Em suma, a gestão de custos é uma ferramenta gerencial que faz parte de qualquer 

organização. Visando melhorar a competitividade das empresas do agronegócio em 

seu nicho de atuação, o SCCG com suas ferramentas de controle e gestão de 

custos e de suas técnicas de custeio tornou-se um dos mais importantes 

mecanismos nessas empresas, embasando as estratégias e a geração de valor  

organizacional. 

 

2.4 Estudos contemporâneos sobre estratégias, sistema de controle e 

contabilidade gerencial, custos e agronegócio 

 

Os estudos contemporâneos trazem subsídios para avançar-se na compreensão de 

determinados temas. No caso do controle e da gestão estratégia de custos, o SCCG 

desempenha importante papel para alcançar os resultados almejados, uma vez que 

ele se tornou um diferencial competitivo de gestão.  

 

De fato, os estudos que tratam sobre estratégia de custos no agronegócio, como 

apresentado por Callado e Almeida (2005), começaram a ganhar espaço no 

contexto brasileiro a partir da década de 1990. Esses autores realizaram estudo 
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bibliográfico com abordagem qualitativa e quantitativa em 58 artigos publicados no 

Congresso Brasileiro de Custos desde a sua primeira edição, em 1994, até a 10ª, 

em 2003, analisando histórico de publicações, pesquisadores, instituições ali 

representadas, localização geográfica, área de interesse de cada artigo e os 

segmentos econômicos. Os resultados indicaram que mais da metade dos artigos 

publicados refere-se ao setor primário em modelos de mensuração e gestão de 

custos. De 1994 a 2003, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da Universidade de São Paulo (FEA/USP) exibiu, em termos de publicação, a 

maioria dos artigos em relação ao total de publicações da área, ficando a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) atrás em termos de 

publicações.  

 

Ao investigar o volume de publicações por regiões, a região Sudeste ganhou, em 

termos de produção acadêmica, em custos no agronegócio, seguida pelas regiões 

Sul e Nordeste. Nas regiões Sul e Sudeste a atividade econômica mais investigada 

foi a exploração zootécnica, seguida pela extração e exploração vegetal e animal e, 

posteriormente, a agricultura. Pôde-se concluir que, a partir de 1997, houve maior 

crescimento em trabalhos publicados e aceitos sobre o agronegócio em suas 

diversas áreas e em sua maioria sobre a mensuração e gestão de custos no setor 

primário. Isso favoreceu as revisões da literatura e os estudos bibliográficos sobre o 

setor, fornecendo ao gestor melhor entendimento dos recursos disponíveis para, 

assim, atingir os melhores resultados. 

 

As decisões estratégicas tornaram-se um procedimento empresarial com papel 

construtivo no desenvolvimento organizacional. Tornou-se primordial nas 

organizações buscar instrumentos que possam atender a uma gestão organizacional 

e que sejam oriundos dos sistemas informacionais passíveis de demonstrar a 

situação das empresas e que lhes possibilitem a tomada de decisões. Inicia-se este 

estudo contemporâneo abordando algumas pesquisas para a tomada de decisões 

estratégicas que tiveram como base as suas metas e missões estabelecidas 

baseadas nos interesses de cada organização. 

 

Baseado em abordagem quantitativa de um projeto de pesquisa de casos múltiplos 

em empresas britânicas do agronegócio, de sucesso internacional, Inibeh (2003) 
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analisou a base de conhecimento existente sobre empreendedorismo internacional 

de nível decididamente complexo no setor do agronegócio. Pelas respostas obtidas 

às três perguntas formuladas pelo autor, os resultados mostram que foram 

encontradas evidências que sugerem impacto influente dos principais recursos 

gerenciais e de seus ativos e a capacidade específica da empresa em seu sucesso 

no mercado internacional. A presença de pessoal de alta gerência 

internacionalmente orientado com conhecimento e capacidades relevantes foi 

identificada também como um dos principais fatores de sucesso. Observou-se 

também que pequenas empresas geralmente têm procurado uma diferenciação 

inovadora e de qualidade em mercados específicos, com abordagem competitiva 

com eficiência e baixo custo, o que tem resultado no melhoramento no desempenho 

internacional ao se envolver em colaborações estratégicas e a alavancagem de 

recursos externos. A conclusão a que se chegou é que a colaboração 

interorganizacional e neworking são, de fato, particularmente urgente, dada a 

recente visão de que a competição no setor empresarial internacional do 

agronegócio será cada vez mais organizado em cadeiras concorrentes (produtores 

rurais, fornecedores, produtores, cooperativas e instituições financeiras), com 

interações em cadeias particulares, dependendo de relações de contratos realizados 

de longo prazo. 

 

Por meio de uma abordagem bibliográfica, Marion e Segatii (2005) ressaltam a 

necessidade da utilização de um planejamento com base em orçamentos e custos, 

levando-se em consideração a criação de mecanismos de gestão e formação 

profissional. O autor inicia dando ênfase à palavra agronegócio, que passou a 

participar do dia a dia do brasileiro, exaltando o progresso do setor. Pelos resultados 

percebe-se que a obtenção de planejamento e controle financeiro por intermédio de 

um orçamento e custos permite ao empresário rural um efeito antecipado da sua 

atividade no que diz respeito ao planejamento empresarial e operacional, não sendo 

possível obter a suspensão da atividade rural.  

 

As mudanças na economia, nos hábitos dos consumidores, na tecnologia, entre 

outras, trouxeram vários benefícios que foram obtidos de forma organizada, com a 

finalidade de antecipar os problemas antes que eles aconteçam. Foi observado 

também que o orçamento dentro da atividade rural é um sistema de fundamental 
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importância e indispensável nas variáveis do negócio. O autor concluiu que, a partir 

desse planejamento ajustado às condições do ambiente e consoante a cada 

particularidade do setor em relação às suas operações internas, o orçamento passa 

a ser um instrumento fundamental para a atividade rural. Tanto um plano 

empresarial como um plano operacional permitem ao empresário rural o resultado 

antecipado de cada atividade, mas infelizmente a atividade rural no Brasil ainda 

sofre por não utilizar as ferramentas gerenciais evidenciadas pelo autor. 

 

Henderson, Dooley, Akridge & Carerre (2005) exploram empiricamente os fatores de 

adoção entre a estratégia da internet por meio do e-commerce e a percepção dos 

gerentes em relação a essa estratégia, analisados por uma cadeia de suprimentos 

em empresas do segmento do agronegócio. Os resultados apuraram que, embora 

as estratégias da internet tenham mais capacidade de serem implementadas quando 

os gestores percebem ganhos de eficácia e eficiência na execução de suas funções, 

o tamanho da empresa também possibilita mais decisão de quem a implementa.  

 

No segmento do agronegócio, os processos e transações da informação têm efeito 

entre os cinco processos da cadeia de suprimentos (transação, informação, 

negociação, logística e promoção) em relação à eficácia quanto ao tipo de estratégia 

de internet implementada. Verificou-se também que os custos de transação 

relacionados à adoção da internet têm a mesma possibilidade de influenciar a 

adoção do que impactos relacionados aos custos de produção. As conclusões 

obtidas foram de que, considerando a adoção do avanço das estratégias de internet, 

os gestores devem ter melhor avaliação dos impactos do comércio eletrônico nos 

canais de distribuição e não somente o efeito de um processo na cadeia de 

suprimentos. Os processos da cadeia de suprimentos que dizem respeito a 

transação, informação e negociação devem ser melhorados nesse segmento, uma 

vez que o e-commerce já oferece eficiência nos custos em sua logística. Isso posto, 

uma avaliação eficiente por parte do gestor tende a melhorar a capacidade do 

comércio, a conveniência de suas compras, a distribuição de informações e 

recomendações dos produtos, o desenvolvimento e a gestão do relacionamento com 

os clientes. 
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A questão voltada para a gestão marketing também obteve avanço no mercado, na 

orientação da marca como um estimulador de desempenho, tendo em vista que as 

cooperativas agroindustriais na Grécia são desafiadas a abandonar seu papel 

passivo no mercado e criar condições para o desenvolvimento de um verdadeiro 

mercado e orientação da marca, independentemente da dificuldade ou dos custos 

envolvidos. Portanto, as estratégias de marketing eventualmente agregam valor às 

combinações produto-mercado a longo prazo, que podem levar a lucros 

substanciais. Abstraiu-se também que as cooperativas não melhoraram 

significativamente seus atributos estratégicos ao longo do tempo, ou seja, o 

desempenho continua sendo impulsionado pelo elemento estratégico da 

organização. 

 

Jack (2005) revisou a extensão do uso da contabilidade gerencial estratégica prática 

da indústria agrícola do Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, por 

meio de uma pesquisa qualitativa reunindo dados primários e secundários de várias 

fontes. Os resultados indicaram que as ferramentas de contabilidade gerencial 

estratégica estão sendo utilizadas pela minoria de produtores rurais primários e nas 

grandes e empreendedoras empresas do setor. O benchmarking é uma das 

ferramenta mais adotadas nas formas de análise comparativa, melhoria dos 

negócios de grupo ou no próprio benchmarking de processo nascente, que é 

utilizado para fornecer informações para as tomadas de decisões.  

 

Na gestão estratégica, as práticas de benchmarking na indústria são propensas a 

serem mais adaptadas. As ferramentas de balanced scorecards, gestão de custos-

alvo e análise de cadeia de valor introduzidas pelos consultores e acadêmicos têm 

sido fundamentais, mas ainda não são passíveis de serem analisadas no longo 

prazo.  

 

Pode-se concluir que, para o processo de benchmarking, as ferramentas de 

balanced scorecard, bem com as de gestão de custos-alvo, ainda precisam ser mais 

desenvolvidos para comprovar os benefícios ao produtor. Projetos que unem o 

conhecimento de marketing e os dados contábeis têm capacidade de instruir os 

produtores no conhecimento sobre o pensamento estratégico, com a finalidade de 

evitar desperdícios e melhorar a negociação entre produtor e clientes corporativos,. 
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Isso porque os autores manifestam a preocupação dos produtores com os clientes, 

relacionada à sobrevivência destes ao longo prazo e o posicionamento estratégico 

visto em suas abordagens estratégicas para obter dados de mercado e administrar 

as propriedades da terra. 

 

Rankin, Gray, Boehlje & Alexander (2011) analisaram empiricamente, no setor do 

agronegócio, a sustentabilidade do sistema agrícola e suas práticas quanto à 

percepção dos consumidores e dos condutores das estratégias de sustentabilidade 

nessas empresas de alimentos, avaliando todo o seu progresso em relação à 

sustentabilidade. A combinação de análises foi feita nesse processo com os clusters, 

que são os componentes principais de regressão logística, com a finalidade de 

entender essa sustentabilidade na perspectiva do agronegócio e que são capazes 

de examinar os fatores que influenciam as estratégias da empresa. Em amostra de 

gerentes do setor do agronegócio os resultados revelaram que fortes pressões de 

gestão têm relação positiva e altamente significativa em relação à sustentabilidade 

empresarial. Outras pressões, como a concorrência, regulamentações 

governamentais e os meios de comunicações, não têm efeito significativo, bem 

como o tamanho da empresa também não sofreu muita influência em relação ao 

nível de sustentabilidade. A função principal desempenhada pela empresa obteve 

papel significativo. Mesmo esta pesquisa fornecendo iniciativas à sustentabilidade 

no agronegócio em termos de visualizações, ações e medidas de desempenho, as 

empresas adotam amplas visões de sustentabilidade que são impulsionadas por 

pressões de gestão, mas existem ações de baixo nível de sustentabilidade que são 

impulsionadas por pressões externas, como clientes, fornecedores, mídias, entre 

outras, e estas também devem ser levadas em consideração.  

 

Com base no método de estatística multidimensional, Bannikova, Baydakov & 

Vaytsekhovskaya (2015) analisaram os impasses da gestão estratégica latente e 

sua importância como demonstração do estilo empreendedor de gestão em 

empresas no setor do agronegócio na Rússia. Pela análise da estratégia latente no 

comportamento econômico, as técnicas de identificação desenvolvidas foram 

baseadas na análise de cluster, de agrupamentos e no método de correlações 

canônicas, que é um processo sem formalização e que se passa na mente do gestor 

da empresa. Essas análises mostraram que empresas que utilizam esse método 
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escolhem estratégias de minimização dos custos, bem como enxugamento dos 

gastos orçamentários e fabricam e intensificam produtos com alta qualidade para 

otimizar as vendas. Observaram também que essa nova metodologia utilizada 

permitiu revelar estratégias empreendedoras que são relacionadas nas despesas da 

produção e na rentabilidade da sua produção. Em contrapartida, ela difere por mais 

dinamismo e menos estabilidade e por falta de crescimento tecnológico, e a taxa de 

retorno dos custos é mais baixa. Houve, assim, interesse particular dos executivos 

das empresas do setor do agronegócio em aderir a essa ferramenta de gestão que 

permitiu à empresa identificar tipicamente as estratégias da sua produção, aplicando 

o método de reflexão para domínio da gestão estratégica. Com isso, essa gestão 

tornou-se estratégia latente ideal para o setor naquele país, uma vez que não existe 

formalização de procedimentos de linhas para o desenvolvimento do agronegócio.  

 

Em estudo de caso de abordagem qualitativa limitada sobre estratégias robustas e 

resilientes para o agronegócio, Behzadi, O`Sullivan, Olsen, Scrimgeour & Zhang 

(2017) investigaram estrategicamente esses mistos de estratégias no gerenciamento 

na cadeia de fornecimento do agronegócio (CFA). Com um modelo apresentado de 

programação estocástica de dois estágios desenvolvidos para analisar o 

desempenho de várias estratégias robustas e resilientes no tempo de colheita e 

riscos de ruptura de rendimento, chegou-se aos seguintes resultados: a) na análise 

de robustez e estratégias de gestão de riscos resilientes em uma CFA as estratégias 

resilientes são mais eficazes; b) em se tratando de dois riscos de ruptura existentes 

(interrupção do tempo de colheita e interrupção do rendimento), os estudos em 

gestão de riscos cobriram incertezas comuns e tiveram atenção limitada a duras e 

raras rupturas; c) para integrar a perecibilidade foi adotada uma formulação 

fracionária que modela o produto perecível de forma mais realista na gestão de risco 

da CFA.  

 

Observou-se também que, com base na literatura existente, a análise do 

gerenciamento de riscos na cadeia de fornecimento no agronegócio foi muito 

limitada nas áreas de incorporação da perecibilidade, modelagem de gerenciamento 

de riscos e na investigação do conjunto de mistos de estratégias robustas e 

resilientes. Concluiu-se que a combinação de estratégias robustas e resilientes é 

mais eficaz para mitigar o lado da oferta de riscos, não sendo muito eficaz sob a 
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análise de interrupção de rendimento da colheita, para o que as empresas precisam 

implementar estratégias apropriadas na gestão com suas próprias vulnerabilidade da 

cadeia de suprimentos. Em razão da afetação dos benefícios por causa da 

perecibilidade dos produtos agrícolas, tornou-se necessário um gerenciamento mais 

intenso da atividade de riscos de ruptura como estratégia de gestão.  

 

A análise quantitativa de natureza exploratória e descritiva, tratada por meio de 

análise fatorial e análise de regressão realizada em empreendimentos do 

agronegócio em Jaboticabal, no estado de São Paulo, realizadas por Santos et al. 

(2018) teve como objetivo analisar o relacionamento entre inovação e desempenho 

relacionados as impactos em mercado e custos. Os resultados indicaram que 

existem esforços dos produtores rurais em inovação com resultados mais 

significativos para o mercado, com a finalidade de geração de receita. Em uma 

análise segregada por grupo, ou seja, o de produtor rural e o de empresas, verificou-

se que as unidades agropecuárias têm alto níveis de mecanização, com os seus 

responsáveis com elevado nível de escolaridade.  

 

Também foi possível perceber que a gestão de operações suprimentos, a tecnologia 

agrária e a tecnologia radical são os fatores que envidam esforços em inovação 

pelos produtores rurais. Em relação aos custos, os dois primeiros fatores foram 

influenciados de forma "fraca", sendo que o último exerceu forte influência na 

geração de receitas. Os resultados também revelaram que as políticas públicas com 

vistas a fomentar e valorizar o processo inovador nas atividades rurais está 

associada à falta de suporte técnico, existindo a oportunidade de uma ação que 

versa por melhor suporte ao produtor, mas que não é realizada e dirigida para um 

problema conhecido na realidade agrária brasileira.  

 

Pode-se concluir que o empresário local deve inserir a inovação nas suas 

estratégias do agronegócio. Mesmo com a aquisição de maquinários e 

equipamentos ter sido relevante e importante, ele sozinho não é capaz de gerar 

resultados significativos no desempenho do negócio. Pode-se inferir pelos 

resultados que é importante ações do poder público e das entidades que 

representam os empresários rurais em busca de banco de dados sobre suas 

características e diversas formas de ações nas atividades empresariais. Os objetivos 
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são melhor entendimento da realidade, a construção de políticas públicas e setoriais 

e os trabalhos de qualificação dos tomadores de decisões empresariais, tendo em 

vista que sem os dados não é possível ter medição, sem a medição não existe 

controle e sem os controles não há administração. 

 

Gikunju, Gakure & Orwa (2018) investigaram a influência da adição de valor como 

uma estratégia prática de gestão que pode determinar o desempenho da indústria 

do chá na região do Monte Quênia, para que essas indústrias permaneçam 

competitivas. Por meio de uma abordagem mista de pesquisa qualitativa e 

quantitativa, verificaram que os ganhos não foram proporcionais aos esforços de 

produção de chá, o que muitas vezes atraiu a ira dos agricultores para a extensão 

dos boicotes de colheita de chá, desenraizamento de chás, destruição de 

propriedades fabris e até ameaça à vida dos gerentes da indústria de chá.  

 

Os resultados da regressão também estabeleceram que o acréscimo de valor tem 

forte relação positiva no desempenho financeiro da indústria do chá na região do 

Monte Quênia. Pode-se concluir que as práticas de gestão estratégica influenciam 

positivamente o desempenho do chá na indústria na região do Monte Quênia. A 

adoção das práticas de gestão estratégica tem alto potencial para melhorar o 

desempenho da indústria de chá, melhorando os preços para os agricultores.  

 

Pode-se concluir também que as fábricas de chá devem continuar investindo em 

estratégias de adição de valor em áreas operacionais específicas, tendo em vista 

que elas são capazes de controlar seus custos muito melhor em comparação à 

adição de mais centros de coleta ou mais visitas de campo.  

 

A partir de uma abordagem descritiva de um levantamento bibliográfico, Ferreira, 

Duarte, Oliveira, Arruda e Silva (2019) analisaram a importância do marketing na 

agricultura brasileira, verificando a forma de utilização dessa ferramenta na gestão 

das empresas do setor agrícola. Os resultados demonstraram nos processos do 

setor administrativo que a atuação da gestão estratégica do marketing fez-se efetiva 

e essencial, rompeu paradigmas e aumentou o valor da cadeia produtiva quanto à 

sua marca e aos seus produtos. Essa ferramenta, além de publicitária e de 

comunicação entre o vendedor e o consumidor, tem buscado atender à demanda do 
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mercado de fornecer os melhores produtos e serviços, que combinada com a 

competição tem exigido reorganização nos sistemas produtivos, objetivando 

modificar o paradigma na melhor condução de esferas projetadas. Verificou-se 

também que o marketing do setor do agronegócio tem impulsionado suas correntes 

discursivas a) como ferramenta para a economia brasileira e b) como precursor da 

modernidade do campo, tendo em vista as inovações mercadológicas que têm 

provocado impacto nas esferas econômicas e também sociais.  

 

Pode-se concluir que o marketing na área do agronegócio e a sua inserção nesse 

setor ainda são reduzidos, entretanto, o setor tem buscado estratégias 

mercadológicas para melhorias, levando em consideração que apenas o 

conhecimento técnico na sua produção já não é tão suficiente e competitivo no 

mercado. Isso posto, o marketing tem desempenhado papel fundamental nas 

tomadas de decisões nos processos produtivos do agronegócio, pois além de 

maximizar as vendas tem auxiliado na gestão empresarial, proporcionando 

inovações que têm suprido as exigências do mercado nacional e internacional. Na 

Tabela 9 é demonstrado um quadro resumo dos principais estudos analisados sobre 

as estratégias utilizadas no agronegócio. 

 

Tabela 9 

Quadro resumo das estratégias analisadas no agronegócio em estudos 
contemporâneos 

Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

2003 

 

-Abordagem 
quantitativa 
- Estudos múltiplos de 
caso em empresas 
britânicas do 
agronegócio 

Analise sobre 
empreendedorismo 
internacional de nível 
decididamente 
complexo no setor do 
agronegócio 

- Importância da utilização dos recursos 
ativos gerenciais no mercado 
internacional 
- Capacitação internacional da alta 
gerencia é fator de sucesso.  
-Busca por mercados internacionais 
específicos como uma abordagem 
competitiva 
 

2005 

Abordagem 
bibliográfica 

Analisar a utilização 
de um planejamento a 
partir de orçamentos e 
custos, levando em 
consideração a cria-
ção de mecanismos 
de gestão e formação 
profissional 

-Efeito antecipado da atividade por meio 
do orçamento e custos evita suspensão 
das atividades 
-Mudanças tecnológicas antecipam 
problemas antes que aconteçam 
-Orçamento é uma ferramenta 
indispensável nas variáveis do 
agronegócio 
 

continua 
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Tabela 9 

Quadro resumo das estratégias analisadas no agronegócio em estudos 
contemporâneos 

Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

2005 

Abordagem empírica Explorar 
empiricamente os 
fatores de adoção 
entre a estratégia da 
internet a partir do e-
commerce e a 
percepção dos 
gerentes em relação a 
essa estratégia 

- O tamanho da empresa tem 
possibilitado melhor tomada de decisão 
de quem a implementa 
- A estratégia de internet tem efeito na 
cadeia de suprimentos 
- Os custos de transação relacionados à 
adoção da internet têm a mesma 
possibilidade de influenciar a adoção do 
que impactos relacionados aos custos 
de produção 

2005 

Pesquisa qualitativa Revisar a extensão do 
uso da contabilidade 
gerencial estratégica 
prática na indústria 
agrícola do Reino 
Unido, nos Estados 
Unidos, Austrália e 
Nova Zelândia 

- As ferramentas de contabilidade 
gerencial estratégica estão sendo 
utilizadas pela minoria de produtores 
rurais primários e nas grandes e 
empreendedoras empresas do setor 
- O benchmarking é uma das 
ferramentas mais adotadas nas formas 
de análise comparativa  
- Na gestão estratégica as práticas de 
benchmarking na indústria são 
propensas a serem mais adaptadas 
- As ferramentas de balanced 
scorecards, gestão de custos-alvo e 
análise de cadeia de valor têm sido 
fundamentais, mas ainda não são 
passíveis de serem analisadas no longo 
prazo 

2011 

Análise empírica em 
uma amostra de 
gerentes do setor do 
agronegócio 

Analisar 
empiricamente a 
sustentabilidade dos 
sistemas agrícolas e 
suas práticas quanto à 
percepção dos 
consumidores e os 
condutores das 
estratégias de 
sustentabilidade  

- Fortes pressões de gestão tem relação 
positiva em relação a sustentabilidade 
empresarial                
- O tamanho da empresa não influencia 
na sua sustentabilidade 
- A função desempenhada pela 
empresa obteve papel significativo 

2015 

- Estatística 
multidimensional  
- Análise da estratégia 
latente no 
comportamento 
econômico, baseadas 
na análise de cluster  
- Análise de 
agrupamentos e no 
método de correlações 
canônicas, que é um 
processo sem 
formalização e que se 
passa na mente do 
gestor da empresa. 

Analisar os impasses 
da gestão estratégica 
latente e sua 
importância como 
demonstração do 
estilo empreendedor 
de gestão em 
empresas no setor do 
agronegócio na 
Rússia. 

- Empresas que utilizam este método 
escolheram estratégias de (1) 
minimização dos custos, (2) 
enxugamento dos gastos 
orçamentários, e (3) produção 
intensificada de produtos com alta 
qualidade para otimizar as vendas. 
- Estratégias empreendedoras tem 
maior relacionamento nas despesas da 
produção e na rentabilidade da sua 
produção.                                                    

Continua 
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Tabela 9 

Quadro resumo das estratégias analisadas no agronegócio em estudos 
contemporâneos 

Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

 
 
 

                               
 
2017 

- Metodologia 
qualitativa 
 
- Estudo de caso  

Analisar estratégias 
robustas e resilientes 
na cadeia de 
fornecimento do 
agronegócio, através 
de um modelo 
apresentado de 
programação 
estocástica de dois 
estágios 
desenvolvidos para 
analisar o 
desempenho de várias 
estratégias robustas e 
resilientes no tempo 
de colheita e riscos de 
ruptura de rendimento. 

- A análise de robustez e estratégias de 
gestão de riscos resilientes em uma 
CFA as estratégias resilientes são mais 
eficazes                                                                         
- Os riscos de ruptura existentes 
(interrupção do tempo de colheita e 
interrupção do rendimento), os estudos 
em gestão de riscos cobriram incertezas 
comuns e tiveram atenção limitada a 
duras e raras rupturas.                                                                         
 

2018 

- Metodologia 
quantitativa  
- Natureza exploratória 
e descritiva, realizada 
em empreendimentos 
do agronegócio em 
Jaboticabal no estado 
de São Paulo 

Analisar o 
relacionamento entre 
inovação e 
desempenho 
relacionados as 
impactos em mercado 
e custos. 

- Existem esforços dos produtores rurais 
em inovação com resultados mais 
significativos e com geração de receita.  
- Verificou-se que as unidades 
agropecuárias têm altos níveis de 
mecanização, com o seus responsáveis 
com elevado nível de escolaridade. 
- A gestão de operações suprimentos, a 
tecnologia agrária e a radical são os 
fatores que remetem esforços em 
inovação realizadas pelos produtores.  
- Os custos foram influenciados de 
forma "fraca", exercendo uma forte 
influência na geração de receitas.  
- As políticas públicas com vistas a 
fomentar e valorizar o processo 
inovador nas atividades rurais está 
associada à falta de um suporte técnico. 

2018 

Abordagem mista de 
pesquisa qualitativa e 
quantitativa 

Investigar a influência 
da adição de valor 
como uma estratégia 
prática de gestão que 
podem determinar o 
desempenho da 
indústria do chá na 
região do Monte 
Quênia, para que 
estas indústrias 
permaneçam 
competitivas.  

- Os ganhos não foram proporcionais 
aos esforços de produção de chá que 
muitas vezes atraíram a ira dos 
agricultores para a extensão dos 
boicotes de colheita, desenraizamento 
de chás, destruição de propriedades 
fabris. 
- Os resultados da regressão também 
estabeleceram que o acréscimo de valor 
tem uma forte relação positiva no 
desempenho financeiro da indústria do 
chá na região do Monte Quênia na 
Quênia. 

Continua 
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Tabela 9 

Quadro resumo das estratégias analisadas no agronegócio em estudos 
contemporâneos - conclui 

Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

2019 

Abordagem descritiva 
com um levantamento 
bibliográfico 

Analisar a importância 
do marketing na 
agricultura brasileira 
verificando a forma de 
utilização desta 
ferramenta na gestão 
das empresas do setor 
agrícola 

- A atuação da gestão estratégica do 
marketing no setor administrativo, fez-se 
efetiva e essencial, que rompeu 
paradigmas aumentando o valor da 
cadeia produtiva relacionados a sua 
marca e aos seus produtos.  
- A ferramenta de marketing além de 
publicitária e comunicação entre o 
vendedor e o consumidor tem buscado 
atender a demanda do mercado em 
fornecer os melhores produtos e 
serviços, que combinada com a 
competição ela tem exigido uma 
reorganização nos sistemas produtivos.  
- O marketing do setor do agronegócio 
tem impulsionado a suas correntes 
discursivas, ou seja: (1) como 
ferramenta para a economia brasileira, e 
(2)  como precursor da modernidade do 
campo, tendo em vista as inovações 
mercadológicas que tem provocado 
impacto nas esferas econômicas e 
também social. 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 
 

Diante desse cenário, a preocupação com o controle dos gastos tornou-se ainda 

maior, e a existência de um adequado SCCG, de modo eficiente, é capaz de 

produzir informações essenciais para o auxílio de vários usuários, além de 

proporcionar a mensuração do desempenho econômico da empresa, ligando a 

estratégia organizacional à execução individual de cada unidade operacional 

(Atkinson et al., 2000). Nesse sentido, Santos e Monteiro (2004) ressaltam o papel 

estratégico do SCCG como mecanismo fundamental no alcance, manutenção e 

melhoria na competitividade das empresas. Dando continuidade aos estudos 

contemporâneos, foram analisados alguns estudos em que o SCCG foi utilizado de 

forma estratégica, como um método pelo qual a organização se certifica de que está 

conseguindo seguir os planos e políticas da administração. 

 

Análise crítica de pesquisa na literatura empírica foi feita por Aguiar e Frezatti (2007) 

investigou os principais motivos que definem a melhor escolha de um SCCG com a 

finalidade de sugerir uma proposta para identificar uma estrutura que seja 

apropriada a um SCCG, que seja benéfico em sua utilização, que satisfaça o usuário 
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e que tenha impacto individual. Para os autores, melhor análise do relacionamento 

do SCCG é com o desempenho da organização, considerando o efeito de variáveis 

contingentes, como o ambiente, a tecnologia, estratégia, entre outros. Os resultados 

mostraram que a estrutura de um SCCG deve contemplar a dimensão do uso da 

informação, e para o sucesso do sistema de informação seis dimensões devem ser 

envolvidas: a) qualidade do sistema; b) qualidade da informação; c) uso; d) 

satisfação do usuário; e) impacto individual; f) impacto organizacional.  

 

Entre as dimensões apresentadas, a satisfação do usuário é a mais utilizada e mais 

ampla em estudos empíricos, uma vez que ela independe da qualidade do sistema 

ou da informação, cujo desenho de um SCG não garante necessariamente a 

satisfação do usuário. O impacto individual também teve sua relevância na análise, 

por fazer com que os gestores influenciem no comportamento dos membros da 

organização para as direções das estratégias que são adotadas pelas empresas a 

partir de um sistema de informação.  

 

Para o SCCG, mesmo que o usuário esteja satisfeito, isso não garante que esse 

sistema impactará na efetivação dos gestores, portanto, quanto maior o impacto 

individual, mais apropriado tende a ser a estrutura do SCCG. Após a proposta de 

uma estrutura de SCCG, os autores apresentam algumas questões para serem 

levantadas em futuras pesquisas, como a utilização predominante do sistema e se a 

sofisticação do sistema está associada à satisfação do usuário e ao impacto 

individual. As conclusões obtidas foram de que, para a estrutura do SCCG, foi 

possível incluir o modelo de sucesso de um sistema de informação, que são: 

satisfação do usuário e o impacto individual, que representam benefícios líquidos à 

sua utilização no controle gerencial. Para os autores, a proposta apresentada pôde 

avaliar se o SCCG á apropriado a partir do próprio usuário, que é o principal agente 

e que utiliza as informações produzidas pelo sistema.  

 

Klychova, Zakirova, Mukhamezyanov & Faskhutdinova (2014), a partir da 

metodologia usada em uma pesquisa científica e documental com análise de dados, 

analisaram a determinação dos fluxos de informações identificadas e os principais 

documentos primários e registros contáveis de informação que são necessários para 

a tomada de decisões gerenciais nas empresas com atividades agrícolas. Os 
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resultados evidenciaram que relatórios sobre os ativos fixos compreendendo dados 

administrativos que contêm informações sobre a disponibilidade prevista e real em 

um período útil e real, bem como a quantidade de depreciação cumulada, 

constituem uma forma de tomar decisão.  

 

Torna-se importante analisar a capacidade de produção que não é utilizada, uma 

vez que essa inutilização gera custo e é necessário que a empresa tome decisões 

sobre esta falta de produção. O segundo relatório identificado por Klychova et al. 

(2014) como um dos principais documentos é o de controle de estoque e inventários, 

levando-se em consideração: (a) a condução de classificação dos materiais; (b) o 

controle e movimentação, a determinação do nível ótimo desse estoque; (c) a sua 

avaliação; (d) a alocação dos custos do material; (e) a análise das variâncias do 

consumo real de matéria-prima. Documentos sobre a produção e vendas, 

formatados por relatórios gerenciais, também são necessários à tomada de 

decisões. Por meio desse relatório é possível participar do desenvolvimento de um 

sistema de desconto a clientes que contribui para o desenvolvimento da empresa.  

 

A elaboração de um documento gerencial de produtos acabados também contribui 

para a avaliação dos respectivos produtos acabados e para a coordenação da 

produção com os custos da produção. Ainda os mesmos autores observaram que 

informações contábeis com base no sistema ERP tornaram-se necessárias para 

eliminar possíveis contradições existentes. Alguns fluxos de documentos e 

informações são identificados como os principais documentos para a origem e 

registro das informações contábeis e para a tomada de decisões gerenciais. Esse 

estudo de Klychova et al. (2014) propôs relatórios que permitem coletar rapidamente 

as informações contábeis e conclui que relatórios internos são as principais fontes 

de informações para a tomada de decisão na avaliação da otimização de unidades 

estruturais e no processo de negócio nas atividades agrícolas. 

 

Estudo de caso realizado por Fedulovaa, Medvedevb, Kosinskiyc, Kononovaa & 

Pobedashb (2016) em empresas do agronegócio avaliou a eficiência do 

funcionamento na empresa sob análise do ponto de vista do balanced scorecard 

(BSC) como parâmetro ideal de análise. A partir de um modelo econômico-

matemático de atividades da empresa os autores avaliaram a estratégia de seu 
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desenvolvimento, considerando as peculiaridades do empreendimento agroindustrial 

e o conceito BSC. Os resultados confirmaram a conveniência em aplicar o BSC para 

a gestão estratégica da empresa, validando a eficácia da implementação de 

estratégias do agronegócio. Os autores também comprovaram que o BSC pode ser 

a base para a metodologia de desenvolvimento e tomada de decisões 

administrativas tanto no momento presente, quanto na estratégia de gestão, levando 

em conta a especificidade de seu desenvolvimento. O BSC é, então, utilizado como 

instrumento para o desenvolvimento de estratégias já existentes, a partir de uma 

meta e missão estabelecidas. Para os autores, desenvolver e introduzir o BSC nas 

empresas do agronegócio não deve se limitar a apenas alguns setores, mas em toda 

a organização. 

 

Melo, Silva, Nicolau e Lima (2017) discutiram sobre a influência de um SCCG para a 

formulação de estratégias e controle nas atividades das empresas do setor do 

agronegócio brasileiro. A ferramenta utilizada pela contabilidade gerencial é o 

orçamento como um instrumento disponível que fortalece o processo decisório na 

administração das organizações. A metodologia utilizada foi descritiva, delineada a 

partir de um estudo de caso em uma empresa de médio porte da agroindústria com 

destaque na exportação agrícola, localizada no litoral norte do estado da Paraíba, 

onde se constatou que as práticas usadas ainda ocorrem de modo rudimentar. A 

organização, porém, acredita que elas atendem aos seus objetivos, que têm uma 

visão relevante por meio de seus gestores na formulação estratégica em suas 

atividades.  

 

Os resultados também indicaram o aspecto preponderante aplicado aos 

departamentos em relação a planejamento, execução e controle dos orçamentos 

existentes. Quanto à utilização dos orçamentos no auxílio da gestão empresarial, 

existe uma outra visão departamental para implantação desses instrumentos, que 

podem prejudicar o andamento dos trabalhos e, neste caso, torna-se necessário o 

alinhamento quanto aos objetivos e metas da organização. A conclusão é de que o 

SCCG constitui-se em um fator primordial para a empresa, atuando e impactando o 

resultado operacional em várias áreas. Logo, ele procede ao sucesso de um sistema 

orçamentário envolvendo todas as áreas, com a finalidade de alcançar o objetivo 

desejado.  
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A partir de uma pesquisa qualitativa, descritiva, com estudo de caso, Oliveira e 

Menelau (2018) objetivaram responder aos seguintes questionamentos: a) como 

está estruturado o sistema de informação gerencial (SIG) no âmbito do agronegócio 

da uva na região do São Francisco/PE, dados obtidos pelos produtores rurais e 

Embrapa; b) quais são os efeitos do SIG sobre o desempenho das unidades 

produtivas pesquisadas? Os resultados indicaram que a Embrapa tem atuado em 

parceria com os produtores rurais da região pesquisada impactando no desempenho 

e negócio, o que vem resultando na qualidade das uvas. Quanto aos atributos de 

qualidade relacionados à relevância e à integridade, estes precisam de mais atenção 

por parte da instituição Embrapa, buscando meios efetivos de feedback com o intuito 

de compreender de modo claro as necessidades reais dos produtores. Os resultados 

também mostraram que alguns produtores rurais, por iniciativa própria, desenvolvem 

estudos e pesquisas com o objetivo de gerar novos conhecimentos a serem 

aplicados ao negócio, não aguardando, portanto, o atendimento da Embrapa. Pode-

se concluir que os produtores rurais e a Embrapa, atores da cadeia produtiva, 

impactaram positivamente no resultado final do agronegócio da uva na região 

pesquisada. 

 

Com base em uma metodologia qualitativa, descritiva, na plataforma survey, Tarifa, 

Reis & Almeida (2019) investigaram os níveis de adoção e práticas de contabilidade 

gerencial nas cooperativas agroindustriais paranaenses. Os resultados indicaram 

que a maioria das cooperativas agropecuárias paranaenses pesquisadas utiliza, em 

maior grau, as práticas de contabilidade gerencial e a efetiva utilização por parte das 

organizações em termos práticos.  

 

Em relação às ferramentas mais contemporâneas, como o custeio-alvo, Economic 

Volue Added (EVA) e o Balanced Scorecard (BSC), os achados sugeriram baixo 

grau de adoção e utilização. Pode-se concluir que investigar a preferência por 

alguma prática gerencial é benéfica para um tipo peculiar de estrutura organizacional 

e também como os cooperados percebem os dados econômicos financeiros, não 

financeiros e qualitativos. Na Tabela 10 é demonstrado um quadro resumo com os 

principais estudos analisados sobre SCCG utilizados no agronegócio. 
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Tabela 10 

Quadro resumo dos SCCG utilizados no agronegócio em estudos contemporâneos 

Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

2007 

Análise critica de 
pesquisa na literatura 
empírica 

Investigação dos 
principais motivos que 
definem a melhor 
escolha de um SCCG 
com a finalidade de 
sugerir uma proposta 
para identificar uma 
estrutura que seja 
apropriada de um SCCG, 
benéfico em sua 
utilização, que satisfaça 
o usuário e que tenha 
impacto individual.  

- A estrutura de um SCCG deve 
contemplar a dimensão do uso 
da informação, envolvendo: (1) 
qualidade do sistema; (2) 
qualidade da informação, (3) uso, 
(4) satisfação do usuário; (5) 
impacto individual e (6) impacto 
organizacional.                                   
- Satisfação do usuário é a mais 
utilizada e mais ampla em 
estudos empíricos, uma vez que 
ela independe da qualidade do 
sistema ou da informação.                                                                    
- O impacto individual faz com 
que os gestores influenciem no 
comportamento dos membros da 
organização. 

2014 

Pesquisa científica e 
documental com análise 
de dados 

Analisar a determinação 
dos fluxos de 
informações identificadas 
e os principais 
documentos primários e 
registros contáveis de 
informação que são 
necessários para a 
tomada de decisões 
gerenciais nas empresas 
com atividades agrícolas. 

- Relatórios sobre os ativos fixos, 
sobre a disponibilidade prevista e 
real em um período útil, bem 
como a quantidade depreciação 
cumulada é uma forma de tomar 
decisão.                                                                                   
- A inutilização da capacidade 
produtiva gera custo e torna-se 
necessário que empresa tome 
decisões sobre esta falta de 
produção.                                                       
- Relatórios e controles 
gerenciais contribui para o 
desenvolvimento da empresa, no 
que diz respeito a coordenação 
da produção dos custos.  
- Informações contábeis com 
base no sistema ERP tornaram-
se necessárias com a finalidade 
de eliminar possíveis 
contradições existentes. 

2016 

Estudo de caso  Avaliar a eficiência do 
funcionamento na 
empresa sob análise do 
ponto de vista do 
balanced scorecard - 
BSC como parâmetro 
ideal de análise.  

- É conveniente aplicar o BSC 
para a gestão estratégica da 
empresa, validando a eficácia da 
implementação de estratégias do 
agronegócio.                                         
- O BSC tende ser a base para a 
metodologia de desenvolvimento 
e tomada de decisões 
administrativas tanto no 
momento presente, quanto na 
estratégia de gestão, levando em 
conta a especificidade de seu 
desenvolvimento. 

continua 
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Tabela 10 

Quadro resumo dos SCCG utilizados no agronegócio em estudos contemporâneos 

Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

2017 

- Metodologia descritiva  
- Estudo de caso  

Discutir sobre a 
influencia de um sistema 
de controle gerencial 
para a formulação de 
estratégias e um controle 
nas atividades das 
empresas do setor do 
agronegócio brasileiro.  

- As praticas de gestão e 
controle utilizadas ainda 
ocorrem de modo rudimentar.                                             
- Existem aspectos 
preponderantes aplicados aos 
departamentos em relação ao 
planejamento, execução e 
controle dos orçamentos 
existentes. 
- Falta de alinhamento quanto 
aos objetivos e metas da 
organização tem prejudicado os 
orçamentos no auxilio da gestão 
empresarial.  

2018 

Pesquisa qualitativa, 
descritiva com estudo de 
caso 

Responder aos seguintes 
questionamentos: (1) 
como está estruturado o 
sistema de informação 
gerencial(SIG) no âmbito 
do agronegócio da uva 
na região do São 
Francisco/PE, dados 
obitidos pelos produtores 
rurais e Embrapa. (2) 
Quais são os efeitos SIG 
sobre o desempenho das 
unidades produtivas 
pesquisadas? 

- A Embrapa tem atuado em 
parceria com o produtores rurais 
da região pesquisada 
promovendo impacto no 
desempenho e negócio, o que 
vem resultando na qualidade 
das uvas. 
- Quanto aos atributos de 
qualidade relacionados a 
relevância e a integridade, estes 
precisam de uma maior atenção 
por parte da instituição 
Embrapa, ou seja buscando 
meios efetivos de feedback com 
o intuito de compreender de 
modo claro as necessidades 
reais dos produtores.  
- Alguns produtores rurais por 
iniciativa própria, desenvolvem 
estudos e pesquisas com o 
objetivo de gerar novos 
conhecimentos a serem 
aplicados ao negócio, não 
aguardando, portanto, o 
atendimento da Embrapa. 

2019 

Metodologia qualitativa, 
descritiva na plataforma 
survey 

Investigar os níveis de 
adoção e práticas de 
contabilidade gerencial 
nas cooperativas 
agroindustriais 
paranaenses. 

- A maioria das cooperativas 
agropecuárias paranaenses 
pesquisadas utilizam em um 
grau maior, as práticas de 
contabilidade gerencial e a 
efetiva utilização por parte das 
organizações em termos 
práticos.  
- Em relação às ferramentas 
mais contemporâneas como o 
custeio-alvo, Economic Volue 
Added (EVA) e o Balanced 
Scorecard (BSC), os achados 
sugeriram um baixo grau de 
adoção e utilização. 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 
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De maneira particular, mensurar e gerir os custos dos produtos e processos pode 

ajudar a eliminar eventuais desperdícios. Nesse sentido, um controle sistemático de 

custos é percebido como a base da estratégia necessária e um SCCG eficaz, para 

conseguir manter-se nesse mercado ou até mesmo para estabelecer uma vantagem 

diante da concorrência (Reckziegel et al., 2015). Os próximos estudos 

contemporâneos analisados tende a identificar a gestão de custos como forma 

estratégica e organizacional. 

 

Callado e Calado (1999) já asseguravam que a gestão de custos se constitui em um 

dos aspectos administrativos mais relevantes dentro de um ambiente competitivo, 

uma vez que os custos da atividade rural têm suas próprias características e 

natureza que são específicas para essa atividade. Em estudo bibliográfico os 

autores avaliam as características da contabilidade de custos dentro das empresas 

no setor do agronegócio, para a tomada de decisão. Os resultados revelaram que as 

informações da contabilidade gerencial compreendem diversas questões na 

empresa, principalmente relacionadas a preço de venda, identificação da margem de 

contribuição e aos componentes de custos, mas a apuração dos custos ocorre de 

modo descentralizado nas atividades rurais, o que pode dificultar o 

acompanhamento preciso das informações.  

 

Com o método de estudo de caso, Yiridoe & Marett (2004) avaliaram como as 

pequenas e médias empresas (PME) do setor do agronegócio mitigam os altos 

custos para a Certificação da International Organisation Standardization (ISO) 

14001, tendo em vista que a adoção dessa certificação tem a finalidade de entender 

e incentivar os negócios que dependem de benefícios globais que podem exceder 

os custos para cada organização. O padrão ISO 14001 tem a finalidade de melhorar 

as leis, regulamentos e políticas da gestão ambiental nas empresas, como um 

procedimento de inovação ambiental. Após analisar as três dimensões que 

associam o custo à obtenção do credenciamento para o registro padrão da ISO 

14001, os autores perceberam que os custos tornaram-se um fator-chave que 

motiva uma abordagem conjunta para os benefícios a longo prazo. Além disso, o 

método de implementação do registro de forma indireta fornece certa flexibilidade 

em seus processos de qualidade dos produtos ambientais.  
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A qualidade da gestão ambiental é fundamental para o sucesso dessa certificação, 

uma vez que a PME, por meio do registro ISO 14001, torna-se diferenciada com 

produtos similares. As despesas com marketing e promoções também são 

necessárias para o desenvolvimento, implementação da norma e recertificação 

periódica, por estarem associados ao sucesso das implicações na gestão ambiental 

e na confiança na certificação. As vantagens obtidas nessa inovação ambiental 

foram vistas pelas empresas estudadas como uma mudança na competição e forte 

concorrência no presente e futuro. No ponto de vista gerencial e organizacional, a 

implementação de iniciativas de gestão ambiental em empresas de menor dimensão 

pode ser mais adequada e com melhores resultados do que em empresas maiores, 

tendo em vista que as empresas menores são capazes de gerenciar melhor as 

mudanças ocorridas. E para o registro padrão da ISO 14001, as abordagens 

individuais ou em grupo adotadas e os sistemas de gestão ambiental existentes ou 

adaptados podem ajudar a reduzir os custos e o aprimoramento de recursos em 

seus negócios.  

 

As novas práticas de gestão de custos implementadas por empresas na região 

noroeste e oeste do estado do Paraná foram avaliadas por Reckziegel et al. (2007) 

em pesquisa exploratória e descritiva realizada com entrevistas. Os resultados da 

pesquisa retrataram as práticas estudadas, como o ABC, a gestão baseada em 

atividades (ABM), custo da qualidade, custo-alvo, custeio do ciclo de vida dos 

produtos e análise da cadeia de valor, que foram consideradas adequadas ao 

ambiente da empresa, uma vez que essas práticas têm características de 

competitividade que possibilitam o desenvolvimento de informações úteis no 

processo decisório.  

 

Os autores apuraram também que existe uma preferência por parte dos usuários 

pelos métodos tradicionais de gestão e controle dos custos em relação às novas 

práticas pesquisadas, com exceção da análise da cadeia de valor que é usufruído 

por várias empresas. Com base no conhecimento científico e teórico, sua adoção 

em uma investigação prática funciona. Baseado no fato em que foi investigado, as 

práticas de gestão de custos adotadas pela literatura obtiveram êxito nessa 

aplicação, concluindo-se também que na maioria das empresas pesquisadas não 

existe aderência às práticas contemporâneas de gestão de custos, mas sim uma 
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adoção expressiva das técnicas tradicionais de controle, com os quais os 

entrevistados dizem  estar satisfeitos.   

 

A formação de preços foi analisada por Calado, Machado, Callado, Machado e 

Almeida (2007), que estudaram a formação de preços a partir da gestão de custos 

em empresas paraibanas. Os autores alegam a dificuldade das empresas em 

determinar o preço de venda dos seus produtos, que tem sofrido influência do 

mercado, por causa da qualidade, da oferta em escolha pela preferência e do poder 

aquisitivo da sociedade. Estudo empírico em uma pesquisa exploratória e descritiva 

obteve que parte das empresas tem um tipo de sistema de custos ou alguma forma 

de analisar, mas em relação aos fatores de implantação de um sistema de custos 

parte dos gerentes alega que a contabilidade gerencial já forneciam dados 

suficientes para essa informação na gestão dos negócios, outras não necessitavam 

dessa gestão, uma vez que se declaravam como pequeno produtor e em sua 

maioria consideraram a falta desse sistema de custos.  

 

Na maioria das empresas também já existia um sistema de custo implantado ou 

alguma outra forma de apuração dos custos, sendo o gerente o maior responsável 

por esse registro. As conclusões obtidas foram que o mark-up usado no custo da 

sua produção foi um dos principais critérios empregados no preço de venda em sua 

formação, utilizando esse método de precificação sobre o valor da matéria-prima. 

Não existe diferenciação entre preço à vista e preço a prazo na maioria das 

empresas, ou seja, a negociação dos preços de venda a prazo com um acrescer 

financeiro fica a cargo da minoria dos entrevistados (Calado et al., 2007).  

 

Adotando metodologia de estudo de caso do setor de cana de açúcar e madeira da 

África do Sul, Sartorius & Kirsten (2007) analisaram melhor compreensão das 

variáveis que influenciam a escolha de arranjos de contratação dos pequenos 

agricultores do agronegócio no contexto de um país em desenvolvimento. A oferta 

dos produtos de pequenos produtores agrícolas em commodities apresentam 

condições de alto risco da oferta pela flutuação de preços mundiais, bem como 

fatores macroeconômicos regionais. A contratação de uma nova governança 

também foi julgada inadequada para coordenar o fornecimento de cana de açúcar, 

gerando falta de confiança dos pequenos produtores, que gerou uma modificação 
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nos contratos e em suas características. A confiança nesse suprimento de cadeias 

melhora com uma forma de governança que promova características relacionais no 

arranjo de fornecimento a longo prazo. Ademais, os arranjos contratuais no âmbito 

de um país em desenvolvimento tiveram relações desiguais quanto à minimização 

dos custos de transação, pela presença da confiança. Assim, a escolha de uma 

governança que não gere confiança pode influenciar na redução do custo de 

transação em um país em desenvolvimento. A confiança em um ambiente agrícola 

pode ser promovida com comunicação eficaz, continuidade, compreensão mútua, 

interesses comuns e como os problemas são resolvidos. A questão confiança 

modificou o contrato e as características da oferta dos produtos pesquisados, na 

medida em que o arranjo passou por uma estrutura de contrato do tipo neoclássico 

para forma mais relacional de contratação. Por fim, cada dia mais existe a 

necessidade de contratação de níveis mais elevados de gestão e controle, para 

evitar o fracasso na organização. 

 

Enderle et al. (2013) avaliaram a estratégia de custo operacional efetivo de uma 

empresa do agronegócio estabelecendo indicadores para tomada de decisão e a 

padronização de indicadores. O estudo de caso empregado foi o da observação 

sistemática em uma empresa do agronegócio localizada em Tijucas do Sul no 

estado do Paraná, especificamente no segmento da equinocultura, que resultou em 

uma atenção especial aos recursos empregados em suas atividades em relação aos 

processos produtivos, aconselhando o produtor à formatação de indicadores como a 

forma mais segura para essa avaliação. Com o crescente aumento do sistema de 

produção, bem como sua complexidade, constatou-se que a contabilidade de custos 

passou a fornecer informações úteis para o auxílio gerencial, mas por outro lado, ao 

ignorar a contabilidade de custos, os produtores rurais não terão condições de saber 

se estão obtendo lucro ou prejuízo nem se terão recursos suficientes para a tomada 

de decisão. Os resultados referentes ao planejamento de custos e suas variáveis 

indicaram que as contribuições dos componentes, na formação do custo efetivo ou 

total, estão relacionadas ao tamanho do plantel e aos padrões de qualidade 

previamente estabelecidos. Já os percentuais médios mantiveram-se estáveis e 

foram aplicados em indicadores de planejamento para custos futuros.  
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Os mesmos autores referem também que os produtores rurais devem ter atenção 

especial em relação aos resultados dos recursos empregados nas atividades 

econômicas, que nesse âmbito a forma mais segura é a formatação de indicadores 

que possibilitem o produtor rural avaliar se os objetivos do seu negócio estão sendo 

alcançados. Com a modernização do setor do agronegócio a partir do século XX o 

eles concluíram que os sistemas de custos de produção são caracterizados como 

sistema de apuração de resultado que faz parte de diferentes métodos 

organizacionais, devendo o produtor preocupar-se, além do processo produtivo, em 

dar atenção especial às ações gerenciais administrativas. Ainda para Enderle et al. 

(2013), uma avaliação de desempenho eficaz faz com que a organização tome 

conhecimento da eficácia e eficiência de seus atos e o monitoramento de seus 

componentes estruturais, possibilitando a correção ou adequação dos processos 

vigentes. A formatação de indicadores de desempenho é uma forma segura para 

avaliar os recursos empregados, gerando resultados positivos e possibilitando a 

análise do alcance dos objetivos anteriormente estabelecidos. 

 

Souza et al. (2015) realizaram estudo exploratório quantitativo realizado no segundo 

semestre de 2010 com o objetivo de identificar as práticas da gestão de custos 

estratégica que são adotadas por empresas brasileiras do setor do agronegócio. Em 

amostra de 34 empresas do segmento de açúcar, álcool, madeira e papel celulose, a 

totalidade das empresas pesquisadas utiliza com frequência as práticas de análise 

dos sistemas de custos determinados pela literatura. Dessas empresas, 89% 

também fazem análise da cadeia de valor com a intenção de diferenciarem-se dos 

concorrentes. Os indicadores métricos adotados foram encontrados de forma 

expressiva também nessas empresas. As práticas de custo-meta foram encontradas 

em 94% dessas empresas, demonstrando que o preço do produto praticado pelo 

mercado é usado por elas como uma medida para estabelecer os seus custos. De 

todas as práticas de custos utilizadas, sete têm baixa adoção, com grandes 

dificuldades na sua implantação e utilização, que são custos intangíveis, custo do 

ciclo de vida, ABC, custo kaizen, custo total de uso e propriedade (TCO), análise 

externa de custos e custo ambiental.   

 

Apesar da baixa utilização dos sistemas de custeio ABC que a literatura tem 

referenciado, as empresas têm conseguido separar a utilidade das práticas de 
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sistemas de custos utilizadas com os estágios de planejamento e controle dos seus 

custos (Souza et al., 2015). Elas têm tornado essas práticas complementares. Das 

13 práticas de gestão estratégica de custos listadas pela pesquisa, seis foram 

evidenciadas e utilizadas. A falta de adesão foi pelo elevado grau de dificuldade de 

implantação, mesmo sabendo dos benefícios decorrentes do seu uso. Não foram 

identificadas características comuns nas empresas com grau de sua relação que 

indique uma obrigação de usar as práticas de custos listadas nesta pesquisa. 

 

Macohon et al. (2015) identificaram fatores contingentes para os projetos de custeio 

nas atividades agrícolas, por meio de uma análise de conteúdo após entrevistas 

estruturadas, em pesquisa qualitativa. As variáveis contingenciais existentes, como 

os estilos de liderança, conflitos de classes, logística, entre outros, são 

determinantes para a evolução dos sistemas de custos. Os respondentes 

relacionaram tanto o quesito estrutura quanto a lógica contingencial da pesquisa e 

citaram algumas variáveis como sendo preponderantes para o desenvolvimento do 

setor agrícola e a efetivação do sistema de custeio, como: falta de inserção dos 

pequenos agricultores, de inovação e pesquisas, ligeiras variações cambiais, 

burocracia na concessão de créditos, políticas públicas que não são eficientes na 

atividade agrícola, entre outras. Essas variáveis relacionadas ao sistema de custeio 

podem ser determinantes no conflito de classes, logística, estilo de liderança e 

incertezas do mercado. Quanto ao tipo de cadeia preponderante na atividade 

agrícola, a mais respondida pelos entrevistados foi a democrática e, em seguid,a a 

oligárquica. No quesito interdependência, em que o cliente e o fornecedor não 

conseguem concluir a produção de um produto sem o insumo do fornecedor, os 

respondentes mencionaram a cultura de commoditie como a mais comum, cujas 

empresas oligárquicas fornecem insumos em contratos de vendas futuras.  

 

No relacionamento, quanto à estabilidade, os riscos aos produtores rurais são 

minimizados quando existe padronização das atividades executadas por meio dos 

relacionamentos com as empresas oligárquicas. A política governamental foi a 

causa do ambiente hostil preponderante na atividade agrícola, tendo em vista que os 

concorrentes têm grande influência nos resultados da organização, como os 

produtos chineses e argentinos, que foram considerados a maior causa de 

competitividade no mercado. Enfim, em um ambiente democrático, o 
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desenvolvimento e o controle dos custos precisam de adaptações como normas e 

padronização dos produtos. Já no ambiente econômico, as políticas 

governamentais, as intempéries climáticas e os fornecedores são determinantes 

para o grau de incerteza do setor (Macohon et al., 2015).  

 

Cada segmento na atividade agrícola possui uma particularidade na sua produção, 

bem como na armazenagem até a comercialização. Para a complexidade no 

ambiente agrícola, este se deu principalmente pela falta de qualificação dos 

produtores rurais, uma vez que para o desenvolvimento das propriedades agrícolas 

é necessária uma visão gerencial estratégica dos negócios. No contexto geral 

analisado, verificou-se pouca utilização dos controles de custos nas propriedades 

agrícolas e, dessa forma, existe a responsabilidade dos profissionais da 

contabilidade em desenvolver esses sistemas, combinando os fatores externos e as 

características internas para cada segmento do agronegócio (Macohon et al.,2015). 

 

A partir de uma fonte de pesquisas nacionais e internacionais, Sovic, Vasiljevic & 

Dordevic (2016) registraram em seus estudos um conjunto de diferente ferramentas 

metodológicas, quais sejam pesquisa científica, métodos de descrição, análise e 

síntese, sistematização, comparação, indutivo de raciocínio e pesquisa documental, 

com o intuito de avaliar a importância e a abrangência dos modernos sistemas de 

custos, em apoio à gestão das empresas do setor do agronegócio e os seus 

esforços para atingir uma sustentável vantagem competitiva na República da Sérvia.  

 

Para complemento ao objetivo no estudo desses autores, foi considerado criar e 

entregar um valor maior para clientes com custos idênticos aos das empresas 

competitivas ou para os clientes com os custos mais baixos, utilizando as estratégias 

genéticas de baixo custo, diferenciação do produto, foco nos custos e foco de 

diferenciação.  

 

Na República da Sérvia a economia agrária não é uma atividade totalmente 

competitiva, tendo em vista que muitas pessoas desse setor não possuem 

conhecimento e ideias que melhorem essa competitividade no mercado, nem para 

redução do custo nem para melhoria da qualidade e funcionalidade do produto. A 

contabilidade também é limitada em sistemas convencionais de custos, tendo em 
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vista que necessitam de identificação e mais eficiência em suas informações para 

participar do processo decisório. Houve falhas nas empresas analisadas, tendo em 

vista que estas necessitam de uma introdução de inovação nos negócios, melhoria 

contínua e uma boa análise da cadeia de valor e em toda a cadeia de suprimentos. 

Além disso, a questão da mudança climática, que tem sido um impacto considerável 

no processo de emissão de gases nocivos, produzindo o efeito estufa, que são 

consequentes de custos ambientais, também não é considerada importante na base 

de informações para a tomada de decisão administrativa.  

 

Assim, a falta de contabilização dos custos como um segmento de um sistema 

integrado de informações contábeis é extremamente relevante e fornece significativo 

suporte tanto para as áreas financeiras quanto para a contabilidade, que 

representam informações-base para as tomadas de decisões por parte dos usuários 

internos e externos, e estas não são utilizadas pelas empresas pesquisadas. Os 

sistemas contemporâneos de contabilidade de custos como parte integrante do 

esforço empreendido em medir o controle de custos e que foram julgados 

adequados às atividades específicas da gestão do agronegócio, como o ABC, 

custeio-alvo, custeio lean, entre outros, tiveram suas limitações. Apenas em uma 

análise mais abrangente de cada operação de negócio e o seu devido custo 

incorrido em cada empresa pesquisada será possível criar um valor superior para os 

clientes de forma mais eficiente, para a condução mais lucrativa que seja de longo 

prazo.  

 

Souza, Fehr, Trindade e Tavares (2018), com base em uma metodologia descritiva, 

documental e quantitativa, objetivaram identificar as variáveis de custos da produção 

de suínos que apresentam diferenças entre os principais estados produtores do 

Brasil no período de 2012 a 2017. Os resultados indicaram que a aplicabilidade da 

contabilidade de custos, em qualquer modalidade da suinocultura, é necessária para 

o sucesso e rentabilidade dos negócios rurais. Verificou-se também que os itens 

como mão de obra, despesas com manutenção, depreciação, Funrural, instalações, 

entre outras, são as que representam mais variação entre as cidades analisadas.  

 

O estado de Minas Gerais apresentou a menor média para essa variável, o que 

pode sugerir que possui produção de suínos mais mecanizada, com mão de obra 
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mais barata em relação aos demais estados. A alimentação na suinocultura 

apresentou médias superiores quanto às demais variáveis, seguida dos gastos com 

transportes. O Funrural também é outro gasto que teve representatividade, tendo em 

vista a alta carga tributária.  

 

Percebe-se que os estados de Goiás e Ceará apresentaram as maiores médias para 

essas variável, o que difere estatisticamente dos demais estados. E também que 

existe necessidade de políticas públicas mais eficientes, com programas de 

investimento na infraestrutura e fiscalização sanitária, visando à abrangência de 

novos mercados e fortalecimento do mercado nacional.  

 

Por meio de pesquisa qualitativa e quantitativa com estudo da viabilidade 

econômica, Ribeiro, Rodrigues, Araujo, Silva e Matos (2019) realizaram 

levantamento de custos de produção da mandioca, bem como determinaram a 

viabilidade econômica da implantação da sua cultura a partir dos indicadores 

econômicos.  

 

Os resultados indicaram que, pela análise de sensibilidade, houve oscilação entre 

+10% e -10%, o que não torna o projeto inviável a fim de assegurar o retorno do 

capital investido no empreendimento. O custo operacional nos cinco hectares 

plantados da mandioca difere em 167,70% menos do estudo anteriormente realizado 

pelos autores, no qual foram consideradas as diferenças de épocas, valores de 

mercado, o cultivo e manejo da terra. Por outro lado, as atividades de mão  de obra 

têm proporcionado muitos empregos na região, visto que em todo o processo de 

manejo, algumas atividades precisam ser realizadas de forma manual, favorecendo 

a permanência da família no campo. Os indicadores de rentabilidade da cultura da 

mandioca expressam a viabilidade da sua implantação, sendo um cultura promissora 

para o agronegócio brasileiro. Os resultados também indicaram que se torna 

importante, antes de o produtor escolher qual cultura implantar no seu negócio, 

avaliar as condições orçamentárias, bem como os pontos fracos e fortes da sua 

propriedade.  

 

Inferiu-se que o projeto realizado foi economicamente viável e o cultivo da mandioca 

tem se destacado como uma excelente alternativa na prática de diversificação 
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econômica na produção da propriedade rural. Na Tabela 11 listam-se os principais 

estudos analisados sobre gestão de custos utilizada no agronegócio. 

 

Tabela 11 

Quadro resumo da gestão de custos utilizados no agronegócio em estudos 
contemporâneos 
Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

1999 

Estudo 
bibliográfico 

Analisar as características da 
contabilidade de custos dentro das 
empresas no setor do agronegócio 
para a tomada de decisão.    

- Apuração descentralizada nos 
custos dificultando o 
acompanhamento das informações.                                     
- Falta de precisão na apuração e 
controle da contabilidade de custos, 
comprometendo a qualidade das 
decisões tomadas.                  
- Relatórios gerenciais das 
atividades econômicas possibilitam 
fundamenta-das avaliações e 
eventuais mudanças.   

2004 

Estudo de 
caso 

Avaliar como as pequenas e médias 
empresas - PME do setor do 
agronegócio mitigam os altos custos 
para a Certificação da ISO 14001, 
tendo em vista que a adoção desta 
certificação tem a finalidade de 
entender e incentivar os negócios que 
dependem de benefícios globais que 
podem exceder os custos para cada 
organização. 

- A gestão de custos motiva 
benefícios em longo prazo.                       
- O método de implementação da 
ISSO 14001 fornece flexibilidade em 
seus processos de qualidade dos 
produtos ambientais. 
- A qualidade da gestão ambiental é 
fundamental para o sucesso desta 
certificação tornando um diferencial 
com produtos similares.                                       
- Marketing e promoções também 
são necessárias para o 
desenvolvimento, implementação da 
norma e certificação periódica, por 
estar associados ao sucesso das 
implicações na gestão ambiental. 

2007 

Pesquisa 
exploratória 
e descritiva 
com 
entrevistas. 

Identificar as novas práticas de gestão 
de custos implementadas por 
empresas na região Noroeste e Oeste 
do estado do Paraná. 

- O custeio baseado em atividades – 
ABC, a gestão baseada em 
atividades – ABM, custo da 
qualidade, custo-alvo, custeio do 
ciclo de vida dos produtos e análise 
da cadeia de valor, foram 
consideradas como adequadas ao 
ambiente das empresas e úteis no 
processo decisório. 
- Existe preferência por parte dos 
usuários pelos métodos tradicionais 
de gestão e controle dos custos. 

2007 

Estudo 
empírico em 
uma 
pesquisa 
exploratória 
e descritiva. 

Estudar a formação de preços através 
da gestão de custos em empresas 
paraibanas uma vez que o autor alega 
a dificuldade das empresas em 
determinar o preço de venda dos seus 
produtos que tem sofrido influencia do 
mercado, por causa da qualidade, da 
oferta em escolha pela preferência e 
do poder aquisitivo da sociedade. 

- Contabilidade gerencial fornecem 
informações suficientes para esta a 
gestão dos negócios.                                            
- Na maioria das empresas já 
existiam um sistema de custo 
implantado ou alguma outra forma 
de apuração dos custos sendo o 
gerente o maior responsável por 
este registro. 

Continua 
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Tabela 11 

Quadro resumo da gestão de custos utilizados no agronegócio em estudos 
contemporâneos 
Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

2007 

Estudo de caso 
do setor de 
cana de açúcar 
e madeira da 
África do Sul 

Analisar uma melhor 
compreensão das variáveis 
que influenciam a escolha de 
arranjos de contratação dos 
pequenos agricultores do 
agronegócio no contexto de 
um país em desenvolvimento. 

- Os produtos commodities fabricados 
por pequenos produtores apresentam 
condições de alto risco da oferta pela 
flutuação de preços mundiais, bem como 
fatores macroeconômicos regionais.         
- A contratação de uma nova governança 
também foi julgada inadequada para 
coordenar o fornecimento de cana de 
açúcar, gerando uma falta de confiança 
dos pequenos produtores que gerou em 
uma modificação nos contratos e em 
suas características.  
- A confiança neste suprimento melhora 
a forma de governança que promova 
características relacionais no arranjo de 
fornecimento a longo prazo.                                                   

2013 

Estudo de caso  
Observação 
sistemática  

Avaliar a estratégia de custo 
operacional efetivo de uma 
empresa do agronegócio 
estabelecendo indicadores 
para tomada de decisão e a 
padronização de indicadores. 

- Aconselhamento na formatação de 
indicadores como a forma mais segura 
para esta avaliação.                                                                                                  
- Contabilidade de custos passou a 
fornecer informações úteis para o auxilio 
gerencial.                                                                                               
- Em referencia ao planejamento de 
custos e suas variáveis indicaram que as 
contribuições dos componentes, na 
formação do custo efetivo ou total estão 
relacionadas ao tamanho do plantel e 
aos padrões de qualidade previamente 
estabelecidos.                                    - Já 
os percentuais médios mantiveram-se 
estáveis que foram utilizados em 
indicadores de planejamento para custos 
futuros.                      

2015 

- Pesquisa 
Qualitativa 
- Entrevistas 
estruturadas 

 

Identificar fatores contingentes 
para os projetos de custeio 
nas atividades agrícolas. Para 
os autores as variáveis 
contingenciais existentes, 
como os estilos de liderança, 
conflitos de classes, logística, 
entre outros são 
determinantes para a evolução 
dos sistemas de custos. 

- Existe relacionamento entre os 
respondentes quanto ao quesito 
estrutura, lógica contingencial da 
pesquisa. 
- Falta de inserção dos pequenos 
agricultores, de inovação e pesquisas, 
ligeiras variações cambiais. 
- Burocracia na concessão de créditos, 
políticas públicas que não são eficientes 
a atividade agrícola, entre outras 
variáveis.                                                                                               
- A cultura de commoditie, é mais comum 
onde as empresas oligárquicas fornecem 
insumos em contratos de vendas futuras.                          
- A estabilidade, os riscos aos produtores 
rurais são minimizados quando existe 
uma padronização das atividades 
executadas através dos relacionamentos 
com as empresas oligárquicas.                                      

Continua 
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Tabela 11 

Quadro resumo da gestão de custos utilizados no agronegócio em estudos 
contemporâneos - conclui 
Ano Amostra Objetivo Principais resultados 

2015 

Estudo 
exploratório 
quantitativo  

Identificar as práticas da gestão 
de custos estratégica que são 
adotadas por empresas 
brasileiras do setor do 
agronegócio. 

- Utilização com frequência das 
práticas de análise dos sistemas de 
custos determinados pela literatura.                                                        
- A maioria das empresas faz análise 
da cadeia de valor para 
diferenciarem-se dos concorrentes.                                                                     
- As práticas de custo meta foram 
encontradas em 94% das empresas, 
demonstrando que o preço do 
produto praticado pelo mercado como 
uma medida para estabelecer os seus 
custos.                                                                                       
- Os custos intangíveis, custo do ciclo 
de vida, ABC, custo kaizen, TCO, 
análise externa de custo e custo 
ambiental são poucos utilizados por 
conterem dificuldades na sua 
implantação e utilização.  

2016 

- Pesquisa 
científica 
- Métodos de 
descrição, 
análise e 
síntese, 
sistematização, 
comparação, 
indutivo de 
raciocínio e 
pesquisa 
documental 

Analisar a importância e a 
abrangência dos modernos 
sistemas de custos em apoio a 
gestão das empresas do setor do 
agronegócio e os seus esforços 
para atingir uma sustentável 
vantagem competitiva na 
República da Sérvia.  

- A economia agrária na República da 
Sérvia não é uma atividade 
totalmente competitiva.                                                                                           
- A contabilidade também é limitada 
em sistemas convencionais de 
custos, necessitando de identificação 
e mais eficiência em suas 
informações para participar do 
processo decisório.                                                                                      
- Existe uma necessidade de uma 
introdução de inovação nos negócios, 
uma melhoria contínua e uma boa 
análise da cadeia de valor.                                                                                        
- Mudança climática que tem sido um 
impacto considerável no processo de 
emissão de gases nocivos não é 
considerada importantes na base de 
informações para a tomada de 
decisão administrativa.  

2019 

Qualitativa e 
quantitativa com 
um estudo da 
viabilidade 
econômica 

Realizar um levantamento de 
custos de produção da mandioca, 
bem como determinaram a 
viabilidade econômica da 
implantação da sua cultura a 
partir dos indicadores 
econômicos. 

- Através da análise de sensibilidade 
houve oscilação entre +10% e -10% o 
que não torna o projeto inviável a fim 
de assegurar o retorno do capital 
investido no empreendimento.  
- O custo operacional nos cinco 
hectares plantados da mandioca 
difere em 167,70% menor do estudo 
anteriormente realizado pelos 
autores. 
- Torna-se importante antes do 
produtor escolher com qual cultura 
implantar no seu negócio é 
necessário avaliar as condições 
orçamentárias, bem como os pontos 
fracos e fortes da sua propriedade. 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 
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2.5 Síntese das plataformas e seleção das variáveis  

 

Neste capítulo foi abordada a necessidade de uma boa política estratégica 

organizacional no setor do agronegócio, com objetivos específicos bem alinhados e 

com meios ideais para concretizá-los. O SCCG foi apresentado como um sistema 

estratégico capaz de fornecer informações úteis e controlar as atividades 

empresariais. Nesse sentido, ele exerce papel fundamental, uma vez que auxilia a 

empresa a implementar essa estratégia, colocando-a em prática e agregando valor 

aos seus custos. Gerir os custos com foco estratégico pode tornar os processos 

produtivos mais eficientes, elevando a rentabilidade e lucratividade dos negócios. 

Sendo assim, pode-se dizer que o SCCG tornou-se fundamental, pois sem ele o 

dimensionamento e a mensuração dos custos da empresa não são possíveis. 

 

O agronegócio em meio ao mercado mundial e suas rápidas mudanças apresentam 

grandes desafios aos gestores empresariais. Tais desafios têm afetado empresas na 

implementação de um SCCG, como medida estratégica que atenda aos objetivos 

traçados pela organização (Jordão & Souza, 2012). Entre os diversos conceitos de 

estratégias, como os de Anjos (1995), Santos e Monteiro (2004), Oliveira (2004), 

Porter (2004) e Mintzberg et al. (2000), e na busca por uma definição comum, 

Mintzberg e Quinn (2001) relacionam um agrupamento de elementos que 

representam esse conceito como: a ideia que enseja uma união de diretrizes; um 

padrão estabelecido pela homogeneidade de comportamento; uma posição 

estabelecida pela empresa em um ambiente de modo que continue ativa; uma 

perspectiva de concepções  de uma realidade futura; e um argumento utilizado para 

burlar os competidores ou concorrentes. Pensar estrategicamente é fundamental 

para que a empresa sobreviva às constantes mudanças do mercado e consigam 

ainda crescer de forma sustentável. 

 

De forma empírica, Rankin et al. (2011) analisaram o termo estratégia na 

sustentabilidade agrícola e suas práticas no setor do agronegócio. Para esses 

autores, iniciativas estratégicas relacionadas à sustentabilidade em termos de 

ações, visualizações e medidas de desempenho são impulsionadas por pressões da 

gestão, que tem uma relação positiva e significativa, elevando o nível estratégico de 

iniciativas de sustentabilidade empresarial. A implementação de uma estratégia 
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sustentável na gestão ambiental devidamente adaptada pode ajudar a aumentar os 

lucros e aprimorar novos recursos para a atividade rural. 

 

Com a finalidade de criar valor ao acionista, Porter (1987) propõe as três vestes 

estratégicas que devem ser analisadas: (a) atratividade, que quer dizer que o seu 

produto deve ser atrativo aos olhos do mercado; (b) custo de entrada da mercadoria 

no setor, ou melhor, o custo do valor do capital empregado não deve absorver todos 

os lucros futuros; (c) validade da diversificação - com um novo elemento no negócio, 

deve existir uma relação entre os dois produtos para, assim, obter vantagem 

competitiva. 

 

Henderson et al. (2005), investigaram a estratégia de redução dos custos a partir do 

e-commerce. Para esses autores, o e-commerce foi considerado uma estratégia 

organizacional que envolve processos e transações da informação na cadeia de 

suprimentos, como a logística, informação, negociação, entre outras, podendo 

reduzir significativamente o seu custo. Esse segmento pela internet oferece melhor 

eficiência nos custos em sua logística, tornando-se determinante na evolução dos 

sistemas de custos (Macohon et al., 2015), tendo em vista a localização da empresa. 

 

Já para Frega et al. (2008), além da redução dos custos, a diferenciação do produto 

é outra forma estratégica organizacional. Diferenciação do produto na sua produção 

foi considerada pelos autores um fator de grande relevância para o mercado 

competitivo. Para eles, empresas que adotaram sistemas de informações de custos 

diferentes do tradicional, como Activity Based Costing, foram capazes de perceber 

melhora em seu segmento, tornando-se mais ascendente e sobrevivendo nesse 

mercado exigente e competitivo. 

  

Nenhuma análise estratégica organizacional que visa atender aos objetivos 

específicos da organização é possível se não for implantado um SCCG que atue 

como um pacote de controle gerencial, com especificações determinadas conforme 

finalidades específicas organizacionais. Esse planejamento estratégico somente 

torna-se realidade se houver empenho organizacional em sua realização. Para 

Montgomery e Porter (1998, p. 20), "as capacidades organizacionais devem ser 
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cuidadosamente desenvolvidas e os sistemas e processos devem ser colocados nos 

devidos lugares para conduzir à sua melhor utilização e crescimento". 

 

Nesse sentido, o SCCG desempenha papel fundamental que pode ser analisado sob 

uma perspectiva estratégica, uma vez que ele potencializa a gestão, refletindo a 

atuação da empresa, promovendo uma diversificação dentro de um ou vários ramos, 

buscando vantagens competitivas genéricas provenientes de custos ou da distinção 

dos produtos (Jordão & Souza, 2013; Macohon et al., 2015). 

 

No agronegócio, as estratégias de SCCG alinhadas à gestão de custos operacionais 

são avaliadas constantemente em todos os seus segmentos. Várias práticas de 

gestão de custos descritas na literatura são utilizadas por empresas, como Custeio 

ABC, ABM, custo da qualidade, custo-alvo, custeio do ciclo de vida dos produtos e 

análise da cadeia de valor (Reckziegel et al., 2007). Essas práticas são 

consideradas adequadas a ambientes empresariais, uma vez que têm 

características competitivas, possibilitando o desenvolvimento de informações úteis 

para a tomada de decisões.  

 

A gestão de custos tornou-se um fator-chave em uma abordagem conjunta para 

benefícios de curto e longo prazo (Yiridoe & Marett 2004). Evidências empíricas 

quanto à prática de gestão de custos ligadas ao registro, apuração e controle são 

comparadas com os métodos de custeio literário. E muitas vezes sua efetiva 

utilização é mais significativa, sendo relevantes para o sistema de custeio e tomada 

de decisão (Callado & Calado, 2011).  

 

De acordo com os estudos contemporâneos anteriormente analisados sobre 

estratégias, SCCG, custos e agronegócio em seus diferentes pontos de vista pode-

se destacar que: (a) existe certa dificuldade em utilizar a gestão de custos nas 

atividade rurais, bem como formar o preço de venda; (b) existe inevitabilidade 

estratégica gerencial a partir de um sistema de custos adequados a cada tipo de 

atividade; (c) utilizar a contabilidade gerencial para facilitar o planejamento, controle 

e avaliação de desempenho na tomada de decisão. 
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Por conseguinte, o SCCG contribui significativamente para a formação e 

implementação de estratégias organizacionais, que sejam direcionando a sua 

formação, na comunicação das prioridades e propósitos, na delimitação e 

acompanhamento da sua atuação, na fomentação ou na revisão estratégica 

utilizada. Sua implementação estimula uma reflexão crítica de premissas, dados e 

informações gerenciais, possibilitando a sua renovação. Nesse sentido, o presente 

estudo busca, com base em estudos anteriores, identificar no contexto estudado os 

aspectos mais relevantes relacionados ao tema. Assim, os resultados das pesquisas 

efetuadas foram agrupados em três tabelas demonstrando o tema estudado 

empiricamente. Na Tabela 12 são apresentados os resultados empíricos anteriores 

sobre o termo estratégia submetidos à verificação neste estudo de caso.  

 

Tabela 12 

Análise do termo estratégia utilizado de modo geral e específico no agronegócio 

Análise do termo estratégia utilizado de modo geral e específico no agronegócio 

Resultados de estudos anteriores analisados Autores / Ano 

1. A estrutura empresarial limita a escolha da estratégia  Inibeh (2003) 
Inibeh (2003) 

2. Adoção de estratégias na diversificação do seu produto para reduzir 
custos 

Bannikova et al. (2015) 
  

3. Adoção de estratégias da internet no agronegócio Henderson et al. (2005) 

4. Estratégias de custos de transação ligados ao agronegócio Henderson et al. (2005) 

5. Estratégia de sustentabilidade no agronegócio Rankin et al. (2011) 

6. Estratégias formais para os negócios rurais  Yiridoe & Marett (2004) 

7. Estratégia e sistema de controle nas atividades no setor do 
agronegócio 

Aguiar e Frezatti (2007) 

8. Estratégia robustas e resilientes no setor do agronegócio Behzadi et al. (2017) 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

No panorama empresarial, as estratégias estabelecem a direção que a organização 

deve seguir para alcançar seus diversos objetivos, levando-se em consideração a 

abrangência e o padrão de resposta aos desafios e riscos apresentados pelo 

mercado em que atuam. Pensar estrategicamente é fundamental para a 

sobrevivência das constantes mudanças. As empresas que não possuem 

estratégias empresariais bem definidas estarão sujeitas ao fracasso empresarial. 

Para Jordão e Souza (2012), muitos planejamentos estratégicos concentram-se nas 

esferas operacionais e financeiras e se esquecem do posicionamento competitivo, 

que ocasiona a perda do foco e, consequentemente, a perda da competitividade, 
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que é o objeto do planejamento estratégico. Sobreviver nesse mercado com 

resultados diferenciados exige muita organização e controle, que só se obtém 

adotando diferentes tipos de estratégias empresariais. Na Tabela 13 são descritos 

resultados empíricos anteriores relacionados aos sistemas de controle e 

contabilidade gerencial verificados para este estudo de caso. 

 

Tabela 13 

Análise do sistema de controle e contabilidade gerencial de modo geral e específico 
no agronegócio  

Análise do sistema de controle e contabilidade gerencial de modo geral e específico no 
agronegócio 

Resultados de estudos anteriores analisados Autores / Ano 

1. Práticas de sistema de controle e contabilidade gerencial adotadas 
 

Machado e Souza (2006); 
Aguiar e Frezatti (2007) 

2. Fatores que determinam a escolha de um sistema de controle 
 

Aguiar e Frezatti (2007);  
Melo et al. (2017) 

3. Instrumento orçamentário no processo de controle gerencial no 
agronegócio 

Melo et al. (2017) 

4. Sistema de controle por meio da gestão de orçamentos e custos Marion e Segatii (2005) 

5. Contabilidade como forma de informação gerencial Calado et al. (2007) 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

O SCCG favorece o desenvolvimento de estratégias que são pertinentes com a 

configuração de um conjunto de controle para suportar os objetivos organizacionais. 

Esses sistemas de controle são embasados por consistentes informações 

financeiras que possibilitam resposta às incertezas estratégicas, bem como o 

controle das estratégias organizacionais. Desta feita, eles partem de informações 

financeiras e não financeiras, internas e externas oferecidas pela empresa para 

manter o controle organizacional. Para o estudo de caso em questão, a estratégia de 

controle estudada será a gestão de custos em empresas do setor do agronegócio. 

Na Tabela 14 encontram-se os resultados empíricos anteriores sobre a gestão de 

custos utilizada no mercado mundial. 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Tabela 14  

Análise da gestão de custos de modo geral e específico no agronegócio 

Análise da gestão de custos de modo geral e específico no agronegócio 

Resultados de estudos anteriores analisados Autores / Ano 

1. Perfil da gestão de custos na produção acadêmica   Callado e Calado (1999) 

2. Sistemas de Custeios utilizados na empresas do agronegócio 
 
 
 

Machado e Souza (2006); 
Marion e Segatii (2005); 
Calado et al. (2007);  
Enderle, et al. (2013) 

3. Utilização das práticas de custeio contemporâneas  Machado e Souza (2006)  

4 . Natureza dos custos relacionada a atividade rural Callado e Calado (1999) 

5. Práticas de gestão de custos adotada de forma geral Reckziegel et al. (2007). 

6. Custeio e análise de cadeia de valor Reckziegel et al. (2007). 

7. Práticas de gestão de custos relacionadas ao sistema de 
custeio da literatura 

Callado e Calado (2011) 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

Em síntese, do que fora dito, pode-se perceber em linha que, de acordo com Jordão 

et al.  (2016b), o SCCG colabora com a implementação estratégica, evidenciando 

seis fatores, que são: a) é um mecanismo facilitador na implementação estratégica; 

b) facilita a comunicação na organização; c) aumenta a coerência entre os setores; 

d) possibilita um aprendizado interativo; e) é um mecanismo eficaz para estruturação 

de um modelo de avaliação de desempenho estratégico e operacional; f) promove o 

processo de prestação de informações. Além disso, buscou-se nesta seção 

descrever estrategicamente a importância de um SCCG para qualquer tipo de 

organização e a implementação da gestão de custos como uma excepcional 

ferramenta desse controle e gerenciamento, subsidiando, portanto, as tomadas de 

decisões pelos produtores rurais. Sob o prisma teórico, resta repisar que mesmo que 

a teoria de estratégia e SCCG não preconize uma única definição sobre esses 

aspectos, a ideia que vem se consolidando na literatura internacional é que a 

estratégia é um orientador da gestão para a competitividade e a eficácia 

empresarial, direcionando a organização para o alcance de seus resultados. 

Igualmente, a literatura acentua a dificuldade prática que acompanha a 

implementação das estratégias competitivas das organizações, sendo o SCCG 

essencial no controle e acompanhamento dos planos e das ações empresariais que 

permitam que as empresas possam melhorar seu desempenho e gerar valor, 

alcançando seus objetivos, metas e resultados. 
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3 Metodologia da Pesquisa 

 

O termo ciência vem do verbo latim Scire, que significa conhecimento ou sabedoria 

(Prodanov & Freitas 2013). A definição do termo ciência, dada por Marconi e 

Lakatos (2011, p. 24), é de que "constitui-se em um conjunto de proposições e 

enunciados, hierarquicamente correlacionados, de maneira ascendente ou 

descendente sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar". 

Na verdade, pode-se falar na existência de vários tipos de conhecimento e de 

diferentes formas de abordar a realidade. Sendo assim, o conhecimento pode ser do 

tipo senso comum, artístico, filosófico, teológico ou científico. 

 

Por existir mais de uma forma de conhecimento, torna-se conveniente neste estudo 

destacar o conhecimento científico, que se constitui, conforme Marconi e Lakatos 

(2011), no real, por lidar com os fatos; no contingente, por ser conhecido pela 

experiência; no sistemático, por formar um conhecimento de ideias; no verificável; 

demonstrável; falível; e aproximadamente exato, por não ser definitivo, absoluto ou 

final. Para Prodanov e Freitas (2013), o conhecimento científico difere dos demais 

tipos de conhecimento, uma vez que é baseado em informações submetidas à 

verificação. 

 

O termo metodologia, que na etimologia se apresenta de natureza ideológica, é 

formado pelos vocábulos gregos meta, que significa ao largo; e odos, caminho; 

logos, discurso, estudo. Esse termo consiste em avaliar e estudar o método que 

predetermina os resultados, identificando suas limitações ou não, em referência às 

implicações de suas utilizações. Pela metodologia o pesquisador consegue impor a 

execução da sua intenção de pesquisa, obtendo coerência interna e consistência 

externa preciosa no que diz respeito à avaliação da "verdade científica", a partir de 

dados confiáveis e seguros para com seus resultados, em uma pesquisa científica 

(Barros & Lehfeld, 2007; Carvalho, 2007). Assim, mediante direcionar o rumo em 

direção da ciência, Asti Vera (1974) define metodologia científica como o processo 

de identificação e análise dos recursos da metodologia, assinalando suas limitações, 

esclarecendo suas conjecturas e as consequências de seu emprego. A pesquisa, 

como um procedimento formal, se constitui em conhecer a realidade e descobrir 

verdades parciais (Marconi & Lakatos, 2011). Para Gil (1999), pela pesquisa, que é 
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um procedimento científico, é possível descobrir respostas para determinados 

problemas. Ainda segundo o autor, para ter sucesso na pesquisa são necessários 

conhecimento do assunto, criatividade, integridade intelectual, curiosidade e 

sensibilidade social. Isso posto, o sucesso relacionado ao pesquisador está 

associado às alianças dos métodos tecnológicos juntamente com os equipamentos 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

Diante do exposto, neste capítulo foram descritos os procedimentos metodológicos 

que foram usados na coleta de dados e na análise. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Existem diversas formas de caracterizar uma pesquisa. Para Gil (1999), a pesquisa 

se caracteriza como o processo formal e organizado, relacionado a um processo 

científico. E que seu principal objetivo é encontrar soluções para os problemas, por 

meio de utilização de procedimentos científicos. Segundo Moresi (2003), para 

estabelecer uma pesquisa com o intuito de construir ou descobrir um novo 

conhecimento, torna-se necessário desenhar ou projetar um caminho a ser trilhado, 

tendo em vista que diferentes caminhos podem levar o pesquisador a diferentes 

resultados. Esse autor afirma que as pesquisas são classificadas de acordo com sua 

natureza, podendo ser básica e aplicada, ambas com a finalidade de gerar 

conhecimentos úteis ao avanço da ciência. A pesquisa apresentada nesta 

dissertação caracteriza-se como aplicada, tendo em vista que foram investigadas 

empresas do setor do agronegócio do estado de Minas Gerais. 

 

Quanto à sua natureza, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, por 

interpretar e analisar os aspectos mais profundos para um resultado mais detalhado 

dos fenômenos, a iniciar de uma abordagem centrada em torno de determinados 

fatos e dos elementos que a envolvem (Marconi & Lakatos, 2011). Em investigação 

ao termo estratégia, tem-se sugerido a metodologia qualitativa, por ser uma 

pesquisa aplicada, com a finalidade de resolver problemas concretos ao utilizar as 

ferramentas estratégicas de gestão (Callado et al., 2006). Alem disso, a metodologia 

qualitativa busca revelar aspectos que nem sempre se manifestam de maneira 

visível à percepção dos empresários do agronegócio. Para este caso específico, a 
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metodologia qualitativa ajudou a entender relação entre estratégia e SCCG em 

empresas do agronegócio. Outros autores têm utilizado esse método em suas 

pesquisas, tais como Jordão e Souza (2013), que observaram ser essa metodologia 

suficientemente sensível para compreender a complexidade inerente ao uso do 

SCCG  como facilitador do processo de implementação estratégica.  

 

Quanto aos fins, a pesquisa se caracteria como descritiva. A pesquisa relacionada à 

natureza descritiva, conforme Vergara (2005), exibe em determinada população as 

características e correlações das variáveis, bem como indica a sua natureza. A 

pesquisa descritiva se justifica pela necessidade de averiguar determinados fatores 

que são capazes de influenciar o SCCG, determinando e investigando as relações 

entre vários elementos. Com a finalidade de descrever as características de 

determinada população ou fenômeno (Voese & Mello, 2013), a pesquisa descritiva 

tende a atender de forma adequada à intenção da análise que se pretende 

apresentar. A pesquisa ora apresentada pode ser assim classificada, pois visou 

descrever a utiilização do sistema de custo pelas empresas do setor do agronegócio 

com base em uma estratégia de controle e gestão desempenhada pela organização. 

 

Quanto aos meios, foram investigados por estudo de caso em empresas do setor do 

agronegócio mineiro. O estudo de caso identifica os fenômenos complexos, como a 

atuação de organizações que pertencem a diferentes setores ou a comparação entre 

diversas organizações de um mesmo setor, com a finalidade de estabelecer 

relações entre suas variáveis ou categorias analíticas (Bulgacov, 1998). Esse tipo de 

análise pode contribuir para analisar o impacto da tecnologia sobre as estratégias, 

nas relações de produtos e mercado, bem como na configuração organizacional. 

Autores como Bulgacov (1998) utilizaram em seu trabalho o método de estudo 

comparativo de caso ao analisar a estratégia utilizada pelas organizações. Segundo 

ele, esse meio contribuiu mais para a análise do comportamento e atitudes humanas 

e das estruturas grupais do que para a teoria das organizações. Ele demonstrou que 

esse tipo de análise tem a vantagem de tratar com o universo calmamente definido, 

homogêneo, no qual as variáveis podem ser consideradas de modo aprofundado e 

nas mesmas condições de observação e análise, verificando as relações e 

comportamentos internos qualitativamente. A utilização de Bulgacov (1998) 

assemelha-se à da pesquisadora, tendo em vista que e escolha pelo método estudo 
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de caso visou compreender como a gestão estratégica do SCCG tem colaborado na 

gestão de custos e os motivos que levaram a essa tomada de decisão. A partir dele 

é possível fazer um detalhamento profundo do ambiente, do sujeito ou de uma 

situação peculiar.  

 

3.2 Unidade de análise  

 

A ideia de desenvolver uma pesquisa no segmento do agronegócio se deu em 

virtude do crescimento do setor e do sucesso do mercado brasileiro no mercado 

internacional, observado pela posição de destaque do Brasil na economia mundial. 

Um segundo critério é que, no mundo, o agronegócio tem garantido o sustento 

alimentar das pessoas e, no Brasil, ele  tem contribuído para o crescimento do PIB e 

das exportações nacionais. Um terceiro critério foi a necessidade de entender o 

fenômeno que se dá na relação de estratégica, SCCG, custos e agronegócio. Outro 

fator que levou a pesquisadora a escolher empresas do setor do agronegócio foi o 

acesso à informação, tendo em vista que em uma das empresas a pesquisadora 

mantém vínculo empregatício e na outra detém relacionamento profissional mais 

facilitado com os gestores organizacionais – essa questão é apontada por autores 

como Granlund (2003) como uma das maiores dificuldades em se proceder estudos 

de caso sobre SCCG. Tendo-se esses quatro critérios em consideração, foram 

selecionados de acordo com a Tabela 15 as seguintes empresas: Florestas Fuz e 

Ranch Agropecuária. Por motivos éticos e por um acordo de confidencialidade, 

essas empresas solicitaram a não divulgação de seus nomes, desse modo, os 

nomes foram alterados e serão utilizados nomes fictícios.  

 

Tabela 15 

Unidade de análise 

Empresas Fundação Setor Filiais Atividade 
Florestas Fuz Década 1970 Agronegócio 7 Reflorestamento e comercio. do cavaco 

Ranch Agropecuária Década 1980 Agronegócio 38 Reflorestamento, agropecuária e café 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Conforme demonstrado na Tabela 15, a unidade de análise estudada foram 

empresas do setor do agronegócio localizadas no Estado de Minas Gerais. Em 

função dos objetivos específicos desta pesquisa, buscou-se descrever os pontos 
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estratégicos dessa gestão, que foi a atuação do SCCG como forma estratégica na 

gestão de custos do setor do agronegócio. Para a escolha das duas empresas 

levou-se em consideração a localização da matriz e de suas filiais no município de 

Pitangui, ao qual a pesquisadora tem fácil acesso, e para que, nesse negócio, 

também pudesse sugerir estratégias de mercado e gestão de custos 

organizacionais. 

 

Por meio de documento formal (carta de apresentação) e também de modo informal, 

foram solicitadas dos gestores a colaboração na realização deste estudo e a 

autorização para utilização de informações apuradas por meio de pesquisas internas 

na empresa. Com isso, a coleta de dados identificaria as pessoas que poderiam 

fornecer dados necessários para responder ao problema investigado nesta 

pesquisa. 

 

3.3 Unidade de observação 

 

Uma vez selecionadas as empresas e estando elas aptas para serem analisadas, o 

passo seguinte foi selecionar um grupo específico de funcionários que pudesse 

representar as áreas funcionais específicas para a coleta de dados, passando pelos 

níveis estratégico, tático e operacional. Os sujeitos que estão no nível estratégico 

foram os diretores (incluindo o diretor presidente) e os superintendentes. Já no nível 

tático foram as pessoas com os cargos e funções de gerentes. No nível operacional 

foram entrevistados os analistas, de forma geral do setor administrativo e da 

produção. 

 

A escolha dessas pessoas selecionadas se deu por serem os principais atores 

nesse ambiente organizacional, ou seja, pessoas que estavam diretamente 

relacionadas ao sistema organizacional estratégico e à gestão de custos das 

empresas. Para tanto, lapidaram-se em grande volume os dados recebidos, com a 

finalidade de interpretar e analisar da melhor maneira possível as informações 

levantadas e entender se essas empresas tinham estratégia formada, qual ou quais 

seriam essas estratégias, como elas eram desenvolvidas, se existia algum tipo de 

SCCG formal ou informal que pudesse orientar essas estratégias e como era tratado 

o sistema de custos balizados no SCCG. 



103 
 

Em uma breve conversa com os diretores e superintendentes das empresas, 

procurou-se saber quais pessoas poderiam responder e disponibilizar as 

informações fundamentais para que o problema a ser investigado fosse devidamente 

respondido. Inicialmente, foram programadas 30 entrevistas para a coleta de dados, 

mas por indisponibilidade de agenda e horários não foram possível realizar cinco 

dessas entrevistas. Enfim, foram realizadas 25 entrevistas para a coleta de dados, 

que compreenderam os cargos estratégicos, táticos e operacionais, todos eles com 

vinculo empregatício na empresa. A Tabela 16 demonstra a distribuição da 

entrevista por categoria de níveis. 

 

Tabela 16 

Identificação dos funcionários por cargo exercido 

Cargo 
Florestas Fuz Ranch Agropecuária 

Estratégico Tático Operacional Estratégico Tático Operacional 
Diretor 1   1   
Superintendente 1   1   
Gerente administrativo  1   2  
Gerente da agropecuária     2  
Gerente da silvicultura     2  
Gerente cultura permanente     1  
Gerente de logística  1     
Gerente da produção  1   1  
Analistas administrativos   3   3 
Analista de produção   2   2 

Total 2 3 5 2 8 5 
Fonte: elaborada pela autora (2018). 
 

O objetivo da Tabela 16 foi descrever, por cargo, as pessoas entrevistadas 

relacionadas ao seu nível estratégico, tático e operacional. 

 

3.4 Premissas da pesquisa 

 

Com base nos objetivos específicos da pesquisa, têm-se as seguintes premissas, 

que foram submetidas à verificação empírica: 

 

a) As empresas do setor de agronegócio do Estado Minas Gerais analisadas 

possuem estratégias formais para embasar seus processos operacionais e 

gerenciais; 

b) as empresas analisadas possuem e utilizam sistemas de controle formais 

para embasar suas estratégias; 
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c) as empresas analisadas possuem e trabalham com um sistema de 

custeamento alinhado com suas estratégias; 

d) as empresas analisadas utilizam suas estratégias para controle e gestão de 

custos, na tentativa de aumentar sua competitividade e seu desempenho. 

 

3.5 Procedimentos para coleta de dados  

 

A realidade dos fatos não se desvenda na superfície. Sempre existe o que descobrir 

na realidade. Equivalente a isso é aceitar a pesquisa como atividade científica, uma 

vez que é um processo interminável e intrinsecamente processual (Demo, 1985). A 

pesquisa foi realizada por meio de entrevista previamente preparada. Entrevista, 

para Collis e Hussey (2005, p. 160), é “o procedimento para coleta de dados pelo 

qual perguntas são feitas aos participantes selecionados para descobrir o que estes 

fazem, pensam e o que sentem”. 

 

Em uma primeira etapa, a técnica de coleta de dados foi feita a partir de informações 

da pesquisa que se deu por meio de documentos disponibilizados pela empresa. 

Foram colhidas informações sobre estratégica, SCCG e custos. Na segunda etapa 

foram realizadas as 25 entrevistas pessoalmente, e em sua totalidade gravadas 

conforme supramencionado na Tabela 13. Estas foram respondidas no próprio 

ambiente de trabalho, nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, com 

duração média de 49 minutos e 51 segundos, totalizando 20 horas, 37 minutos e 48 

segundos. As entrevistas feitas com os níveis estratégico e tático obtiveram duração 

mais longa, tendo em vista que os eles possuem potencialidade informativa maior do 

que os níveis operacionais. Esse tipo de entrevista é um artifício mais demorado, 

porém oferece a vantagem de obter um índice mais alto de respostas com 

informações mais abrangentes (Collis & Hussey, 2005). Este trabalho com os 

respondentes mostrou-se importante, pois se podem  observar os discursos das 

proposições estratégicas que estão sendo realizadas no cotidiano da empresa. 

 

Essa coleta de dados seguiu as etapas ilustradas na Figura 4, conforme fluxograma 

elaborado contendo todas as etapas do procedimento e coleta de dados.  
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Figura 4 
Procedimentos para realização da pesquisa. 
Fonte: elaborada pela autora (2018). 
 

Inicialmente elaborou-se um planejamento dos procedimentos para a coleta de 

dados. Posteriormente, a partir de uma carta dirigida às empresas, apresentou-se o 

objeto deste estudo, seguida de uma solicitação de pesquisa. Diante da aprovação 

da empresa, elaborou-se o roteiro de entrevista, que foi previamente aplicado como 

um teste-piloto em pessoas não ligadas às empresas selecionadas. Após aplicação 

desse teste-piloto foram realizados os ajustes necessários desse roteiro de 

entrevistas previamente aplicado e então foi iniciada a coleta de dados nas 

Planejamento estratégico 

Solicitação para a entrevista 

Aprovação da Empresa 

Elaboração do roteiro de entrevista 

Análise do resultado 

Ajuste do roteiro de entrevista 
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Aplicação do roteiro de entrevista 

Coleta de dados 
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empresas selecionadas. Após a coleta de todos os dados procedeu-se à análise dos 

resultados. 

 

As entrevistas foram realizadas em dois estabelecimentos do agronegócio, 

previamente selecionados, com pedido antecipado para participação, e devidamente 

agendadas de acordo com a disponibilidade de dia e horários dos respondentes e da 

empresa, para, assim, não interferir nas suas rotinas diárias. 

 

Antes da aplicação do roteiro de entrevistas, foi necessário compreender o 

ambiente, a cultura e o tópico a serem analisados. Após o processo de entrevista, 

consolidaram-se as informações recebidas bem como utilizaram-se as limitações 

necessárias e interpretou-se o que foi falado pelo entrevistado e as observações não 

participantes. Para Yin (2010, p. 154), "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".  

 

A preparação do roteiro da entrevista foi importante, o que permite adequá-las para 

o nível de linguagem dos agentes participantes, relacionando itens e conceitos a 

serem pesquisados e que sejam realizados durante o processo de entrevista, para 

posterior análise na comparação de respostas (Manzini, 2012). Também foi 

importante atentar para o bom planejamento que antecede a entrevista no que diz 

respeito ao nível da linguagem a ser utilizada e sequência das perguntas. Estas não 

podem ser manipulativas ou ter múltiplas finalidades ou até mesmo o uso de gírias. 

 

A estruturação do roteiro de entrevista foi realizada com planejamento na tentativa 

de garantir o alcance dos objetivos geral e específicos da pesquisa. Collis e Hussey 

(2005) asseguram que o propósito do roteiro de entrevista deve ser evidente e os 

respondentes devem saber o contexto em que as perguntas estão sendo realizadas. 

O roteiro de entrevista foi iniciado com um texto autoexplicativo e roteiro de 28 

perguntas baseadas na literatura, como demonstrado no Apêndice A. 

 

Inicialmente foi aplicado um roteiro de entrevista piloto, que foi essencial para essa 

espécie de pesquisa (Collis & Hussey, 2005). Esse roteiro de entrevista foi aplicado 

previamente em pessoas não ligadas a esse processo de entrevista, para testar o 
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nível e o entendimento das perguntas. Foram elaboradas perguntas abertas para 

que os respondentes expressassem a sua opinião usando suas próprias palavras.  

 

Na entrevista, foi utilizada a técnica de observação não participante que, de acordo 

com Collis e Hussey (2005), quando é usada nas investigações científicas não tem a 

participação do pesquisador. O pesquisador pode observar e registrar o que as 

pessoas fazem em termos de suas ações e seus comportamentos, mas sem se 

envolver. A partir dos métodos confiáveis de pesquisa como fotos, filmagens e 

gravações é possível coletar dados sem que o observador tenha descrito algo sobre 

o local.  

 

Embora a pesquisadora esteja presente no ambiente em que ocorre o processo de 

entrevista e seja percebida pelo entrevistado, ela apenas assiste à dinâmica e às 

discussões do espaço, podendo proceder a algumas anotações ou utilizar 

gravações, sem que isso cause alguma interferência no processo. Com isso, 

acredita-se que a observação não participante irá contribuir para entender os 

propósitos empresariais e a utilização eficaz de um SCCG estratégico para cada 

unidade. 

 

A análise documental também foi empregada nesse processo de coleta de dados, 

como folders, sites, ofícios, relatórios e demonstrativos contábeis. O objetivo da 

análise documental foi poder identificar, nos registros primários, informações que 

valham de subsídio para responder alguma questão da pesquisa segundo (Collis e 

Hussey, 2005). Ainda para esses autores, essa análise ganha importância, por 

representarem uma fonte natural de documentos e informações onde elas ainda 

surgem de determinado contexto fornecendo informações sobre esse mesmo 

âmbito. A análise documental foi trabalhada nesse processo de entrevista e a 

linguagem utilizada nos documentos constituiu-se em um elemento fundamental 

para a investigação no processo de entrevista. 

 

3.6 Procedimentos para análise dos resultados  

 

Para a análise dos resultados, adotou-se a metodologia de análise de conteúdo. 

Essa técnica é considerada para tratamento das informações que propiciam 
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interpretar o que está sendo exposto e falado sobre determinado tema (Vergara, 

2005). Para Clemente e Jeunon (2012), o ponto que se inicia para a análise dos 

dados é a mensagem recebida, considerando, portanto, as condições contextuais de 

seus produtores. 

 

As informações obtidas dos roteiros de entrevista relacionadas à estratégia de 

SCCG e sua ligação com a gestão de custos possibilitaram delinear um comparativo 

com as práticas adotadas pela empresa e o que é recomendado na literatura atual, 

utilizando os métodos literários para garantir a qualidade das informações e análise. 

Para Collis e Hussey (2005), quatro ítens são fundamentais para garantir a 

qualidade das análise. O primeiro é a credibilidade, que garante a correta 

identificação do sujeito da investigação. O segundo é a transferência, podendo as 

novas descobertas ser aplicadas em outra situação similar. A terceira, a confiança, 

demonstra que os processos da pesquisa são sistemáticos, rigorosos e bem 

documentados. Por último, a confirmação, em que deve ser descrito por completo 

onde será possível a sua avaliação com descoberta de dados. 

 

Ainda segundo aqueles autores, o principal desafio de uma pesquisa é, após a 

análise propriamente dita ou as descobertas posteriormente realizadas, examinar os 

dados qualitativos e reduzi-los a uma estrutura para empregar de forma diferente de 

um texto estendido. Esse desafio foi trabalhado e estruturado pela pesquisadora de 

maneira que todos os itens literários relacionados à qualidade das informações 

fossem atendidos e desenvolvidos para o bom resultado deste trabalho. 

 

Existem várias técnicas e métodos para analisar os dados aplicados a partir da 

abordagem qualitativa da pesquisa. Gil (1999, p. 168) afirma:  

 

A análise tem como objetivo organizar e sumarizar 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. 

 

Para Collis e Hussey (2005), existem vários métodos diferentes para examinar os 

dados coletados, sendo um deles a quantificação dos dados, divididos em formal  ou 
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informalmente, ou seja, transformar os dados qualitativos em dados numéricos. E o 

outro método é o não quantitativo, que é utilizado para examinar os dados 

qualitativos. Na Tabela 17 resumem-se os métodos essenciais para examinar os 

dados qualitativos. 

 

Tabela 17 

 Principais métodos de análise de dados qualitativos 

Métodos quantitativos Métodos não quantitativos 

Métodos informais Procedimentos analíticos geral 

Métodos formas Mapeamento cognitivo 

          Análise de conteúdo Exposições de dados 

          Grade de repertório Teoria fundamentada 

  Método quasi-judicial 
Fonte: Collis, J & Hussey R. (2005). Pesquisa em Administração: um guia prático para alunos de 
graduação e pós-graduação (2. ed.). Porto Alegre: Bookman, p. 29 
 

Como consta na Tabela 17, mesmo coletando os dados na abordagem qualitativa 

pelo método positivista, esses dados podem fornecer opulência e insight aos dados 

numericos (Collis & Hussey, 2005). 

 

Para Martins (2017), na metodologia qualitativa, no que diz respeito à natureza, 

também são utilizados nas investigações os métodos indutivo e dedutivo. A natureza 

indutiva parte de questões ou focos bastantes amplos que se tornam diretos e 

específicos no decorrer do trabalho. O processo de investigação não inicia em 

hipóteses definidas por dedução, ou seja, a generalização é um produto posterior ao 

trabalho de coleta de dados. As conclusões obtidas por meio da indução 

correspondem a uma verdade não obtida nas premissas consideradas. Corrobora o 

pensamento indutivo o fato de as pesquisas qualitativas associarem objetos amplos 

e complexos que buscam entendimento dos fenômenos como um todo. Já a 

natureza dedutiva, para Salviani (2015), é considerada analítica, estando explícita na 

conclusão e contida nas premissas. O que irá definir o tipo de método que deverá 

ser utilizado será o objeto a ser investigado e as proposições que iráo ser 

descobertas. 

 

 

 



110 
 

3.7 Limitações da pesquisa e formas de superá-las 

 

Por mais que o método de estudo de caso privilegie os estudos de ações sociais em 

grupo de forma mais aproximada da realidade, fazendo intenso exame das 

informações por ele coletadas, torna-se importante que a pesquisadora esteja 

consciente das limitações desse método. Para Bressan (2000), esse método tem 

sido criticado por ser considerado mais um recurso pedagógico e um estudo 

exploratório do que um método de pesquisa. Por ser aplicado em mais de uma 

empresa, estará sujeito a uma análise do fato dentro da parcialidade da 

pesquisadora, que obterá informações particulares possibilitando alcançar as 

comparações pretendidas. 

 

Bressan (2000) recomenda cuidado ao se planejar a execução do método estudo de 

caso, para não se fazer frente às críticas tradicionais ao método. Para isso, a 

pesquisadora procurou trabalhar de maneira isenta a subjetividade ao fazer a sua 

observação não participante, descrevendo o contexto real e fazendo sua avaliação 

descritiva nas intevenções realizadas. Por outro lado, o detalhamento das 

informações que precisaram ser levantadas para análise foi um fator para a escolha 

de duas empresas, tendo em vista a dificuldade de localizar mais empresas e 

pessoas, na correria com suas obrigações diárias, dispostas a prestar tais 

informações. 

 

Merece destaque a limitação do tempo a ser disponibilizado pelo entrevistado e pela 

empresa. Pelo fato de a pesquisadora ser funcionária de uma das empresas a 

serem pesquisadas, esta investigação nessa empresa foi um limitador. Isso porque 

inserir esse levantamento na rotina diária com uma observação não participante foi 

por vezes difícil na prioridade do exercício do seu cargo na empresa. Outro limitador 

nessa empresa é, ainda, por ser funcionária, e estando no cotidiano da empresa, 

fazendo parte da hierarquia e influencinado nas relações de poder, tomou-se o 

cuidado para não influenciar na coleta dos resultados, procurando atuar de maneira 

isenta nas respostas obtidas. Na outra empresa pesquisada, o levantamento dos 

dados pelo fator tempo disponibilizado pelo diretor geral da empresa e os gerentes 

também foi um limitador, tendo em vista que nessa empresa a demanda de 
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atividades desse diretor muitas vezes o impedia de atender a pesquisadora, por isso 

a entrevista foi marcada e remarcada mais de uma vez. 

 

Contudo, foram desenvolvidas condições com a finalidade de favorecer a validação 

das informações obtidas e confrontadas entre os respondentes, com a finalidade de 

complementar a análise dos dados. As informações obtidas com esta pesquisa 

foram atribuídas a cada objetivo específico amparadas pelos estudos 

contemporâneos de forma a atingir uma resposta de complementação, confirmação 

ou contradição ao objeto proposto. 

 

Por fim, de acordo com os respondentes e ao analisar a colaboração do SCCG na 

gestão de custos nas duas empresas, a pesquisadora tentou minimizar a fragilidade 

desse método, usando generalizações relacionadas às proposições teóricas em vez 

das populacionais. E nas análises de resultados foram evitadas narrações extensas 

que pudessem vir a desencorajar a leitura e a análise dos casos. 

 

Por fim, para este trabalho procurou-se utilizar os procedimentos para a coleta de 

dados que foram relevantes aos objetivos específicos propostos. A Tabela 18 

demonstra uma síntese da metodologia realizada, com o detalhamento dos objetivos 

específicos na sequência dos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Tabela 18 

Síntese da metodologia 

Objetivos 
Específicos  

Autores 
Técnica de Coleta 

de Dados 

Instrumento 
para coleta 
de dados 

Descrever e discutir 
as estratégias 

utilizadas nessas 
empresas e os 

sistemas de 
controle correlatos 

 
 
 
 
 

Anjos (1995); Arbage (2001); Caleman et 
al. (2008); Callado e Calado (1999); 
Camargos & Barbosa (2003); Coutinho e 
Ferraz (1993); Donaldson (1985); Estrada 
e Almeida (2007); Grzeszezeszyn (2005); 
Henderson (1989); Levitt (1983); 
Mintzberg et al. (2000); Mintzberg e Quinn 
(2001); Montgomery e Porter (1998); 
Oliveira (2004); Lima (2009); Oliveira et 
al. (2013); Santos e Monteiro (2004); Silva 
(2001); Porter (1989). 

Roteiro de 
entrevista, 

observação não 
participante, análise  

documental 
 
 
 
 
 
 

Indução e 
dedução. 
Análise de 
conteúdo. 

 
 
 
 
 
 
 

Analisar o papel do 
SCCG na 

implementação das 
estratégias 

 
 

Anthony (1976) Antony e Govindarajan 
(2011);  Aguiar e Frezatti (2007); Atkinson 
et al. (2000); Estrada e Almeida (2007); 
Gomes e Salas (1995); Henderson 
(1989); Mintzberg et al. (2000); Ritta e 
Lavarda (2017); Silva (2001); 

Roteiro de 
entrevista, 

observação não 
participante, análise  

documental 
 

Indução e 
dedução. 
Análise de 
conteúdo. 

 
 

 Identificar as 
características e o 

processo do 
sistema de 

custeamento nas 
empresas 

pesquisadas 
 

Atkinson et al. (2000); Anthony (1976); 
Barbosa e Tachiana (1998); Callado et al. 
(2006); Lopes e Carvalho (2006); 
Medeiros et al. (2001); Marion e Segatti 
(2005); Martins (2003); Machado e Souza 
(2006); Moura e Lima (2016); Reckziegel 
et al. (2007); Souza (2008); Shank e 
Govindarajan (1997) e Silva (1999) 

Roteiro de 
entrevista, 

observação não 
participante, análise  

documental 
 
 
 

Indução e 
dedução. 
Análise de 
conteúdo. 

 
 
 
 

Verificar a relação 
entre estratégia, 
controle e gestão 
de custos nessas 

empresas  
 

Antony (1976) Antony e Govindarajan 
(2011); Jordão et al. (2012); Jordão, 
Novas... (2013); Jordão, Souza... (2013); 
Jordão, Barbosa... (2016); McGee e 
Prusak (1994); Melo (2014); Shank e 
Govindarajan (1997)     

Roteiro de 
entrevista, 

observação não 
participante, análise  

documental 
 

Indução e 
dedução. 
Análise de 
conteúdo. 

 

 
Fonte: elaborada pela autora (2018).  
 

Para cumprimento do objetivo geral, a Tabela 18 apresentou uma síntese dos 

objetivos específicos para a coleta de dados estabelecidos neste trabalho. 



113 
 

4 Apresentação e Análise dos Resultados 

  

Neste capítulo são apresentadas as informações coletadas por intermédio dos 

colaboradores de duas empresas do segmento do agronegócio que foram objeto da 

pesquisa. Com base na análise documental, a autora descreve uma apresentação 

das duas empresas, a iniciar com a sua área de atuação no mercado, seus 

negócios, objetivos e características. Finalmente, foi feita análise de informações 

sobre estratégias, SCCG, geração de valor e o impacto do SCCG nas empresas 

pesquisadas. 

 

4.1 Breve apresentação das empresas 

 

As empresas investigadas possuem sua sede na região centro-oeste do estado de 

Minas Gerais, pertencendo a dois grupos empresariais que, em uma das atividades, 

atuam no segmento do agronegócio em Minas Gerais. Esses dois grupos 

empresariais possuem 99 filiais instaladas no estado da Bahia, Goiás e Minas 

Gerais, concentrando o maior volume de filiais neste último estado, Minas Gerais. 

Entre suas atividades, além do agronegócio, ainda atuam no ramo de construção 

civil, postos de combustíveis e hotelaria, mas neste trabalho utilizaram-se apenas 

informações pertencentes ao setor do agronegócio. Todas as filiais que pertencem 

ao segmento do agronegócio estão instaladas no estado de Minas Gerais, e estas, 

conforme observação não participante, procuraram competir não apenas a partir da 

organização estrutural da empresa, mas da readequação da qualidade de seu 

produto, que está em constante inovação. 

 

4.1.1 Empresa Florestas Fuz 

 

O grupo empresarial Florestas Fuz instituiu seus negócios na década de 1970, com 

ramo de reflorestamento na região noroeste do estado de Minas Gerais, e em 2018 

iniciou no ramo de postos de combustíveis no estado de Goiás. Atualmente é 

detentora de mais de 5.000 hectares de florestas plantadas de eucalipto com 

capacidade de fornecimento de 700 toneladas por dia de cavaco e de um posto de 

combustível em uma área de 1.000 m2, fornecendo aproximadamente 25.000 litros 

de combustíveis diariamente.  
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A análise documental revelou que o grupo empresarial Florestas Fuz iniciou suas 

atividades no setor do agronegócio no segmento de reflorestamento no ano de 1974 

com o plantio de eucalipto em uma das fazendas que pertenciam à familia 

fundadora. Intercalando a atividade de empresário rural com a atividade de 

gerenciamento de siderurgia que pertencia ao patriarca da familia, conseguiu 

expandir o seu negócio e atualmente considera-se um grande fornecedor do produto 

cavaco no Estado de Minas Gerais.  

 

Tida como uma empresa agroindustrial, de natureza rudimentar, transforma o seu 

produto rural em cavaco, conseguindo manter a natureza química da madeira. A 

empresa mantém sua gestão, sendo administrada pelo sócio-diretor, contando com 

a colaboração de quatro gerentes, sendo um no setor administrativo e três nas 

atividades comerciais. A empresa Florestas Fuz caracteriza-se por ser uma socidade 

por quotas e responsabilidade limitada, voltada para uma gestão familiar. Seu 

quadro societário é composto de duas pessoas físicas e possui oito filiais 

distribuídas na região noroeste do Estado de Minas Gerais. Em virtude do alto 

maquinário de excelência, o seu quadro de funcionários foi reduzido e atualmente 

conta com aproximadamente 44 diretos e 100 indiretos, em sua maioria nas 

atividades rurais. 

 

De acordo com a gestão estratégica, a empresa Florestas Fuz tem buscado 

diferencial frente aos concorrente com o seu novo sistema de colheita mecanizada e 

seus modernos maquinários, o que tem proporcionado excelência na padronização 

de todo o processo, resultando em alta produtividade e uniformização do cavaco. 

Com isso, a empresa visa alguns benefícios organizacionais, entre eles a redução 

do seu custo. 

 

Nossa produção de cavaco é realizada na própria carreta de carregamento 
através de maquinários modernos que cortam o cavaco de forma contínua e 
em total controle ajustável, o que fornece a opção de ajustar o tamanho do 
cavaco de acordo com a necessidade do cliente. Com isso, conseguimos 
reduzir o nosso custo, melhorando a produtividade com eficiente escala de 
entrega, humanização do serviço, bem como a segurança e redução em 
acidentes de trabalho, uniformização da rebrota com antecipação da próxima 
colheita e alto processamento de árvores inteiras, permitindo um processo 
mais rentável e de fácil manejo (Superintendente Geral - Florestas Fuz). 
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Com base na análise documental foi possivel perceber que a visão do grupo 

empresarial Florestas Fuz é dedicar-se constantemente à melhoria contínua dos 

processos de produção, com a finalidade de ser referência na produção de 

biomassa. Além disso, a missão ao longo dos anos vem sendo fornecer biomassa 

de alta qualidade, atendendo às necessidades específicas dos clientes, como a 

umidade, a granulometria e as dimensões de cada produto. 

 

O valor defendido pela empresa Florestas Fuz é o cuidado ao meio ambiente, ao 

manejo de terra, geração de empregos, fornecimento de vetores energéticos 

modernos a comunidades rurais, redução dos níveis de emissão de dióxido de 

carbono (CO2), controle de resíduos e a reciclagem de nutrientes. A empresa afirma 

que esses valores partem de um principio que rege ações e o comportamento de 

cada colaborador que faz parte da empresa. A empresa Florestas Fuz tem a missão, 

visão e valores bem presentes no dia a dia da empresa e de seus funcionários que 

ali atuam, tendo em vista que o produto que é entregue ao cliente depende desses 

tres ítens.  

 

A empresa Florestas Fuz adotou como estratégia a competição baseada em preços, 

esforçando-se para obter reduções nos custos. Adicionalmente, a estratégia foca no 

crescimento ao longo dos anos, tentando superar, a cada ano, os números e o 

faturamento dos períodos anteriores, buscando, para isso, melhorar sua eficiência e 

aumentar seus investimentos em maquinários de ponta. Segundo a gestão tática da 

empresa, esta vem buscando crescimento equilibrado com disciplina financeira 

focada na manutenção e mecanização do seu negócio, que, além de obter 

vantagem competitiva em virtude da agregação de valor do produto, tem surtido 

efeito na redução dos seus custos administrativos e operacionais e significativa 

redução das suas perdas no processo produtivo.  

 

Com uma disciplina financeira e um foco na diferenciação do nosso produto, 
utilizamos a mecanização da nossa atividade operacional. A nossa empresa 
tem investido em maquinários modernos que tem proporcionado uma 
excelência na padronização de todo o nosso processo produto, resultando em 
uma alta produtividade e uniformização do nosso cavaco. Com isso, 
agregamos valor ao nosso produto atendendo à expectativa do cliente bem 
como reduzindo nossos custos operacionais (Gerente Administrativo - 
Florestas Fuz).  
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A análise documental revelou que, para garantir melhor qualidade do seu produto, a 

empresa tem adotado a política de modernização da sua estrutura produtiva, 

investimento em maquinários capazes de agilizar com mais qualidade o seu 

processo produtivo, fazendo adequações às necessidades e às demandas do 

mercado, antecipando-se a qualquer movimento competitivo e ao crescimento da 

demanda do seu produto final, que é a transformação da madeira em cavaco. 

 

Todas as atividades da empresa Florestas Fuz estão sujeitas aos registros em todas 

as legislações municipais, estaduais e federais e as legislações referentes a 

conservação e preservação do meio ambiente, como Instituto Estadual de Florestas 

(IEF), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAN). Isso exige que as estratégias e os SCCGs correlatos contemplem aspectos 

voltados para a compliance, sendo que a estrutura desse sistema, conforme será 

descrito a seguir, já integra alguns aspectos que preconizam o atendimento da 

regulamentação socioambiental. De acordo com os respondentes, todos os terrenos 

e suas florestas estão 100% regularizadas. Suas principais autorizações 

operacionais são os licenciamentos ambientais, o registro no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e autorização para o corte de madeira. Esses controles são realizados 

pelos gerentes operacionais, que têm garantido a gestão ambiental com métodos 

operacionais que são capazes de garantir as normas e requisitos exigidos pela 

legislação ambiental.  

  

A análise documental indicou que a empresa Florestas Fuz apresenta, no setor do 

agronegócio, receita bruta anual de aproximadamente R$ 20.000.000,00, gerando 

crescimento de 25% em comparação ao ano de 2017, com lucro líquido de cerca de 

R$ 3.700.000,00 correspondente a 27,5% superior em relação ao ano anterior. 

Possui ativo total avaliado em mais de R$ 46.000.000,00 e patrimônio líquido por 

volta de R$ 41.000.000,00. 

 

De acordo com os respondentes, a empresa acredita no seu negócio de forma 

sustentável, entendendo que isso tem trazido inúmeros benefícios ambientais, 

econômico e social. Entre desses benefícios estão incluídos melhor manejo das 

terras, geração de novos empregos, redução dos níveis de CO2, controle mais 

apurado dos seus gastos e considerável redução do seu custo. 
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4.1.2 Empresa Ranch Agropecuária 

 

A segunda empresa analisada, aqui denominada Ranch Agropecuária, pertence a 

um grupo econômico, que além do setor do agronegócio também trabalha com o 

ramo de hotelaria e contrução civil. As atividades do agronegócio estão 

concentradas nas regiões centro-oeste, norte e sul do estado de Minas Gerais e as 

atividades de hotelaria e construção civil nas regiões norte e sul do estado da Bahia. 

A empresa Ranch Agropecuária pertence a um grupo familiar que é dirigido pelo 

sócio fundador e seu filho, juntamente com um superintendente não integrante 

desse grupo familiar, o qual possui totais poderes nas decisões estratégicas.  

 

A análise documental revelou que a empresa Ranch Agropecuária, por intermédio 

do seu grupo econômico, tem como visão de futuro atingir os padrões operacionais e 

gestão comparáveis aos das melhores empresas globais, bem como aumentar o seu 

faturamento a partir da busca de oportunidades em expandir esse seu segmento. 

Ainda conforme a análise doucmental, os valores expressados pela empresa 

permeiam todas as ações, decisões e relacionamentos com o seu público, como: a) 

ética - compromisso de atuação de forma responsável e transparente; b) solidez - 

capacidade de manter a estabilidade e ambientes em constantes mudanças; c) 

respeito - as pessoas, consideradas como o principal patrimônio e investimento em 

seu crescimento; por fim, d) empreendedorismo - incentivo àquelas que têm 

coragam de fazer, inovar e investir. Sua missão é atuar em negócios que criem valor 

e garantam a perenidade do grupo, promovendo ações relevantes de 

responsabilidade social. 

 

Em análise documental esse grupo empresal está no mercado desde a metade da 

década de 50, quando seu diretor presidente, jovem empreendedor, abriu pequenos 

estabelecimentos comerciais, os quais era administrados paralelamente ao cargo 

que exercia na Magnesita (Cardoso, 2006), empresa produtora de refratários para a 

indústria siderúrgica. Aos 26 anos, esse mesmo diretor presidente já era empresário 

de sucesso, com fábricas de colchão, armazéns, camisaria, loja de eletrodomésticos, 

distribuidora de cristais, entre outros. Com seu instinto empreendedor comprou e 

saneou empresas e transformou fazendas em rentáveis negócios agropecuários. 

Diante desse cenário e, há 32 anos, surgiu a empresa Ranch Agropecuária. Suas 
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atividades compreendem o florestamento e reflorestamento, suinocultura, café, 

culturas temporárias e permanentes, mas vem se destacando nos produtos da 

agropecuária de corte e leite. Atualmente, ela conta com 9.500 hectares de terras 

plantadas, compreendendo eucalipto e pínus. Conta com 9.500 cabeças de gado e 

3.500 cabeças de suínos e um plantio de 155,45 hectares de café que 

correspondem a 5.500 sacas por ano.  

 

Como diferencial competitivo em sua atividade de agropecuária e suinocultura, a 

empresa Ranch Agropecuária possui seu próprio plantio de milho e sua produção 

própria de ração para alimentação de todo o gado e suínos pertencentes à empresa. 

Com isso, a empresa visa à diminuição do custo final e aumento da sua produção a 

partir do balanceamento de dietas que permitem desenvolver formas de suprir as 

necessidades de cada categoria animal, em suas diversas fases. Para isso, mistura 

alimentos protéicos com os energéticos, podendo analisar de forma contundente a 

qualidade da proteína, dos carboidratos, os lipídeos e todos os minerais. Para a 

empresa, uma dieta de qualitade a custos compatíveis é essencial para o sucesso 

da atividade agropecuária. No cultivo do café, a empresa tem utilizado suas próprias 

ferramentas para a redução do custo com insumos que vêm pesando na produção 

do café, como, por exemplo, a reutilização da palha resultante do beneficiamento do 

café. Essa palha acrescida do esterco do gado torna-se composto orgânico rico em 

nutrientes (nitrogênio e potássio) e, dependendo da necessidade do solo, ela 

consegue dar conta de toda a adubação necessária, dispensando outras despesas 

adicionais com fertilizante. Além disso, segundo a empresa, o potássio nutriente da 

casca do café exerce grande influência na qualidade da bebida. Com isso, essa 

prática não encarece os custos da produção e tende a melhorar a qualidade do 

produto final.  

 

Verificou-se que a empresa Ranch Agropecuária vem construindo a sua estratégia 

há quatro anos e ainda não a tem definida e formalizada, mas tem como base o 

crescimento do seu negócio a partir da diversificação do seu produto ao longo dos 

anos, tendo em vista que as crises financeiras no setor do agronegócio têm 

sazonalidade e tem demonstrado rápida necessidade de adaptação da gestão para 

fazer frente aos desafios e trazer resultados esperados. Conforme o nível 

estratégico para se chegar a uma estratégia definida, a empresa tem feito reuniões 
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periódicas, com detalhamento das suas variáveis internas e externas, como 

mercado, cliente, estrutura organizacional, entre outras, definindo seu objetivo e os 

meios para alcançá-los e monitorá-los. 

 

A estratégia está sendo formada com base no crescimento do negócio que 
se deu pela diversificação ao longo dos anos. Crises vão e vêm e têm 
demonstrado necessidade de rápida adaptação da gestão para fazer frente 
aos desafios para trazer resultados esperados (Diretor Presidente - Ranch 
Agropecuária). 

 

Percebeu-se que as atividades do agronegócio da Ranch Agropecuária estão 

sujeitas ao registro em todas as legislações municipal, estadual e federal e as 

legislações referentes a conservação e preservação do meio ambiente, como IEF, 

IMA e IGAN, necessitando de autorizações desses órgãos para o seu exercício. A 

integração de alguns aspectos que preconizam o atendimento da regulamentação 

socioambiental exige que as estratégias e os SCCGs correlatos contemplem 

aspectos voltados para a compliance, como uma estrutura desse sistema. As 

principais autorizações são os licenciamentos ambientais, autorização para o corte 

de madeira e o controle de animais vivos. Visando alinhar esse sistema de gestão a 

empresa tem utilizado métodos operacionais para esse controle por intermédio de 

uma empresa terceirizada que tem controlado esses registros e suas autorizações. 

Esses controles são realizados pelos gestores operacionais, que têm garantido a 

gestão ambiental com métodos operacionais que são capazes de garantir as normas 

e requisitos exigidos pela legislação ambiental.  

 

A análise documental indicou que a empresa Ranch Agropecuária tem como 

característica ser uma sociedade anônima de capital fechado. Seu quadro societário 

é composto de duas empresas também com características de sociedade anônima e 

um sócio minoritário pessoa física. Possui 38 filiais distribuídas nas regiões centro-

oeste, norte e sul do estado de Minas Gerais e conta com um quadro de 

colaboradores de 289 pessoas diretas e 519 pessoas indiretas. Seu capital social é 

composto de um valor pouco acima de R$ 14.000.000,00. Seu faturamento no último 

ano foi de aproximadamente R$ 43.200.000,00, o que, em relação ao ano de 2017, 

representou crescimento de 41,70%, impulsionando o seu lucro em 49,94% naquele 
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ano. Hoje ela conta com ativo total de cerca de R$ 542.000.000,00 e patrimônio 

líquido perto de 305.000.000,00. 

 

De acordo com o respondente do nível estratégico, a empresa acredita no 

agronegócio, e para isso tem aumentado a diversificação do seu produto 

agropecuário, tendo em vista o resultado da última pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que revelou crescimento do produto do agronegócio 

no PIB brasileiro. A empresa também acredita no crescimento da economia, pois os 

produtos do agronegócio são considerados necessidade primária alimentar, e com 

isso há condição de levantar novos investimentos empresariais nos anos seguintes.  

 

4.2 Análise dos resultados da empresa Florestas Fuz 

 

Esta seção se responsabiliza pela apresentação e análise dos resultados coletados 

na empresa Florestas Fuz, por intermédio dos participantes da pesquisa. Ela será 

dividida em três subseções, que compreendem a análise dos resultados das 

estratégias utilizadas pela empresa, bem como a correlação com o SCCG e a sua 

implementação na gestão de custos. Cabe aqui destacar que este estudo permitiu 

examinar diferentes entendimentos dos respondentes relacionados ao tema 

proposto, bem como explorar alguns fatos estruturados e confrontados. 

 

4.2.1 Análise das estratégias utilizadas pela empresa Florestas Fuz  

 

Na empresa Florestas Fuz, captou-se preocupação em produzir com custos mais 

baixos para se diferenciar das demais pelos preços praticados, na tentativa de 

alcançar vantagens competitivas sobre a concorrência, em linha com Montgomery e 

Porter (1998). Para isso, busca integrar gestão, tecnologias, processos e pessoas, 

para produzir produtos com padrões internacionais de preço e qualidade, pelos 

quais essa organização vem buscando lograr resultados, corroborando, em parte, as 

observações de Farias Neto e Yoshitake (1998). De fato, a análise dos resultados 

indicou que, na empresa Florestas Fuz, a visão, a missão e os valores corporativos 

são aspectos basilares e fundamentais para a elaboração de seu planejamento 

estratégico. Constatou-se unanimidade de entendimentos entre os respondentes de 

nível estratégico, tático e operacional sobre os fatores visão, missão e valores 
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supramencionados. O entendimento recorrente entre os respondentes do nível 

estratégico indica que os comportamentos e atitudes empresariais preceituam o 

crescimento lucrativo, oferecendo à sociedade um modelo de negócio que seja 

economicamente viável, mas com uma visão direcionada para um futuro sustentável. 

Nos níveis tático e operacional, a visão dos respondentes sobre esses fatores indica 

que eles estão presentes no dia a dia da empresa, acrescentando que a qualidade 

do produto ofertado e vendido aos clientes depende do exercício prático desses 

fatores. Esses achados alinham-se com os resultados de Carvalho e Santos (2016), 

que perceberam ser necessário o entendimento organizacional dos fatores 

fundamentais para elaboração do planejamento estratégico, para se estabelecer 

diretrizes organizacionais que direcionam os negócios e podem até melhorar a 

qualidade dos produtos oferecidos aos clientes.   

 

A análise documental revelou que a estratégia corporativa da empresa Florestas Fuz 

é a competição baseada em preços, no esforço constante de obter redução nos 

custos operacionais. Adicionalmente, a estratégia foca no crescimento ao longo dos 

anos, tentando superar, a cada ano, os números e o faturamento dos períodos 

anteriores, buscando, para isso, melhorar sua eficiência e aumentar seus 

investimentos em maquinários de ponta. Para isso, a empresa vem investindo em 

maquinários em sua estrutura produtiva, capazes de agilizar com a mais alta 

qualidade seu processo produtivo, antecipando-se a qualquer movimento 

competitivo e ao crescimento da demanda do seu produto final, que é a 

transformação da madeira em cavaco. 

 

O planejamento estratégico da empresa Florestas Fuz é uma atribuição 

notadamente do nível estratégico com o apoio do nível tático. O processo tem como 

base os resultados dos anos anteriores às perspectivas de crescimento do setor e 

da empresa e às variáveis macroeconômicas do segmento. Esses métodos para a 

elaboração do planejamento permitem dimensionar os níveis de investimento de 

acordo com cada região, com foco na rentabilidade e no crescimento de mercado. 

Os depoimentos dos três níveis indicam que esse método tem permitido guiar ações 

gerenciais da empresa de acordo com um plano anteriormente determinado e com 

objetivos e metas estabelecidos. A ideia central defendida é que: 
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Temos um planejamento estratégico de reduzir os nossos custos e 
procuramos reforçar nossos pontos fortes e ficar atentos aos nossos pontos 
fracos. Procuramos sempre ficar à frente da concorrência, seja na qualidade 
do nosso produto ou na eficiência da nossa entrega. Um dos diferenciais da 
nossa empresa foi adquirir picadores móveis, onde o produto é picado direto 
na carreta, evitando, assim, produtos em estoques que possam adquirir 
umidade. Outro diferencial foi investir em frota própria, facilitando, portanto, na 
carga e descarga do produto (Diretor Presidente - Florestas Fuz). 

 

Verificou-se que, na empresa Florestas Fuz, cada um dos seus setores possui uma 

estratégia que visa atingir os objetivos organizacionais que estão atrelados à 

estratégia geral da organização. O setor de entrada, de operação, logística, 

financeiro, recursos humanos e contabilidade possuem a sua estratégia 

organizacional. Pode-se constatar, de acordo com os respondentes de nível tático e 

operacional, que essas estratégias setoriais tornaram possível o melhor controle e 

monitoramento da estratégia geral, com a finalidade de obter vantagem competitiva. 

Com esse planejamento setorial a vantagem competitiva é conhecida na cadeia de 

valor do produto, tendo em vista que existe uma análise interna com enfoques 

individuais que são determinantes nos resultados de redução dos custos 

operacionais. Como exemplo de definição estratégica setorial na empresa Florestas 

Fuz é que: 

 

O planejamento estratégico na minha área implica em manter um controle de 
logística em dia para evitar gastos desnecessários e atrasos nos processos 
de venda (Gerente de Logística - Florestas Fuz). 
 
Para a minha área, manter este planejamento implica em levantar os dados 
diários e reais utilizando estes de forma fidedigna na contabilidade para 
acompanhamento dos resultados (Analista Administrativo - Florestas Fuz). 

 

Consultando os resultados obtidos quanto ao processo de estratégias setoriais 

definidas pelos níveis táticos e operacionais, esse tipo de definição estratégica é 

bem claro entre os setores e existe a preocupação em cumprir suas demandas. Para 

garantir o cumprimento das estratégias são realizadas reuniões mensais da gerência 

estratégica com os níveis táticos e operacionais que corroboram com os estudos de 

Tavares (2000).  

 

A relação entre estratégia corporativa e a estratégia de negócios na empresa 

Florestas Fuz é necessária porque a análise da estratégia setorial existe com base 
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em uma estratégia corporativa que foi previamente instituída. Verificou-se que a 

estratégia organizacional da empresa Florestas Fuz está sendo instituída com base 

nos cinco vieses fundamentais no processo estratégico conhecido como os 5Ps 

defendidos por Mintzberg e Quinn (2001) a partir de um plano (ação elaborada de 

forma consciente), pretexto (manobra específica), padrão  (relacionado a uma ação, 

a uma forma específica), posição (ambiente e mercado) e perspectiva (perspectiva 

compartilhada). Esses 5Ps foram determinados para obter vantagem competitiva 

localizada na cadeia de valor, com análise interna na redução dos custos. Com base 

na estratégia setorial a empresa tem condições de determinar a estratégia ideal da 

organização, tendo-se que ela não é simplesmente planejada, e sim moldada pela 

organização. 

 

Constatou-se que a grande preocupação da empresa é sempre estar à frente do 

mercado. Com isso, esse tipo de estratégia de redução do seu custo com a 

finalidade de obter uma competição baseada em preços é como um orientador na 

gestão da eficácia empresarial, servindo de direcionador para alcançar os seus 

objetivos, corroborando Lugoboni et al. (2018). Com o objetivo financeiro de superar 

os seus resultados a cada ano com para aumentar seus investimentos na 

modernização em maquinários, a empresa acredita que assim garantirá melhor 

qualidade do seu produto e com isso a possibilidade de aumentar a sua participação 

no mercado e a captação de clientes. 

 

O objetivo organizacional da empresa é se superar a cada ano, e para isso 
faz seu planejamento estratégico baseando-se sempre no exercício anterior, a 
fim de determinar o crescimento almejado. Para atingir este objetivo,traça-se 
também as estratégias para os investimentos (Diretor Presidente - Florestas 
Fuz). 
 
Trabalhamos com uma meta de no mínimo um crescimento de 20% na nossa 
produção anual, bem como nosso faturamento, sempre pensando em reduzir 
os custos proporcionais ao aumento (Gerente Administrativo - Florestas Fuz). 

 

Percebeu-se que a empresa Florestas Fuz tem necessidade de aumentar seus 

números financeiros e para isso ela tem instituído a sua meta em um crescimento 

anual não inferior a 20%. Esse resultado lembra a necessidade dos achados de 

Souzaet al. (2015) sobre a necessidade de implementar um plano estratégico com 

base em metas bem instituídas, com o propósito de tirar proveito das oportunidades 
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que despontam no decorrer das suas atividades operacionais, sempre visando à 

geração de valor. 

 

No início do planejamento, a empresa tinha como principal objetivo o aumento dos 

seus números comparados aos períodos anteriores, com a política de modernização 

da sua estrutura produtiva. Sua meta de gestão e crescimento era ser o principal 

fornecedor de biomassa no estado de Minas Gerais, utilizando equipamentos 

modernos que melhoram a qualidade e a padronização do produto, bem como a 

rapidez na sua entrega, satisfazendo a necessidade do cliente. Visando a essa 

meta, a empresa se viu obrigada a estudar melhor o seu segmento por região, bem 

como a sua responsabilidade com o meio ambiente. Para a empresa, quando o 

cavaco é produzido de forma eficiente e sustentável, a energia da biomassa poderá 

trazer benefícios ambientais quando comparados aos combustíveis fósseis. Esses 

benefícios poderão ser a redução dos níveis de emissão de CO2, controle dos 

resíduos, bem como a reciclagem de nutrientes. E para isso investiu na 

regularização de toda a sua floresta de produção própria e na regularização de suas 

terras, efetuando o georreferenciamento de suas áreas rurais e atualizando seus 

cadastros ambientais. Esses resultados se alinham com os de Yiridoe e Marett 

(2004), pois esse tipo de ação é considerado vantagem obtida de inovação 

ambiental e mudança no jeito de competir, garantindo uma forte concorrência no 

presente e no futuro. 

 

Por se tratar de uma empresa que inicialmente só possuía o segmento do 

agronegócio, que é o reflorestamento, resultando em subproduto o cavaco, existe 

constante dedicação à melhoria contínua dos processos de produção, produtos e 

sustentabilidade, uma vez que a empresa entende que o verdadeiro sucesso surge 

no compromisso de servir bem, agregando valor ao seu produto. 

 

Com isso, pode-se constatar que a estratégia da empresa Florestas Fuz tem dado 

certo, pois ao investir na regularização de seus imóveis e ativos biológicos a 

empresa tem conseguido credibilidade perante os órgãos ambientais, garantindo a 

responsabilidade social e ambiental. Com a mecanização de sua floresta, a empresa 

tem garantido a padronização do produto ofertado, satisfazendo o cliente e se 

diferenciando da concorrência. Com o carregamento automatizado, ela tem 
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conseguido agilidade na sua produção e entrega, ocasionado a satisfação do cliente 

e o retorno dos investimentos, corroborando os achados de Silva (1999), para quem 

o movimento estratégico a ser utilizado pelas empresas deve estar atento à 

diferenciação do seu produto no mercado, que de forma focalizada atenda melhor às 

necessidades dos clientes.   

 

Diante de tais fatos, constatou-se que a empresa Florestas Fuz possui atualmente 

um planejamento estratégico formalizado que visa à manutenção do seu negócio, 

com a finalidade de alcançar os objetivos propostos. Suas ações empresariais, a 

partir desse planejamento estratégico, tem auxiliado a alta administração nas 

tomadas de decisões mais assertivas, o que tem garantido o acompanhamento da 

totalidade dos processos organizacionais e sua manutenção nesse mercado 

concorrente. Isso vai ao encontro dos achados de Veiga (2015), que acredita que a 

gestão estratégica colabora na definição dos planos e no acompanhamento das 

ações empresariais, tendo como objetivos a concepção e implantação de diretrizes 

que permitem que empresas mantenham-se à frente dos seus competidores. 

 

De acordo com as respostas do nível estratégico, o plantio de eucalipto é uma 

atividade fácil de ser colocada em prática, pela sua facilidade de adaptação em 

qualquer terreno, mas o período de espera até que a árvore cresça e seja 

transformada em cavaco não é curto. O período de maturação da floresta dura em 

torno de sete anos, o que significa que a empresa não espera retorno rápido do 

investimento realizado. Sob o prisma estratégico, a ideia inicial era somente o plantio 

de eucalipto e sua comercialização "em pé", mas posteriormente, em análise 

estratégica do mercado, do material genético produzido, da forma de manejo da 

floresta e da melhor maneira de produzir madeira que seja adequada ao mercado 

selecionado, a empresa optou por fazer a sua transformação em cavaco. Com isso, 

a empresa tem trabalhado com o planejamento para avaliação dos seus resultados 

no curto e no longo prazo, em virtude dessa maturação. Para a empresa esse 

planejamento no longo prazo tornou-se um ponto positivo, uma vez que tem se 

tornado um investimento que gera agregação de valor ao longo dos anos. 

 

Pôde-se constatar que a empresa tem acompanhado esse mercado agroindustrial, 

analisando as eventuais ameaças em relação à concorrência e à nova tendência 
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desse mercado, com o fito de atingir o seus objetivos, superando a cada dia os seus 

números e sempre estando à frente da concorrência. 

 

Trabalhamos com reflorestamento para produção de cavaco de eucalipto 
(biomassa para caldeiras), acompanhamos a forma como nossos 
concorrentes trabalham para tentarmos ser mais eficientes e eficazes que 
eles, isso tem dado certo, pois estamos sendo referência no fornecimento 
deste tipo de produto. Isso envolve produzir na granulometria desejada pelo 
cliente, entregar em veículos próprios com piso móvel, além de atendê-los 
nos momentos de dificuldades (Diretor Presidente - Florestas Fuz).  
 
Estamos trabalhando em um mercado em expansão, onde as empresas estão 
substituindo outras formas de geração de energia pela biomassa, e estamos 
aproveitando essa oportunidade, procurando ser o fornecedor referência em 
todos os clientes (Gerente Administrativo - Florestas Fuz). 

 

As competências essenciais na gestão de pessoas são entendidas como um fator 

estratégico na empresa, Na empresa, essas competências são o conhecimento 

organizacional e funcional na empresa, que fortalece a sua capacidade produtiva. 

Para isso, a Florestas Fuz tem também se dedicado à comunicação eficiente entre 

os seus setores, possibilitando uma visão igualitária de todos os envolvidos. 

Treinamentos, cursos e reciclagem dos funcionários traduzem a forma como a 

empresa tem utilizado para o seu desenvolvimento. Pôde-se perceber, pelas 

respostas recebidas quando questionados sobre a sua contribuição para monitorar e 

controlar o alcance dos objetivos estratégicos, e de forma unânime, que essas 

pessoas têm contribuído para o alcance desses objetivos estratégicos para 

manterem-se sempre competitivos corroborando com os achados de Melo (2014), 

defendendo que a execução da estratégia tem influenciado no desempenho dos 

colaboradores em relação aos objetivos organizacionais.  

 

O setor da controladoria contribui apresentando os números para que a 
diretoria faça suas análises até o quinto dia do mês seguinte. Com isso temos 
o trabalho de exigir que toda movimentação financeira, contábil, fiscal e de 
custos seja realizada religiosamente em dia (Gerente Administrativo -
FlorestasFuz). 
 
Meu setor contribui em uma manutenção na produção de qualidade do 
cavaco com espessura igualitária, garantindo a satisfação do cliente (Gerente 
de Produção - Florestas Fuz). 
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As implicações na minha área para o acompanhamento dos resultados é em 
tempo hábil efetuar todo o levantamento das informações, concentrando-as 
na contabilidade para a emissão dos relatórios gerencias (Analista 
Administrativo -Florestas Fuz). 
 

Esses resultados indicam que existe preocupação na empresa em manter essa 

comunicação entre os setores e aperfeiçoamento do colaborador relacionado a seu 

cargo, no sentido de estarem atentos às metas anteriormente estabelecidas e ao 

cumprimento do seu resultado. Mas não existe uma política de contratação de 

funcionários capacitados e retenção de funcionários que garanta redução do custo. 

A empresa não tem trabalhado com remuneração por habilidades e competência. 

Sua preocupação é capacitar seus funcionários para a entrega do melhor produto, 

mas focar nas pessoas e não somente em seus cargos, premiar por produção, 

reconhecer o colaborador pela sua parcela de contribuição são passados 

despercebidos pela empresa. As respostas indicaram de forma unânime esse não 

reconhecimento. 

 

Não existe uma política de contratação formalizada, no entanto, na prática, a 
empresa procura dar oportunidades para aqueles que já estão no quadro. E 
para contratação de novos funcionários depende da função a ser exercida 
(Gerente Administrativo - Florestas Fuz). 

 
Para alguns casos é exigido experiências anteriores (motoristas de carreta, 
por exemplo), e em outros a empresa se disponibiliza a ensiná-los (por 
exemplo pessoal de plantio) (Gerente de Produção - Florestas Fuz). 
 
Não é do meu conhecimento alguma política para contratar e manter as 
pessoas na empresa. O clima organizacional da empresa é bom e tem 
mantido os funcionários (Analista Administrativo - Florestas Fuz).  
 

Quando se toma por base o ser humano, a motivação talvez seja o caminho para 

alcançar a excelência. Observou-se que essa falta do estabelecimento de 

estratégias específicas pelo seu setor de pessoal contradiz o que preconizam 

Prahalad e Hamel (1990). Para estes, o desenvolvimento de competências 

essenciais neste mundo competitivo e estratégico tornou-se um diferencial entre o 

sucesso e o fracasso de organizações. 

 

O SCCG utilizado pela empresa Florestas Fuz como forma estratégica de controle 

tem funcionado como um sistema de informações capaz de potencializar as tomadas 
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de decisões. Para a empresa, é por meio desse SCCG que a alta administração da 

empresa analisa onde está sendo a aplicação do capital investido e eventuais 

despesas excedentes, com o propósito de reduzi-las, podendo, assim, garantir a 

estratégia previamente estabelecida. 

 

4.2.2 Análise do SCCG utilizado de forma estratégia na empresa Florestas Fuz 

 

Apurou-se que o SCCG organizacional utilizado na empresa Florestas Fuz é do 

modelo familiar, ou seja, existe um líder, o diretor presidente da empresa, que 

também é sócio e é quem assume a administração e o controle de toda a sociedade, 

com algumas delegações para os gerentes da área operacional e a gerente do setor 

administrativo. A empresa Florestas Fuz é totalmente dependente da visão do líder, 

que assume todo e qualquer controle organizacional. 

 

Diante dos fatos, detectou-se que o SCCG da empresa Florestas Fuz é menos 

formalizado, tendo em vista a cultura organizacional histórica vinda de uma família e 

seus costumes, princípios, crenças e valores originados pelo patriarca. Com isso, 

por mais que se tente formalizar o SCCG, ele tende a se tornar pouco formal, 

corroborando parcialmente Gomes e Salas (1995), que ressaltam que, sendo 

formalizado ou não, ele se torna essencial nas atividades empresariais, contribuindo 

para a melhoria contínua dos processos e a execução estratégica da empresa. 

 

Constatou-se que a empresa Floresta Fuz, mesmo tendo pouca formalização em 

seus controles, estes são tratados em sua totalidade por meio de softwares ERP, 

onde são encontrados controles de produção, carregamentos diários, vendas, 

consumo de combustível, logística, financeiro, contábil e orçamento, que trabalham 

sempre em conjunto, dependendo sempre um do outro para atingir os objetivos. 

Esse achado vai ao encontro da teoria de DeLone e McLean (1992). (2007), cuja 

estrutura de um SCCG deve contemplar a dimensão do uso de informação. E para o 

sucesso do sistema de informação torna-se necessário envolver seis dimensões: (a) 

qualidade do sistema; (b) qualidade da informação; (c) uso; (d) satisfação do 

usuário; (e) impacto individual; (f) impacto organizacional. Para a empresa, os SCCG 

vigentes têm permitido o alinhamento entre estratégia, objetivo e resultado e os 

meios utilizados para a realização. A empresa acredita que pela parametrização 
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desse sistema ERP e trabalhando de forma integrada é possível manter o controle 

da organização no sentido de que os seus planejamentos estejam sendo seguidos 

em obediência aos quatro mecanismos de controle definidos por Antony e 

Govindarajan (2011), que são o detector, assessor, realizador e controle. 

 

Nosso sistema de controle é totalmente integrado e amarrado um no outro. O 
que é digitado em uma empresa,é possível de imediato acompanhar no 
escritório central, o que tem facilitado nosso trabalho diário, satisfazendo as 
necessidades do setor da contabilidade (Gerente Administrativo - Florestas 
Fuz). 
 

A análise documental revelou que todos os setores trabalham com um tipo de 

controle que auxilia a empresa no cumprimento dos objetivos de acordo com o 

planejamento estabelecido. Um dos maiores controles organizacionais da Florestas 

Fuz é relacionado ao estoque de produto acabado. Na empresa não é permitido 

estocar o produto acabado, e para isso investiu na mecanização de todo o seu 

processo produtivo, que se inicia na colheita, passando para o corte, transporte 

interno até o seu carregamento final, garantindo a eficiência na sua produção e a 

redução a zero do seu desperdício. Outro controle essencial na empresa foi na área 

comercial, que tem conseguido, por meio de um sistema ERP próprio, controlar a 

logística expedida pela empresa, com um plano de viagem e aproveitamento do frete 

de retorno, garantindo a eficiência na manutenção e gastos do veículo, bem como 

agilidade na entrega do produto ao cliente. 

 

Os setores administrativos também possuem seus SCCGs, como o setor financeiro, 

que controla todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa. Toda e qualquer 

operação realizada na empresa primeiramente é repassada para a gerência 

administrativa e esta autoriza a aquisição e o pagamento. Após o recebimento e 

pagamento, estes são enviados para a contabilidade também por meio de um 

sistema ERP, que tem a responsabilidade de registrar os fatos administrativos. O 

setor de pessoal é administrado pela gerência tática, que controla todos os 

funcionários diretos e indiretos constantes na empresa. Por trabalhar com reduzido 

número de funcionários, em virtude da mecanização florestal, a empresa garante 

que possui certa facilidade nesse controle. De acordo com a gestão tática da 

empresa, a única preocupação é a questão dos terceirizados, que temexigidomais 
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cuidado para exercício do controle, decorrente da necessidade de analisar 

mensalmente o registro desses funcionários terceirizados e as suas contribuições 

previdenciárias, tentando evitar assim um passivo trabalhista. Todos os processos 

judiciais relacionadas às esferas trabalhistas, cíveis e tributários são realizados por 

empresas terceirizadas de acordo com as suas demandas, e este são 

acompanhados pela gestão tática da empresa.  

 

Diante desses fatos, constatou-se que, para a empresa Florestas Fuz, o termo 

"controlar" significa acompanhar as atividades da empresa, podendo corrigir 

possíveis erros, corroborando com Mintzberg (1995). A empresa tem trabalhando no 

investimento do maquinário de alta qualidade para evitar desperdícios no seu 

processo operacional, pensando sempre no futuro, tendo em vista que é importante 

o aproveitamento de todos os recursos disponíveis para o sucesso do seu negócio. 

Corrobora com Enderle et al.(2013), cujo ideal para esse setor do agronegócio são 

ações estratégicas, evitando possíveis desperdícios por meio de ações preventivas. 

 

As respostas indicaram, de forma unânime, que o SCCG implantado na empresa 

Florestas Fuz possui suas falhas e que seu departamento tem utilizado estratégias 

para evitar que haja prejuízos e desperdícios operacionais, com prevenções 

corretivas. Para os respondentes de nível tático, algumas ações preventivas estão 

sendo realizadas.  

 

A falha que eu vejo no SCCG atualmente é a falta de dimensionamento 
relacionado à quantidade em metros cúbicos de madeira existente nas 
florestas em seus talhões (Diretor Presidente - Florestas Fuz). 
 
A principal falha são os valores de custo das florestas que estão abaixo do 
mercado. Deve ser efetuado uma avaliação dos ativos biológicos, 
conseguindo chegar a um valor presente para assim poder realmente 
mensurar o valor destes ativos. Foi contratada pela FlorestasFuz uma 
empresa especialista em controle de ativos biológicos que terá condições de 
dimensionar estes números  (Gerente Administrativo - Florestas Fuz). 
 
A falha que eu vejo é na emissão dos relatórios. Muitos relatórios gerenciais 
emitidos têm pouca informação, o que demanda uma análise separada 
utilizando vários relatórios (Analista Administrativo - Florestas Fuz). 
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Esse conjunto de resultados permitiu verificar que para cada respondente em cada 

nível, seja ele estratégico, tático e operacional na empresa Florestas Fuz, foi 

localizada uma falha no SCCG. Para a gestão estratégica atualmente não é possível 

dimensionar a quantidade de madeira plantada existente em suas florestas. 

Atualmente ele possui o número de hectares plantados, mas quantidade de madeira 

em metros cúbicos a serem vendidos ou transformados em cavaco não é possível 

quantificar. Portanto, a empresa não sabe a quantidade de estoque de florestas em 

seus controles. Conforme esse mesmo diretor presidente existe um trabalho sendo 

realizado por uma empresa terceirizada que terá a capacidade, de acordo com a 

espessura de cada tronco de árvore, estimar a quantidade de madeira existente nas 

florestas.  

 

Já para o nível tático, a principal falha considerada no SCCG da empresa foi a falta 

de um valor exato no preço de custo de seu ativo biológico. Em observação, pode-se 

verificar que o controle contábil relacionado ao ativo biológico contradiz o 

Pronunciamento Técnico Contábil - CPC 29, que permite às empresas a realização 

de modificações para a avaliação contábil desses ativos e sua mensuração a valor 

justo, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT), determinado pelo 

Pronunciamento Técnico Contábil 46, que rege uma série de princípios contábeis 

para realizar essa mensuração. Esse resultado se alinha com os achados de 

Macedo, Campagnoni e Rover (2015), que enfatizaram que somente algumas 

empresas, dependendo de suas características, tais como o setor, a governança e o 

tamanho da empresa, tem ligações com o seu grau de conformidade relacionado ao 

Pronunciamento Técnico Contábil 29. Para a FlorestasFuz, em virtude do seu porte, 

ainda não se exigiu essa regularização, que é extremamente relevante e tem a 

finalidade de conferir o reconhecimento contábil aos ativos biológicos dos quais são 

retirados os produtos do agronegócio. 

 

Mesmo contendo falhas, as ações estratégicas da empresa Florestas Fuz, de acordo 

com o seu SCCG, tornaram-se essenciais e capazes de gerar informações que 

deem suporte ao seu processo de gestão. Uma posição estratégica apoiada pelo 

SCCG proporciona à empresa uma defensiva diante dos concorrentes, podendo 

lograr custos mais baixos, o que significa retorno nos lucros. A Florestas Fuz tem 

utilizado o controle de orçamentos e custos que ficam a cargo da gestão tática. Esse 
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controle orçamentário é trabalhado por meio de sistemas ERP totalmente 

integrados, que têm conseguido planejar e orçar melhor resultado. Em uma 

observação não participante notou-se que esse SCCG na empresa Florestas Fuz 

tornou-se fundamental, porque ele tem utilizado a ferramenta de gestão de custos 

com mais intensidade para a apropriação do seu preço de venda, o que tem tornado 

a empresa mais competitiva, contrariando os achados de Silva et al. (2016) para 

quem a evolução tecnológica, como maquinários, ainda não foi suficiente para tornar 

o setor do agronegócio competitivo. 

 

4.2.3 Análise da gestão de custos como um SCCG na empresa Florestas Fuz  

 

A empresa Florestas Fuz demonstra a importância da sua gestão de custos pelo seu 

SCCG como um instrumento organizacional para atender às necessidades 

estratégicas. Para isso, ela implantou a sua gestão de custeamento, sendo apurado 

pelo processo por centro de custos, para, assim, a gestão tática e estratégica da 

empresa obter mais detalhamento nos processos que merecem mais atenção, 

podendo atuar estrategicamente com mais foco nesses processos. Implantado pela 

empresa há dois anos, esse detalhamento por centro de custos tornou-se um dos 

relatórios mais importantes do setor de custos e orçamentos. Com isso, a empresa 

acredita que cada área tem condição de avaliar o seu próprio desempenho 

financeiro, revendo os seus gastos e/ou receitas.  

 

Esse compartilhamento da informação tornou-se essencial na Florestas Fuz, tendo 

em vista que compartilhou a responsabilidade com os agentes dos diversos setores, 

distribuindo as responsabilidades pelo andamento financeiro desse trabalho. Para a 

empresa, quando se compartilham as responsabilidade relacionadas aos gastos e 

receitas de cada departamento, existe a possibilidade de obter informações mais 

corretas. Além disso, cada departamento poderá contribuir de acordo com seus 

resultados em alternativas para melhorar os seus números. 

 

Para a Florestas Fuz, a apuração de custos é utilizada na fase do projeto de plantio 

de eucalipto, durante o seu crescimento até a entrega do produto final. 
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No caso da nossa empresa, é controlado o custo da fase do projeto (plantio 
de eucalipto), o custo da fase de produção (manutenção até o crescimento e 
corte da floresta) e custo do transporte até o cliente (Diretor Presidente - 
Florestas Fuz). 
 
Existem custos apurados por centro de custos, por máquinas, por talhões e 
por fazendas. Toda produção é apontada informando as horas trabalhadas 
por máquinas, o consumo de combustível das mesmas, o local de onde foi 
extraída a madeira e quantidade, a mão de obra é rateada de acordo com as 
horas trabalhadas em cada local (Gerente Administrativo - Florestas Fuz). 

 

Atualmente o método de custeio utilizado pela empresa é o de absorção, em que 

todos os custos são alocados aos produtos. A empresa considera que esse método 

é ideal por causa da sua atividade considerada rudimentar e não apresentar grandes 

limitações. Machado e Souza (2006), em seus estudos anteriores, justificavam 

dizendo que as empresas estão preferindo utilizar os métodos tradicionais de custos 

a usar as práticas contemporâneas como custeio baseado em atividades (ABC), o 

que permite uma mudança estratégica de diversificação. Isso contradiz Souza e 

Heinem (2012), em seus estudos internacionais, nos quais é baixa a utilização 

dessas práticas costumeiras de gestão de custos. Para a empresa, nesse método de 

custeio os custos diretos como os de mão de obra, adubos, fertilizantes, mudas, 

utilizados no plantio e manutenção das florestas são alocados diretamente no ativo 

biológico em florestas em formação. Quanto aos demais custos, são controlados por 

centro de custos e aqueles não considerados direto aos produtos são rateados 

conforme hora-máquina trabalhada por cada centro de custo. 

 

Registrou-se que a gestão de custos utilizadas pela Floresta Fuz tem contribuído 

para melhor apuração do preço de venda da mercadoria, que são considerados 

pelos respondentes nos níveis estratégicos, tático e operacionais como 

fundamentais para a gestão dos custos e para a manutenção da lucratividade. 

Também a partir desses controles é possível acompanhar as vendas e se estas 

estão sendo suficientes para pagar os custos e ainda gerar lucros, garantindo que o 

estabelecimento no planejamento estratégico seja atendido. Os respondentes 

evidenciaram que reconhecem uma ligação entre o SCCG e o sistema de custeio na 

tratativa de estabelecer a gestão de custos para a manutenção da lucratividade, 

garantindo o cumprimento do objetivo organizacional de acordo com o planejamento 

estratégico, corroborando, portanto, os achados de Barbosa e Tachibana (1998) de 
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que nesses processos deve existir interação entre os elementos do sistema de 

custos.  

 

Na empresa Florestas Fuz existe a preocupação com a interação de todos os 

agentes de uma cadeia de valor, que participem de todos os projetos e 

desenvolvimento do plantio, distribuindo as incertezas e os riscos, assim como 

colaborando na construção real do custo. No caso analisado, a gestão de cadeia de 

valor foi considerada fundamental na gestão estratégica de custos, pela 

preocupação com o desenvolvimento em todas as etapas do processo produtivo na 

determinação do seu custo. Isso é defendido por Silva (1999), que complementa 

essa informação alegando que onde o elemento competitividade e a gestão 

estratégica de custos devem ser justificados na interdependência de todos os 

causadores da cadeia de valor a partir do comprometimento e transparência desses 

agentes com o resultado final.  

 

Quando produzida de forma eficiente e sustentável, a energia da biomassa 
traz inúmeros benefícios ambientais, econômicos e sociais quando 
comparados aos combustíveis fósseis (Diretor Presidente - Florestas Fuz).  

 
Esses benefícios incluem o melhor manejo da terra, a geração de empregos, o 
fornecimento de vetores energéticos modernos às comunidades rurais, a 
redução nos níveis de emissões de CO2, o controle de resíduos, a reciclagem 
de nutrientes, entre outros (Gerente de Produção - Florestas Fuz).  

 

Tratando-se das políticas de preços versus a qualidade de seus produtos, bem como 

a comparação do produto da empresa em relação ao mercado, foi constatado que 

seus preços são estabelecidos com base no custo da produção e de transporte, que 

são os diferenciais que possuem em relação à concorrência e ao jeito que é 

efetuado pelo mercado. No entanto, observou-se que quanto à rapidez e à 

especificidade do produto, o seu preço tornou-se diferenciado. Em alguns casos 

onde o mercado tem ditado os preços, se aceita a redução desde que não seja 

inferior ao custo de produção mais uma margem mínima estipulada. Os resultados 

se alinham com os achados de Souza et al. (2015) de que os produtos do 

agronegócio são competitivos no mercado nacional e internacional e, em sua 

maioria,commodities, que ainda dependem de preços internacionais e do câmbio. 
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Mesmo esse mercado tendo em sua maioria ditado os preços, a empresa Floresta 

Fuz tem conseguido levantar um preço mínimo de venda, recusando qualquer oferta 

e/ou leilão dos seus produtos por preços inferiores aos estipulados pela 

contabilidade de custos. Existe na empresa uma política de não vender por preços 

inferiores, garantindo assim a valorização do seu produto. O SCCG, a partir da 

gestão de custos, constitui-se em um dos procedimentos de controle mais relevantes 

nessa gestão empresarial rural. E por causa das suas próprias características e 

natureza, esses custos tendem a ser específicos da sua atividade operacional. Não 

foi levantada pelos respondentes a possibilidade de reduzir os custos para atender 

esse mercado nesse "leilão" de preços, contradizendo Frega et al. (2008), que alerta 

que reduzir o custo dos produtos é também uma diferenciação no mercado, ou seja, 

torna-se importante focalizar mais atenção às necessidades de cada cliente. 

 

Alguns mecanismos de controle utilizados na literatura partem do pressuposto de 

que as pessoas têm diferentes razões para participar da organização. Assim, os 

instrumentos de SCCG aparecem como um instrumento administrativo cuja função é 

assegurar o alcance dos objetivos e metas previamente estabelecidas. A Florestas 

Fuz tem utilizado os seus SCCGs como os administrativos, operacionais e 

principalmente os relacionados aos custos organizacionais. Mesmo o mercado ter 

ditado, na maioria das vezes, os preços dos produtos, tanto para a compra e 

principalmente para a venda, a empresa continua a apurar o seu preço de venda 

almejando antecipar problema futuro. A teoria de mercado, burocracia e clã proposta 

porOuchi (1979) relaciona em parte a vivência da FlorestasFuz, onde o mercado tem 

influenciado no preço do produto, o controle é a burocracia  do processo pelo 

comportamento organizacional e o clã é o monitoramento, a supervisão e a 

obediência a superiores. 

 

Barbosa (2015), que fala da necessidade da empresa em utilizar o SCCG como um 

instrumento organizacional para atender às necessidades estratégicas. Na busca de 

confirmação empírica sobre a importância de um SCCG como facilitador na 

execução de estratégias, almejando constantemente a redução dos custos, foi 

questionado à empresa Florestas Fuz sobre a sua percepção nos três níveis de 

atuação (estratégico, tático e operacional). Em resposta, no que diz respeito ao 

SCCG como forma estratégica na gestão de custos, a empresa declara que utiliza 
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no nível estratégico as tomadas de decisões, investindo em maquinário para tentar 

reduzir seu custo e satisfazer a necessidade do cliente.  

 

Nas atuações táticas tem adquirido de florestas de terceiros, em virtude do momento 

do baixo custo do setor florestal e outras operacionais, como a inclusão de mais um 

turno, evitando possíveis horas extras que venham encarecer os custos ou até 

mesmo controlando a sua frota de caminhões nos procedimentos relacionados a 

manutenção e controle de combustíveis. Já no nível operacional, tenta reduzir a zero 

o nível de desperdício no carregamento da mercadoria, que atualmente é 

mecanizado. Pode-se perceber que todas as ações (estratégicas, táticas e 

operacionais) da Florestas Fuz tem usado SCCG como um instrumento de execução 

estratégica, e todo ele direcionado para a redução dos custos. 

 

De posse de todas as informações, foi possível identificar os controles de cada 

departamento relacionados à estratégia da empresa, que tem sido a redução do seu 

custo visando a novos investimentos na colheita florestal. Também foi possível 

identificar na empresa Florestas Fuz, que o SCCG vigente tem ligação com a 

estratégia organizacional, tendo em vista que ele contribui para a manutenção e 

realização das estratégias para atingir os objetivos. De forma geral, a estratégia da 

empresa tem demonstrado certa congruência com os controles utilizados. 

 

4.3 Análise dos resultados da empresa Ranch Agropecuária  

 

Esta seção se responsabiliza pela apresentação e análise dos resultados coletados 

na empresa Ranch Agropecuária, por meio dos participantes da pesquisa. Ela será 

dividida em três subseções, que compreendem na análise dos resultados as 

estratégias utilizadas pela empresa, bem como a correlação com o SCCG e a sua 

implementação na gestão de custos. Cabe aqui destacar que este estudo permitiu 

examinar diferentes entendimentos dos respondentes relacionados ao tema 

proposto, bem como explorar alguns fatos estruturados e confrontados. 
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4.3.1 Análise das estratégias utilizadas pela empresa Florestas Ranch 

Agropecuária  

 

Na segunda empresa investigada, Ranch Agropecuária, a diversificação do seu 

produto com base no crescimento do seu negócio na tentativa de obter vantagem 

competitiva frente à concorrência corrobora os achados de Montgomery e Porter 

(1998), buscando sua capacidade de diferenciação e qualidade, conseguindo com 

isso preços mais elevados na integração da gestão, inovação, tecnologia e 

flexibilidade, em linha com Farias Neto e Yoshitake (1998). Os aspectos basilares e 

fundamentais para a elaboração do seu planejamento estratégico como missão, 

visão e os valores corporativos retromencionados existem, mas não são 

formalizados na empresa com o nível tático. O entendimento no nível estratégico 

sobre os aspectos visão, missão e valores é importante na filosofia da gestão 

empresarial, que é familiar, estando diretamente ligada ao perfil do fundador e do 

legado que foi construído por ele, que se alinha com a visão do nível tático, onde 

são tratados com seriedade na elaboração do planejamento estratégico.  

 

Já na visão do nível operacional existe pouco ou quase nenhum conhecimento sobre 

esses basilares estratégicos. Isso significa dizer que a empresa não deixa disponível 

para todos os colaboradores os fatores determinantes, missão, visão e valores na 

elaboração dos objetivos do planejamento estratégico e nas tomadas de decisões 

empresariais. Somente os níveis estratégico e tático têm esse conhecimento, o que 

contradiz os achados de Carvalho e Santos (2016), que sugerem que a visão e 

valores são fatores essenciais em uma organização, compondo, por sua vez, um 

conjunto de ideias que ajudam a definir as estratégias de uma empresa e estas 

devem ser entendidas claramente por toda a organização. 

 

Conheço plenamente a missão, a visão e os valores. É importante entender 
que a filosofia que permeia a gestão numa empresa familiar estará sempre 
ligada ao perfil do fundador e do legado construído por ele. A 
profissionalização da gestão é quase fator higiênico para o sucesso de 
qualquer negócio que vise crescer, mas enquanto permanece sob a tutela da 
família (Diretor Geral - Ranch Agropecuária). 
 
Conheço a missão, visão e valores. São tratadas com muita seriedade com 
base no planejamento e melhoria contínua dos processos, produtos e 
serviços (Gerente Administrativo - Ranch Agropecuária). 
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Quanto à missão da empresa, não estou muito familiarizada com ela e por 
isto eu não sei falar. Conheço a visão e valores pelos arquivos da empresa. 
Para mim estes três itens não foram formalizados. Acho esta situação um 
pouco ausente pelo departamento responsável, uma vez que não são 
tratadas e norteadas aos novos colaboradores (Analista Administrativo - 
Ranch Agropecuária). 

 

Mesmo sem a formalização dos fatores, visão missão e valores, a empresa Ranch 

Agropecuária vem construindo desde 2015 o seu planejamento estratégico. Até o 

encerramento desta entrevista a estratégia da empresa não estava totalmente 

formalizada, mas continuava sendo elaborada e construída pelos níveis estratégico 

e tático da empresa. A partir da análise documental foi possível revelar a estratégia 

corporativa da empresa Ranch Agropecuária, cuja base, por meio da expansão do 

seu negócio, é a diversificação do seu produto ao longo dos anos. Para isso, a 

empresa tem levado em consideração as crises financeiras do setor rural, por 

intermédio da sazonalidade do setor, que tem demonstrado necessidade de rápida 

adaptação da gestão, fazendo frente aos desafios para lograr os resultados 

esperados. Esses resultados confirmam a ideia de Estrada e Almeida (2007) de que 

o planejamento estratégico é importante na preservação das empresas, aumentando 

o seu potencial e tornando-a ainda mais competitiva. 

 

Apesar de não estar totalmente definido o planejamento estratégico, tornou-se 
de suma importância e indiscutível para o agronegócio, tendo em vista que é 
este setor que produzem os alimentos e os produtos primários utilizados pelas 
grandes indústrias, pelo comércio e pelo setor de serviços, tornando-se base 
para a manutenção da economia mundial (Superintendente geral - Ranch 
Agropecuária). 
 
As estratégias vêm sendo construídas pela empresa a passos curtos e 
estamos tentando ser bem mais assertivos nestas estratégias (Gerente da 
Agopecuária - Ranch Agropecuária). 

 

Constatou-se que em 2015 houve mudança na gestão estratégica da empresa em 

virtude das novas demandas assumidas pela antiga diretoria, e foi a partir dessa 

época que uma nova estratégica começou a ser formada. Anualmente essa 

estratégia é revisada entre a gestão estratégica juntamente com a gestão tática e 

operacional, sempre com a ciência e aprovação da alta direção da empresa. Esse 

planejamento anual é definido levando-se em consideração as tendências globais de 

mercado, definindo atividades e em qual propriedade serão implantadas, 
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identificando solo, tipologias florestais e áreas de interesse. Essa informação é 

confirmada por Yiridoe & Marett (2004), com a importância de analisar a tipologia 

florestal e a área ambiental como sendo fundamental para o sucesso empresarial. O 

contexto socioeconômico regional também é levado em consideração, uma vez que 

o agronegócio compõe o setor primário da economia, tornando uma prática 

primordial para o desenvolvimento da sociedade.  

 

O planejamento estratégico na empresa Ranch Agropecuária está sendo elaborado 

pelos setores estratégicos e táticos da empresa, tendo como base a expansão do 

seu negócio a partir da diversificação do seu produto, que vem acontecendo ao 

longo dos anos, por meio de projeção e orçamentos e de acordo com o crescimento 

do mercado e a rentabilidade financeira. Após a sua elaboração ela é submetida ao 

diretor presidente da empresa, que tem pouca participação ativa no dia a dia dos 

negócios, mas baseado em seus princípios faz questão que todo resultado final seja 

apresentado e aprovado por ele: “São os princípios do fundador que trazem à tona 

todas as características da gestão estratégica. Follow the leader, na empresa 

familiar, significa espelhar o dono” (Diretor Geral - Ranch Agropecuária). 

 

Verificou-se que na empresa Ranch Agropecuária cada um dos seus setores 

organizacionais possui uma estratégia que visa atingir os seus objetivos e metas, 

que estão atrelados à estratégia geral da organização. Os setores de entrada, 

produção, manutenção, plantio, financeiro, departamento pessoal e contabilidade 

possuem sua própria estratégia para atingir os objetivos. A partir de um 

planejamento estratégico setorial, busca gerar valor à sua cadeia de produção, por 

ser reconhecida individualmente entre os setores da empresa, que são 

determinantes nos resultados operacionais. Cada setor em sua área específica 

busca adequar-se para atender aos objetivos organizacionais como estratégia para 

manter a contabilidade em dia, estratégia para produzir com a mais alta qualidade o 

café, estratégia no recebimento das mercadorias na empresa, entre outras. Pode-se 

constatar a elaboração da sua própria estratégia setorial pelos respondentes do 

nível tático e operacional a seguir selecionados. 
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Na minha área existe uma estratégia relacionada à produção do café. 
Atuamos estrategicamente no controle das pragas no processo produtivo 
evitando prejuízos na produção do café. Aumentamos o nível de nitrogênio e 
potássio no solo, e com isto podemos obter uma melhor qualidade na bebida. 
Acompanhamos o mercado do café com o objetivo de vender o produto em 
sua melhor cotação (Gerente da Cafeicultura - Ranch Agropecuária), 
 
O meu setor tomou como estratégia diária o controle sistemático da produção 
da ração de acordo com cada categoria animal, onde cada insumo utilizado 
deve ser devidamente referenciado. O estoque dos insumos e do produto final 
é controlado diariamente para evitar compras excedentes e desvios de 
mercadorias. Com o controle da ração por categoria animal conseguimos 
melhorar a qualidade da carne oferecida no mercado (Analista de Produção - 
Ranch Agropecuária) 
 
O setor de contabilidade tem como estratégia de manutenção da 
contabilidade em dia, apurando todos os seus custos e resultados 
operacionais para apresentar os seus resultados em tempo hábil (Analista - 
Administrativo - Ranch Agropecuária). 

 

Constatou-se que estratégias setoriais são estabelecidas entre os níveis táticos e 

operacionais e estão bem definidas pelos setores no cumprimento de suas 

demandas, objetivando o cumprimento da estratégia organizacional, convergindo 

com Melo (2014). Melo pondera que a execução da estratégia é influenciada pelo 

desempenho dos colaboradores, relacionada aos objetivos empresariais. Visando 

garantir o cumprimento das estratégias, reuniões são realizadas trimestralmente 

entre os níveis estratégicos, táticos e operacionais, para garantir o seu cumprimento. 

 

A relação entre estratégia corporativa e estratégia de negócios na empresa Ranch 

Agropecuária está na precisão de uma estratégia setorial individual para manter o 

controle organizacional. Essa estratégia setorial tem condições de determinar a 

estratégia corporativa ideal da organização, tendo em vista que esta última não é 

simplesmente planejada e sim moldada ao longo do tempo pela organização. A 

estratégia organizacional da empresa Ranch Agropecuária está sendo instituída com 

base nos cinco vieses fundamentais no processo estratégico, conhecido como os 5 

Ps defendidos por Mintzberg e Quinn (2001) a partir de um plano (ação elaborada de 

forma consciente), pretexto (manobra específica), padrão  (relacionado a uma ação, 

a uma forma específica), posição (ambiente e mercado) e perspectiva 

(compartilhada). A estratégica constituída pela empresa tornou-se um processo 
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complexo, que tem a finalidade de agregar a empresa a uma vantagem competitiva 

frente aos concorrentes.  

 

Para a empresa Ranch Agropecuária, a melhoria dos resultados operacionais e 

financeiros e a independência de fornecedores com sua produção própria são 

objetivos da empresa, bem como trabalhar com uma base orçamentária de redução 

de custos e aumento da produtividade. Esse objetivo para a gestão estratégica está 

relacionada à estratégia que é o crescimento dos negócios a partir da diversificação 

do seu produto, e para isso tem buscado estabelecer esse diferencial competitivo 

perante os concorrentes. Para os níveis tático e operacional os objetivos e metas da 

empresa são bem estabelecidos e contam como base com a capacidade produtiva e 

os investimentos para essa produção. Já para o nível estratégico, para atingir esses 

resultados ainda falta uma atuação mais ativa de todos os gerentes responsáveis 

pelas 38 unidades produtivas.  

 

Na empresa Ranch Agropecuária, todos os gerentes táticos responsáveis pelas 38 

filiais distribuídas no estado de Minas Gerais participam do projeto de elaboração, 

acompanhamento, revisão e execução do plano orçamentário de forma ativa, mas 

ainda falta um pouco de atuação estratégica desses profissionais para que, assim, 

as metas e objetivos sejam 100% atingidos. Esses resultados estão em consonância 

com os achados de Camargos & Barbosa (2003), de que a participação de todos os 

gestores no estabelecimento de objetivos e metas deve ter caráter cooperativo. 

 

Nossos objetivos e metas são definidos com base em três principais pilares, 
capacidade produtiva da empresa, investimentos para aumento de produção 
e demanda de mercado. Com base nesses três pontos traçamos o plano 
orçamentário anual e trabalhamos ao longo do ano nesse projeto (Gerente 
Administrativo - Ranch Agropecuária). 
 
Existe uma participação ativa de todos os gerentes no estabelecimento dos 
objetivos, e este processo é feito entre o gerente do núcleo com a equipe de 
apoio e superintendência. Os resultados deste processo são apurados e 
retornados aos gerentes para o conhecimento e eventual correção ou 
providências caso seja necessário (Analista Administrativo - Ranch 
Agropecuária).  
 
A empresa visa muito à redução dos custos aos negócios, melhorando os 
resultados operacionais e financeiros. Manter-se independente de 
fornecedores com produção própria é outro objetivo da empresa. Quando não 
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é possível, as compras são previstas e solicitadas antecipadamente com a 
finalidade de reduzir o seu custo, privando sempre a excelência nos negócios. 
Mas é necessário uma atuação mais estratégica destes gerentes para o 
cumprimento das metas e objetivos (Superintendente geral - Ranch 
Agropecuária). 

 
Ainda existe a necessidade de olhar pelo retrovisor para atingir metas. O 
resultado do ano anterior é ainda benchmark prioritário e bússola para 
objetivos específicos. Avaliações sistemáticas precisam acontecer para 
garantir o atingimento das metas (Diretor geral - Ranch Agropecuária). 
 

Captou-se preocupação por parte da gestão estratégica em uma atuação mais 

estratégica da gestão tática no cumprimento das metas para atingir os objetivos. 

Esse resultado pode dificultar ainda mais a implementação estratégica, em 

concordância com Lugoboni et al. (2018), para quem os conflitos organizacionais e 

culturais são dificultadores da prática de implementação estratégica, e nesse ato 

torna-se necessário o alinhamento entre o planejamento estratégico e os sistemas 

de informação e controle como meio de superar esses obstáculos. 

 

A estratégia da empresa está mais voltada para a diversificação do seu produto e 

vem acontecendo ao longo dos anos. Após anos investindo na agropecuária bovina 

de corte e leite, a Ranch Agropecuária, a partir da ascensão do mercado no 

consumo da carne suína e pela facilidade de sua adaptação às variadas condições 

climáticas, resolveu diversificar a sua produção investindo em suínos. Para a 

empresa, a carne suína produz mais rendimento do que qualquer outro animal, além 

disso ele restitui economicamente ao solo suas dejeções, elementos de valor para a 

sua fertilidade, enriquecendo a terra e gerando sua própria energia pelo biodigestor. 

Pela análise documental a carne suína para a empresa Ranch Agropecuária tem 

rendido, em termos de lucratividade, muito mais do que qualquer outro animal, tendo 

em vista que sua exploração começa a produzir lucro logo após o primeiro ano, bem 

antes do gado de corte e leite, que também é criado pela empresa. 

 

Em análise documental, por se tratar de uma empresa do ramo de agronegócio, 

atualmente ela tem trabalhado na agropecuária bovina de leite e corte, nos suínos 

de granja para corte, na cultura permanente que é o café e no reflorestamento de 

eucalipto e pínus, com dedicação constante na melhoria dos seus processos 

produtivos, com redução dos custos e sempre pensando em agregar valor a seus 
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produtos. Para isso, a empresa tem investido em sua própria produção de matéria-

prima, como o milho, a ração e a casca do café. Como a ração é o principal alimento 

da agropecuária, a empresa Ranch Agropecuária resolveu investir nessa produção 

própria, com a finalidade de reduzir o custo final do seu produto, além de conseguir 

balancear a dieta animal com alimentos mais proteicos e energéticos, melhorando a 

qualidade da carne oferecida e agregando valor ao seu produto final no mercado 

consumidor.  

 

A casca do café também foi um passo importante na diferenciação do seu produto, 

por ser um fertilizante natural aproveitado da própria casca do café e um importante 

beneficiamento do produto, rico em nitrogênio e potássio e que tem exercido grande 

influência na qualidade da bebida, além de reduzir o custo da produção com 

fertilizantes. Com isso a empresa também tem conseguido agregar valor ao seu 

produto com redução nos custos, melhorando a qualidade final do seu produto. 

Esses resultados lembram os achados de Souza et al. (2015) sobre a necessidade 

de implementar um plano estratégico com base em metas bem instituídas, com o 

propósito de tirar proveito das oportunidades que despontam no decorrer das suas 

atividades operacionais, sempre visando à geração de valor. 

 

Diante de tais fatos, mesmo em fase de elaboração a empresa Ranch Agropecuária 

possui um planejamento estratégico formalizado, que visa à manutenção do seu 

negócio, com a finalidade de alcançar os objetivos propostos. Suas ações 

empresariais, por meio desse planejamento estratégico, tem auxiliado a alta 

administração nas tomadas de decisões mais assertivas, o que tem garantido o 

acompanhamento da totalidade dos processos organizacionais e sua manutenção 

nesse mercado concorrente. Essa opinião corrobora a de Veiga (2015), de que a 

gestão estratégica colabora na definição dos planos e no acompanhamento das 

ações empresariais, tendo como objetivos a concepção e implantação de diretrizes 

que permitem às empresas manterem-se à frente dos seus competidores. 

 

A empresa Ranch Agropecuária somente tem elaborado o seu planejamento 

estratégico no curto prazo. Para os níveis estratégicos, tático e operacional, ainda 

não foi possível elaborar um planejamento no longo prazo, em razão de fatores 

internos que vêm dificultando essa atividade. Para os respondentes do nível tático, 
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as prioridades da empresa são estratégias formadas no curto prazo, mesmo para 

aqueles seus produtos que demandam produção no longo prazo, como, por 

exemplo, o plantio de eucalipto, que atinge maturação em torno de sete anos.  

 

Ainda não foi possível estabelecer um planejamento no longo prazo, 
necessários as ideias e anseios do fundador (Diretor Geral - Ranch 
Agropecuária). 
 
A ferramenta orçamentária é utilizada somente para curto prazo, ainda não 
conseguimos desenhar para longo prazo devido os vários fatores que 
dificultam a atividade (Gerente Administrativo - Ranch Agropecuária) 

 

Esse planejamento somente no curto prazo não converge com o que entendimento 

de com Moura e Lima (2016), tendo em vista que as tomadas de decisões para 

obter-se vantagem competitiva devem ser elaboradas tanto no curto quanto no longo 

prazo, para que a gestão estratégica empregada seja eficiente. Prahalad & Hamel 

(1990) complementam que em termos de competitividade no curto prazo a empresa 

deriva de seus atributos de preços e desempenho dos produtos existentes. Já no 

longo prazo essa competitividade advém da capacidade de construir em custos mais 

baixos e em velocidade acima da dos concorrentes. Isso posto, a Ranch 

Agropecuária contradiz esses achados, deixando de ter um melhoria contínua no 

seu desempenho organizacional. 

 

Em uma observação não participante apurou-se que a empresa possui estratégias 

bem definidas no curto prazo, deixando de constituir custos mais baixos se também 

fossem estabelecidas estratégias no longo prazo. Mesmo ela sendo constituída no 

curto prazo, ela tem auxiliado a alta administração nas tomadas de decisões mais 

assertivas, permanecendo a empresa nesse mercado tão concorrencial. Esse tipo 

de estabelecimento de padrões de estratégias advém de uma empresa familiar cuja 

cultura organizacional do fundador se faz presente no dia a dia da empresa. 

 

Cada respondente, cada um do seu cargo, se vê como suporte para as tomadas de 

decisões estratégicas, tanto nos investimentos quanto na formação de preço de 

venda do produto. Todos os respondentes afirmaram que contribuem para o alcance 

dos objetivos estratégicos da organização. Na Ranch Agropecuária há a participação 

ativa daqueles colaboradores que trabalham na gestão estratégica. Machado e 
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Roveda (2010) complementam que a excelência do trabalho faz parte da empresa 

se ela conseguir fazer com que a sua equipe acredite que também faz parte dela e 

que ambas comungam seus valores e objetivos comuns.  

 

Vejo como primordial a presença do superintendente junto àqueles que 
realizam os processos produtivos da empresa. Temos feito esse esforço. 
Como os processos produtivos das empresas se situam em regiões distantes, 
há que se realizar visitas constantemente. Não sendo possível, realizamos um 
trabalho de coordenação junto aos gerentes, via e-mail e telefone. Todos os 
gestores participam dos projetos de elaboração, acompanhamento, revisão e 
execução do plano orçamentário de forma efetiva (Superintendente geral - 
Ranch Agropecuária). 
 
O setor de Controladoria (Orçamento e Custos) contribui gerencialmente para 
tomadas de decisão e alcance dos objetivos da empresa, através de 
informações relacionadas aos custos dos produtos (Gerente Administrativo - 
Ranch Agropecuária). 
 
O meu setor contribui para alcançar os objetivos de forma estratégica e o 
operacional. Através de controles operacionais e gerenciais podemos 
identificar possíveis falhas em nossos sistemas com a finalidade de corrigir 
eventuais falhas nos processos (Gerente da Agropecuária - Ranch 
Agropecuária). 
 
Na silvicultura nós funcionários temos contribuído muito para alcançar os 
objetivos. Temos estabelecidos metas internas e temos conseguido atingir 
estas metas (Gerente da Silvicultura – Ranch Agropecuária). 
 

Existe participação ativa de todos os gestores de nível estratégico, tático e 

operacional no estabelecimento dessas estratégias, fundamental para subsidiar as 

decisões estratégicas, e estas têm sofrido significativo impacto em suas áreas.  

 

Empresas do agronegócio dependem da eficiência de sua capacidade administrativa 

e do aumento de produtividade para competir no mercado, e considerando o 

acirramento da concorrência que tem forçado empresas a buscarem novas 

estratégias, estas ainda são capazes de assegurar o retorno dos investimentos e a 

continuidade dos negócios. Para isso, a Ranch Agropecuária, em seus níveis 

estratégico e tático e operacional, tem acompanhado nesse mercado rural, no Brasil 

e no mundo, as oportunidades e ameaças em relação à concorrência, seja ela 

interna ou externa. 
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Hoje o mundo está conectado. Uma decisão de política econômica da China 
causa reflexos imediatos nos preços da cadeia produtiva, especialmente no 
agronegócio. Felizmente a velocidade de circulação da informação é maior e 
com isso é possível melhorar o tempo de resposta a ameaças externas, com 
efeito imediato no lucro (Diretor Geral - Ranch Agropecuária). 

 
Acompanhamos o mercado e sempre criticamos nosso status em relação aos 
nossos players de mercado. Essa análise de mercado é desenvolvida de 
forma centralizada no Diretor e Superintendente. Não há setor que realize 
esse trabalho (Superintendente geral - Ranch Agropecuária) 
 
Existe uma assinatura de revista que nos informa sobre novas tecnologias, 
melhorias de processos e mercado do agronegócio. Atualmente também se 
faz uso de site (scot consultoria) para se valer de preço de mercado, 
associação no sindicato de produtores de suínos, contatos diretos com 
profissionais do ramo do agronegócio, onde se faz valer de trocas de 
informações para estarmos atualizados das atividades que fazemos parte 
(Gerente Administrativo - Ranch Agropecuária). 
 
Sim, é feita análise SWOT [Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats] 
pela empresa não com tanta expressão e à risca, o acompanhamento é mais 
simplório e centralizado na região onde os processos acontecem, considero 
que esta conduta limita ao crescimento das oportunidades (Analista 
Administrativo - Ranch Agropecuária). 
 
Temos uma ferramenta simples que é whatsaap, por ela mantemos um grupo 
de produtores rurais agropecuários que se mantêm sempre atualizados 
quanto às mudanças na legislação (Gerente da Agropecuária - Ranch 
Agropecuária). 

 

Para a empresa Ranch Agropecuária, algumas particularidades do agronegócio têm 

influenciado na forma de gestão como, por exemplo, a variável de clima ambiental. 

As mudanças climáticas têm influenciado nos custos, tornando-se importantes bases 

de informação para a tomada de decisão. O equilíbrio homeostático da natureza e 

seus ganhos sustentáveis têm contribuído para alterações na sua gestão, 

corroborando com Sovic et al. (2016) e Behzadi et al. (2017) já alertavam em seus 

estudos empíricos para a instabilidade ou volatilidade do setor do agronegócio no 

decorrer do tempo, que pode influenciar no preço, uma vez que a produção rural 

sofre grandes influências de fatores biológicos como o clima e a produção sazonal, 

além do controle da oferta. A cultura organizacional também tem dificultado na forma 

de gestão.  
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Algumas particularidades têm influenciado na forma de gestão do 
agronegócio, uma vez que existe uma visão distorcida dos colaboradores 
mais antigos no sentido de que não há necessidade de se avaliar resultado do 
processo. Nossa empresa sofre com esse mal. Não realizávamos avaliações 
de resultado, de ganho de peso diário, por exemplo, na pecuária de corte. 
Atualmente tentamos enquadrar nossos resultados de acordo com índices 
que são buscados no agronegócio, em todos os processos (Superintendente 
Geral - Ranch Agropecuária).  
 
As mudanças climáticas é um forte influenciador na forma de gestão da 
empresa. Temperaturas de 19 e 22 graus, que são ideais, auxiliam na 
formação de flores e aumenta o crescimento dos frutos, porém as 
temperaturas mais altas aumentam a intensidade de proliferar pragas e 
aumento de infecções na planta (Gerente da Cultura Permanente - Ranch 
Agropecuária) 
 
Sim. Trabalhamos com variáveis de mercado que influenciam diretamente os 
controles orçamentário e financeiro (Gerente Administrativo - Ranch 
Agropecuária). 
 

Em se tratando de competências essenciais na gestão de pessoas como um fator 

estratégico, a gestão estratégica tem tentado estabelecer essa política, mas não é 

compreendida entre os gestores táticos e operacionais. Para os gestores táticos e 

operacionais não existe formalização na contratação e retenção de funcionários 

como um fator estratégico. Já para o nível estratégico existe a preocupação em 

manter o clima organizacional e a capacitação da equipe. A empresa não tem 

trabalhado com remuneração por habilidades e competência nem oferecido 

treinamentos e atualizações entre os gestores, deixando a cargo de cada gestor 

essa realização, contradizendo os achados de Prahalad & Hamel (1990). Para esses 

autores, esse desenvolvimento tornou-se essencial nesse mundo competitivo e 

estratégico, sendo, portanto, um diferencial de sucesso. Dessa forma, existe 

divergência de informação entre os níveis estratégico e tático. 

 

Esse é o maior desafio que se tem numa organização. Capacitação de 
equipe é investimento, mas nada ainda supera a qualidade do 
relacionamento para atingir um clima organizacional ideal em prol dos 
resultados positivos (Diretor Geral - Ranch Agropecuária). 
 
Cada gestor de forma específica tem autonomia para avaliar o desempenho 
de cada funcionário e tem gabarito para avaliar necessidade de ampliação ou 
não do quadro funcional. A rotatividade na empresa, atualmente, é baixa. 
Estamos conseguindo preservar nossos quadros. Como o mercado do agro 
vem sofrendo com crise econômica do país, há compreensão por parte dos 



148 
 

colaboradores no sentido de que o espaço para melhoria de remuneração não 
é muito grande. Atuamos na garantia de direitos. Com relação ao clima e 
comunicação entre gestores e colaboradores, há constante cobrança no 
sentido de que haja estreitamento de vínculos com cada um deles 
(Superintendente Geral). 
 
Todo o corpo gerencial da empresa já vem de uma vivência de progressão na 
empresa. Conhecem processos, avaliam desempenho de cada funcionário e 
têm gabarito para avaliar necessidade de ampliação ou não do quadro 
funcional (Gerente Administrativo - Ranch Agropecuária). 
 
Não tenho informação sobre estas políticas, mas de forma observatória 
entendo que a busca inicialmente é mais pelo lado técnico, também não vejo 
esforços para melhorias na integração dos colaboradores (Analista 
Administrativo - Ranch Agropecuária). 

 

Para o nível estratégico, a motivação entre os gestores táticos e operacionais no 

desenvolvimento das atividades de forma técnica, racional e profissional tem sido 

também uma das opções da empresa para que os resultados sejam acompanhados 

e suas eventuais mudanças sejam aceitas. E isso contradiz a visão do nível tático e 

operacional, pois com base em uma observação não participante, nem todos os 

funcionários conhecem o esforço que a gestão estratégica da empresa tem feito 

para a melhoria e integração entre os colaboradores. Torna-se necessário deixar 

mais claro entre os membros da organização as suas intenções, já que o clima 

organizacional pode influir diretamente na produtividade do colaborador, porque o 

grau de colaboração depende da sua atmosférica psicológica. Assim, quanto mais 

retorno o funcionário tiver da empresa, melhor será a sua contribuição. 

 

Na empresa Ranch Agropecuária o SCCG utilizado de forma estratégica existe e é 

controlado individualmente por cada setor, mas que tem fornecido meios para a 

análise e a avaliação dos lucros.  

 

4.3.2 Análise do SCCG utilizado de forma estratégica na empresa Ranch 

Agropecuária 

 

O termo SCCG foi colocado neste estudo de acordo com a abordagem feita por 

Reginato e Nascimento (2009) e Ritta e Lavarda (2017), por ser considerado um 

instrumento de gestão que teve como finalidade o acompanhamento de todas as 

atividades operacionais no que se refere a monitorar, avaliar e coordenar, 
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auxiliando, portanto, no fornecimento de informações. Na Ranch Agropecuária esse 

SCCG existe, sendo controlado individualmente por cada setor, sem integração 

entre os gestores. Essa falta de integração é ocasionada pela inexistência de uma 

sistema ERP devidamente integrado e que tenha a função de unificar todas essas 

informações, evitando retrabalhos entre os setores. 

 

O SCCG utilizado pela empresa Ranch Agropecuária é do modelo familiar, com um 

líder (sócio-proprietário) que mesmo não ativo no dia a dia da organização mantém 

seu total controle. Com base em uma cultura política de normas, crenças e valores 

que são partilhados pelos colaboradores mais antigos, muitas normas e regras 

tornam-se mais difíceis de serem administradas: “muitos de nossos funcionários vêm 

de uma cultura política tradicional que por vezes tem dificultado a implantação de 

alguns projetos” (Superintendente Geral - Ranch Agropecuária). 

 

A empresa Ranch Agropecuária tem utilizado o SCCG de forma precária e 

individual, ou seja, cada departamento controla a sua parte. Não existe na empresa 

uma gestão informatizada de suas operações. A gestão financeira, contábil e o 

departamento de pessoal trabalham com um sistema ERP que de acordo com os 

respondentes tem atendido às suas necessidades, mas a gestão operacional de 

custos, orçamentos e estoques tem trabalho com planilhas em Excell. Cada setor 

separadamente tem utilizado o seu instrumento para acompanhamento e controle 

dos resultados. 

  

A empresa trabalha com um SCCG pouco formalizado. Alguns em sistemas 
ERP e outros em planilhas em Excell (Superintendente Geral - Ranch 
Agropecuária). 
 
Estes tipos de controles são relacionados a estoque, custo, orçamento, por 
planilha de Excell (Gerente Administrativo - Ranch Agropecuária). 
 

Mesmo tendo pouca formalização em sistemas ERP nos controles da Ranch 

Agropecuária, estes são totalmente controlados e trabalhados no dia a dia da 

empresa. Cada um em seu departamento depende do outro para atingir os objetivos, 

como preconizam Aguiar e Frezatti (2007), que acreditam que em qualquer estrutura 

organizacional deve existir um SCCG que contemple a dimensão do seu uso.  
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Com isso, o SCCG é pouco formalizado, em virtude da sua cultura empresarial. 

Mesmo com seu sistema robusto e sendo considerado pouco formalizado, ele é 

controlado pelos setores organizacionais da empresa e tem exercido certa influência 

na formulação de estratégia e controle sobre as atividades operacionais da empresa. 

Isso vai ao encontro do pensamento de Melo et al. (2017) de que o SCCG constitui 

fator primordial na empresa, atuando e impactando em várias áreas para alcançar os 

objetivos desejados. 

 

Foi possível confirmar que mesmo a empresa Ranch Agropecuária tendo pouca 

formalização em seus controles, existe a estrutura de ERP composta de controles 

formais com sistema integrado (ERP) parametrizado e integrado de acordo com 

suas funções, nos setores financeiros, departamento de pessoal e contabilidade. O 

sistema ERP existente no controle operacional da agropecuária não é integrado com 

os demais, mas funciona para as tomadas de decisões operacionais. Os sistemas 

ERP parametrizados têm funções específicas na entrada e saída de produtos por 

meio das notas fiscais, que alimentam automaticamente o financeiro e a 

contabilidade. Toda e qualquer operação realizada pela empresa inicialmente é 

repassada à gestão estratégica para a sua autorização e posterior pagamento. O 

setor financeiro contribui na gestão estratégica em seu gerenciamento das 

economias da empresa.  

 

O sistema ERP também é utilizado na contabilidade fiscal, que tem auxiliado na 

elaboração mais ativa e em tempo hábil dos resultados, contribuindo para os demais 

setores a partir dos seus relatórios, com informações essenciais para a apuração 

dos custos e elaboração do orçamento. Também é utilizado um sistema ERP no 

departamento de pessoal, que controla toda a entrada e saída de funcionários, bem 

como as obrigações a eles atribuídas, como folha de pagamento, férias, acidente de 

trabalho, entre outras. A Ranch Agropecuária tem trabalhado no setor da silvicultura 

com muitos funcionários terceirizados por causa do corte do eucalipto, que tem 

usado ferramentas estratégicas como o controle mensal de registros pessoais e 

cumprimento de obrigações trabalhistas, capazes de controlar a legalização desses 

terceiros em suas terras, a fim de evitar um passivo trabalhista. Com essas 

iniciativas da gestão de pessoal ela tem colaborado para os objetivos operacionais, 

reduzindo o custo com acidentes de trabalhos e ações trabalhistas na empresa. 
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O controle de orçamentos e estoques da empresa é feito em uma planilha de Excell, 

controlados separadamente. Existe na empresa um sistema que controla toda a 

produção de bovinos para corte, leite e suínos, bem como sua mudança de 

categoria, ou seja, passado de bezerro para novilha depois para vaca, mas esse 

sistema é adotado com pouca credibilidade e ainda é conferido com uma planilha de 

Excell que tem mais confiabilidade entre as pessoas que a operam.  

 

Para a Ranch Agropecuária existe certa morosidade no acompanhamento dos 

resultados, em virtude de o seu sistema não ser parametrizado e devidamente 

integrado, necessitando que o setor orçamentário e de custos realize paralelamente 

todas as informações. Com isso, a empresa tem apresentado com certo atraso os 

resultados operacionais, mas independentemente de ser informatizado ou manual o 

fato é que a empresa possui o SCCG que tem a finalidade de controlar e 

acompanhar suas atividades no seu dia a dia, na linha de pensamento de Mintzberg 

(1995). 

 

A partir de uma observação não participante foi possível identificar a existência de 

controles operacionais, instrumentalizados conforme estratégias estabelecidas, em 

congruência com Jordão et al. (2016a). Em um esqueleto de estratégias, o SCCG 

deve amparar a administração na consecução dos objetivos. Por mais que o SCCG 

seja utilizado precariamente, os sistemas de controles gerenciais são usados para 

atingir os objetivos de forma estratégica, mesmo que de forma rudimentar, ou seja, 

em planilhas não informatizadas são utilizados para fornecer informações precisas 

sobre custos dos produtos oferecidos. 

 

A partir do SCCG existentes na empresa Ranch Agropecuária é possível 
construir cenários que ajudem na tomada de decisões (Diretor Geral - Ranch 
Agropecuária).  

 
O SCCG é utilizado para fornecer informações precisas. Existe uma relação 
consolidada entre o setor de custos e a contabilidade, entre as áreas 
gerenciais de cada processo e a contabilidade, para evitar que a ausência de 
informações de natureza contábil prejudique o retorno financeiro de cada 
produto (Superintendente Geral - Ranch Agropecuária). 
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Trabalhamos com custo gerencial externo (planilha). Temos toda base no 
sistema ERP, com apuração externa das informações para tratativa por 
atividade para apuração de custo, e assim tomada de decisão (Gerente 
Administrativo - Ranch Agropecuária). 

 

Averiguou-se também que o seu SCCG de desperdício no processo operacional tem 

logrado resultado, tendo em vista que existe um sistema ERP de controle desses 

animais desde o nascimento até a morte. Esse controle passa por justificativas 

gerenciais com embasamento técnico de natalidade, mortalidade, transferência e 

nascimentos, evitando perdas e desvios nesses processos produtivos, que são 

considerados pela gestão estratégica como um dos principais controles realizados 

pela empresa, corroborando com Enderle et al. (2013). Segundo esses autores, o 

ideal para esse setor do agronegócio são ações estratégicas evitando possíveis 

desperdícios por meio de ações preventivas. 

 

De fato, pôde-se contatar que as ações estratégicas da empresa Ranch 

Agropecuária, de acordo com o seu SCCG, tornaram-se essenciais e capazes de 

gerar informações que deem suporte ao seu processo de gestão. Uma posição 

estratégica apoiada pelo SCCG proporciona à empresa uma defensiva diante dos 

concorrentes, podendo lograr custos mais baixos, o que significa retorno nos lucros.  

 

O controle de orçamentos e custos tem sido utilizado pela empresa Ranch 

Agropecuária e fica a cargo da gestão tática. Esse controle orçamentário é 

trabalhado em planilhas Excell, com o apoio dos relatórios financeiros e contábeis, 

mas que tem conseguido planejar e orçar melhor resultado. Em uma observação 

não participante obteve-se que o SCCG na empresa Ranch Agropecuária tornou-se 

fundamental, por estar utilizando a ferramenta de gestão de custos com mais 

intensidade para a apropriação do seu preço de venda, o que tem tornado a 

empresa mais competitiva. 

 

4.3.3 Análise da gestão de custos como um SCCG na empresa Ranch 

Agropecuária 

 

A gestão de custo é utilizada em todas as fases operacionais, ou seja, no projeto do 

produto ou expansão em operação, como, por exemplo, no caso do plantio de 



153 
 

eucalipto ou em expansão nos galpões de suínos. Também são analisados os 

custos durante a fase de produção ou investimento até a chegada do produto ao 

cliente ou término da obra, sempre pensando na redução dos custos de forma a não 

afetar a qualidade do produto final nem a qualidade do investimento. 

 

O sistema de custos na empresa Ranch Agropecuária existe e permite à 

administração trabalhar com previsões em planilhas que são elaboradas e 

acompanhar os planejamentos orçamentários. No controle de processos financeiros, 

estes são alinhados ao setor de custos e orçamentos, de forma a conseguirem agir 

de acordo com a necessidade de cada unidade produtiva. Para a empresa, uma 

deficiência nesse processo de controle a atuação é a falta de um sistema ERP, 

tendo em vista que essa falta faz com que o processo não seja integrado, 

dificultando o cruzamento em tempo hábil de informações, causando muitas vezes 

retrabalho, e isso tem dificultado a atuação preventiva em alguns mecanismos para 

identificação de eventuais falhas na concretização do planejado. 

 

O fluxo de informações ainda funciona de forma segregada, exigindo muita 
intervenção humana na produção de informações estratégicas (Diretor Geral - 
Ranch Agropecuária). 

 
O SCCG não é integrado, cada setor possui um controle próprio,  o que 
inviabiliza o cruzamento das informações. Temos muito controle, porém não 
se consegue potencializar porque cada atividade há uma peculiaridade que 
dificulta a padronização por sistema e integração do mesmo (Gerente 
Administrativo - Ranch Agropecuária). 

 

Para a empresa Ranch Agropecuária, buscar por alternativas de redução de custos 

tem sido uma constante. E como forma de acompanhamento dos resultados de 

acordo com os objetivos e metas estabelecidas para manter esse diferencial 

competitivo ela tem aplicado a gestão orçamentária na rotina de trabalho para o 

acompanhamento e a obtenção de resultado. A gestão orçamentária no agronegócio 

é um sistema de fundamental importância e indispensável nas variáveis do negócio, 

como complementam Marion e Segatti (2005).  
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Com o plano de metas e orçamento em mãos temos material suficiente para 
implantar plano de gestão, acompanhando as execuções orçamentárias 
apontando as reduções e aumentos que deram origem. Damos suporte para 
tomadas de decisão tanto para formação de preço quanto para execução ou 
não de investimentos. Podemos apontar onde melhor investir, onde reter 
gastos, onde trabalhar controle de medições, estoques, melhoria de gestão 
(Superintendente geral - Ranch Agropecuária). 
 
Aplicamos o orçamento na rotina de trabalho se tem a obrigatoriedade de 
acompanhamento para obtenção do resultado. A contar que facilita a 
execução das unidades de produção de executar os gastos conforme o plano 
orçamentário já aprovado pela diretoria (Gerente Administrativo - Ranch 
Agropecuária). 
 
Busca-se manter com o melhor produto, com preços competitivos (conforme a 
categoria de cada produto) e buscando sempre alternativas para atingir 
melhores resultados finais nos custos, produtividade, proporcionando 
resultados satisfatórios para nossos clientes e para a empresa (Analista 
Administrativo - Ranch Agropecuária). 

 

Esse plano orçamentário é traçado pela empresa de acordo com os objetivos e 

metas anteriormente definidas e toma como base a capacidade produtiva da 

empresa, os investimentos para o aumento da produção e a demanda do mercado.  

É nesse planejamento orçamentário, juntamente com os mecanismos de controle, 

no qual são demonstrados os custos e despesas necessárias para a operação, que 

se planeja o resultado futuro. A visão orçamentária da Ranch Agropecuária contradiz 

os resultados empíricos de Marion e Segatti (2005) de que atividades rurais no Brasil 

ainda sofriam por não utilizar as ferramentas gerenciais orçamentárias.  

 

Alinhada com o SCCG de forma estratégica na gestão de custos, a Ranch 

Agropecuária fornece meios para a análise dos lucros. A empresa tem utilizado o 

sistema de custeio por absorção na aplicação dos seus custos diretos e indiretos, 

sempre com a finalidade de auxiliar a tomada de decisão. Igualmente à primeira 

empresa pesquisada, Florestas Fuz, esta também optou pelo critério de absorção 

para a apuração de seus custos. E como confirmam empiricamente os achados de 

Machado e Souza (2006), pequena representatividade usa práticas mais 

contemporâneas, conforme recomenda a literatura. Os custos diretos são aqueles 

relacionados diretamente à produção, como, por exemplo, a folha de pagamento, 

medicamentos, roçada, capina, fertilizantes, entre outros. Quanto aos custos que 

necessitam de algum critério de rateio, estes são rateados pela quantidade de 
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unidade vendida. Em um período trimestral é realizada a análise dos resultados 

orçados versus os resultados realizados. Havendo divergências entre eles, a 

unidade responsável é penalizada pelo fato e é chamada a dar explicações à 

gerência administrativa. Atualmente esse tipo de divergencia tem se reduzido, em 

virtude da nova gestão administrativa. 

 

Verificou-se que os respondentes do nível estratégico, tático e operacional de forma 

unânime preocupam-se com a agregação de valor ao seu produto final por meio da 

gestão de custos. A empresa Ranch Agropecuária tem utilizado a independência de 

fornecedores para ter condições de agregar valor, ou seja, lança mão do seu 

próprio plantio de milho para fabricar a sua própria ração de acordo com a 

necessidade de cada categoria animal. Sendo assim, a Ranch Agropecuária 

consegue reduzir o seu custo melhorando a qualidade da carne a ser consumida 

pela sociedade: “produzir com responsabilidade ambiental e social é a melhor forma 

de criar valor hoje. Isso tem um custo, mas é decisão estratégica incorporar tal 

custo no processo produtivo” (Diretor Geral - Ranch Agropecuária). 

 

A Ranch Agropecuária trabalha com os preços estabelecidos pelo mercado, seja ela 

para a atividade florestal, agropecuária ou cultura permanente. A empresa tem 

dificuldade, por meio da gestão de custos, em determinar o preço de venda de seus 

produtos, que tem sofrido influência externa. A Ranch Agropecuária tem usado o 

mark-up na gestão de custo do seu produto como um dos principais critérios 

utilizados na formação do preço de venda, reforçando os estudos empíricos de 

Calado et al. (2007).  Para esse tipo de situação, Calado et al. (2007) reconhecem 

que o mark-up usado no setor do agronegócio foi um dos principais critérios na 

formação do preço de venda. A empresa garante que o preço estipulado pelo 

mercado é maior do que o custo dos produtos, o que ainda é viável. 

 

Os preços de nossos produtos, ao menos a maioria deles, é definida pelo 
mercado consumidor, não havendo ações contra nesse sentido. Buscamos 
realizar negociações rentáveis para as empresas, mas os preços de nossos 
produtos no mercado encontram sempre um teto. Daí a importância da gestão 
estratégica de custos ser eficiente para viabilizar custos de produção que se 
enquadrem na remuneração que o mercado define (Superintendente Geral - 
Ranch Agropecuária). 
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Hoje trabalhamos com preço de mercado, ele hoje é quem baliza a atividade 
econômica. Seja ela para atividade Florestal, seja ela de produção de 
proteína animal. Temos utilizado um mark-up para chegar a um preço de 
venda. É um fator que tem-se um cuidado especial para não afetar em várias 
ações e resultados, para não obter prejuízo (Gerente Administrativo - Ranch 
Agropecuária). 

 

Mesmo que o mercado dite os preços dos produtos oferecidos pela Ranch 

Agropecuária, ela tem conseguido levantar o seu preço mínimo, garantindo, 

portando, a valorização do seu produto. A política da empresa é não vender o seu 

produto a um preço que seja inferior ao do mercado, para assim garantir a sua 

valorização. Como a gestão de custos na atividade rural é específica em cada uma 

das suas atividades, estas possuem a sua própria natureza e característica que 

necessita de uma de gestão mais controlada, com procedimentos mais relevantes 

na sua gestão. Para a gestão estratégica, a decisão em investimentos é tomada na 

capacidade financeira e projetada no tempo para gerar o produto com a qualidade 

que atenda ao mercado sem comprometer a própria capacidade de investimento.  

 

Alguns mecanismos de controle utilizados na literatura partem do pressuposto de 

que as pessoas têm diferentes razões para participar da organização. Assim os 

instrumentos de SCCG aparecem como um instrumento administrativo cuja função é 

assegurar o alcance dos objetivos e metas previamente estabelecidas. A Ranch 

Agropecuária tem utilizado os seus sistemas, os SCCGs, como os administrativos, 

operacionais e principalmente os relacionados aos custos organizacionais. Mesmo o 

mercado, na maioria das vezes, terem ditado os preços dos produtos, tanto para a 

compra e principalmente para a venda, a empresa continua a apurar o seu preço de 

venda, com a finalidade de antecipar um problema futuro. A teoria de mercado, 

burocracia e clã proposta de Ouchi (1979) relaciona, em parte, a vivência da 

Florestas Fuz, onde o mercado tem influenciado no preço do produto, o controle é a 

burocracia do processo pelo comportamento organizacional e o clã é o 

monitoramento, a supervisão e a obediência a superiores. 

 

Na busca de uma confirmação empírica sobre a importancia do SCCG como um 

processo facilitador na execução de estratégias, buscando constantemente a 

redução dos custos, constatou-se que a Ranch Agropecuária tem utilizado o SCCG 

de forma estratégica para as tomadas de decisões na empresa. Cada um em seu 
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nível utiliza na sua forma de atuação uma posição, garantindo o cumprimentos dos 

objetivos. No nível estratégico, este tem realizado investimento em novos produtos e 

processo, a partir de pesquisas de mercado. O nível tático tem conseguido controlar 

os gastos orçamentários de acordo com o planejamento estabelecido. E o nível 

operacional tem conseguido gerar os números financeiros de forma eficiente, 

mesmo que por vezes de forma rudimentar. 

 

De posse de todas as informações foi possível identificar que a empresa Ranch 

Agropecuária trabalha com planejamento estratégico, com metas e objetivos 

estabelecidos. Alguns dos sistemas de controles utilizados ainda são precários, o 

que, por vezes, inviabiliza uma agilidade na tomada de decisão, mas são em sua 

totalidade utilizados como um sistema para a tomada de decisão. As tomadas de 

decisões são realizadas em conjunto com os gerentes das unidades produtivas, o 

que é a subdivisão das responsabilidades do orçado versus realizado. A gestão de 

custos da empresa é controlada e realizada em planilha de Excell, o que permite ao 

usuário possíveis erros, pela fragilidade da ferramenta. A partir das respostas, fica 

evidenciado que o SCCG é utilizado separadamente pelos setores da empresa, não 

sendo unificado em apenas um setor, mas tem grande relevância na gestão de 

custos e nas tomadas de decisões gerenciais. 

 

4.4 Análise comparativa dos resultados 

 

Ao realizar a análise comparativa das empresas ora pesquisadas, Florestas Fuz e 

Ranch Agropecuária, com base em seus resultados, o estudo permitiu descobrir a 

importância do SCCG como um sistema de controle de identificação que tem 

apoiado os gestores na definição de melhor posicionamento competitivo na tomada 

de decisão. Pelo SCCG, foi possível evidenciar indicadores conforme os objetivos e 

metas relacionados à sua produtividade e eficiência, podendo controlar orçamentos, 

custos, venda, financeiros, contabilidade, estoques, entre outros. Constatou-se que 

o SCCG, de forma estratégica, tem condições de dar suporte aos processos na sua 

avaliação estratégia, prevenindo no controle de perdas e gastos excedentes no 

processo produtivo. Esses achados convergem com os de Simon (1979) e Anthony 

e Govindarajan (2006). Nesta seção foi realizada uma análise comparativa dos 

resultados das empresas ora pesquisadas, Florestas Fuz e Ranch Agropecuária. 
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4.4.1 Análise comparativa sobre estratégias utilizadas nas empresas Florestas 

Fuz e Ranch Agropecuária 

 

De acordo com a análise efetuada nas duas empresas do setor do agronegócio 

localizadas em Minas Gerais, Florestas Fuz e Ranch Agropecuária, verificou-se que 

ambas comentaram a existência de um planejamento estratégico. As metas e 

objetivos bem estabelecidos são desdobrados em um plano anual e acompanhados 

pelos níveis estratégicos, tático e operacional. As empresas Florestas Fuz e Ranch 

Agropecuária têm utilizado estratégias, quais sejam, a redução do seu custo ou a 

diferenciação do seu produto. A Florestas Fuz possui mais claramente a sua 

estratégia elaborada pela gestão estratégica e tática, que compreende a competição 

baseada em preços, esforçando para obter reduções nos custos. Adicionalmente, a 

estratégia foca no crescimento ao longo dos anos, tentando superar, a cada ano, os 

números e o faturamento dos períodos anteriores, buscando, para isso, melhorar 

sua eficiência e aumentar seus investimentos em maquinários de ponta. 

Bannikovaet al. (2015) confirmam a estratégia de redução de custos, bem como o 

enxugamento dos gastos orçamentários para otimizar as vendas.  

 

As metas e objetivos da Florestas Fuz contemplam o curto e longo prazo, levando 

em consideração a sua atividade operacional, corroborando Montgomery e Porter 

(1998). Além disso, em uma análise documental, ela tem se preocupado 

estrategicamente com a questão da sustentabilidade do seu negócio, que de acordo 

com os respondentes do nível tático existe preocupação com a energia da biomassa 

em trazer inúmeros benefícios ambientais, econômicos e sociais, como, por 

exemplo, melhor manejo da terra e a geração de empregos, corroborando com 

Rankin et al.  (2011) e Yiridoe e Marett (2004), onde essa ação é vantagem obtida 

de uma inovação ambiental e mudança no jeito de competir no mercado. 

 

Constatou-se, portanto, que a estratégia da Florestas Fuz encontra-se formalizada e 

é bem compreendida pelos níveis estratégico, tático e operacional. E para atender 

aos seus objetivos, ela utiliza as suas próprias estratégias setoriais 

supramencionadas na seção anterior. Seus objetivos empresariais são realizados a 

curto e longo prazo e se desdobram em um plano anual, sendo acompanhados 

mensalmente pelos gestores (níveis estratégico, tático e operacional). Esses 
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resultados estão corroborando com os achados de Frega et al. (2008), Ranckin et al. 

(2011), Yiridoe e Marett (2004), Acosta e Souza (2017) e Melo et al. (2017) 

 

Já a empresa Ranch Agropecuária vem construindo a passos lentos a sua estratégia 

e ainda não a possui totalmente formalizada. Em virtude de ser uma empresa 

familiar, gerida pelos princípios do seu fundador, ela tem buscado essa formalização 

com base no crescimento do seu negócio com base na diversificação do seu 

produto. Essa base se deu pela sazonalidade do mercado rural, que demanda uma 

necessidade de adaptação da gestão para fazer frente aos desafios e trazer 

resultados esperados. Apesar da Ranch Agropecuária não deixar claro entre os 

membros da gestão operacional da empresa a sua missão, visão e valores, ela tem 

conseguido fazer um planejamento somente no curto prazo, mesmo com parte do 

seu processo produtivo operacional demandando planejamento a longo prazo. Esse 

resultado não está alinhado com os de Moura e Lima (2016), nos quais as tomadas 

de decisões devem ser submetidas no curto e longo prazo, garantindo a eficiência 

da gestão estratégica. Mesmo a empresa não realizando a sua estratégia no longo 

prazo, possui seu objetivo bem definido e tem elaborado, entre os seus setores, a 

sua própria estratégia mencionada na seção anterior. Logo, a estratégia da empresa 

Ranch Agropecuária encontra-se menos formalizada, mas sendo repassada pelo 

nível estratégico para os níveis tático e operacional. Esses achados vão ao encontro 

dos estudos contemporâneos de Frega et al. (2008), Bannikova et al. (2015), 

Ranckin et al. (2011),Yiridoe & Marett (2004), Acosta e Souza (2017) e Melo et al. 

(2017). 

 

Esse conjunto de resultados permitiu perceber que, formalizado ou menos 

formalizado, ambas as empresas possuem um tipo de planejamento estratégico, de 

modo geral, com suas metas e objetivos estabelecidos. Isso é amparado por Estrada 

e Almeida (2007), que advertem que é preciso elaborar e desenvolver um 

planejamento estratégico que leve a empresa a um futuro promissor e rentável. Em 

ambas as empresas, em cada setor é estabelecida uma estratégia para atender os 

objetivos da organização. Essa estratégia setorial estabelecida relaciona-se ao 

objetivo geral, almejando, portanto, atender aos resultados, corroborando com 

Mintzberg e Quinn (2001), que propõem que cada setor na empresa deve 
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estabelecer sua própria estratégia desde que esteja alinhada aos objetivos 

organizacionais. Esses resultados também foram obtidos por Frega et al. (2008) 

 

Pode-se constatar que as empresas pesquisadas, Florestas Fuz e Ranch 

Agropecuária, não possuem uma estratégia de marketing como planejamento de 

todas as suas ações para divulgar o seu produto para, assim, obter mais clientes. 

Isso diverge do recomendado por Henderson et al. (2005). A marca da empresa 

pode ser utilizada como um estimulador de desempenho, podendo criar condições 

de se desenvolver mais rapidamente em um mercado por meio da sua marca, sem 

ter dificuldades com os custos envolvidos. Benos et al. (2016) complementam por 

meio de seus estudos que este tipo de estratégia prelecionam que constituir uma 

estratégia de marketing possibilita a agregação de valor do produto perante o 

mercado, envolvendo lucros substanciais.  

 

As estratégias escolhidas pela Florestas Fuz e pela Ranch Agropecuária têm dado 

certo e conseguido manter essas empresas nesse mercado tão competitivo. Na 

Florestas Fuz, tem-se conseguido reduzir o custo a partir do investimento realizado 

em seus maquinários modernos na sua produção até a entrega final. Na Ranch 

Agropecuária, a sua estratégia de diversificar o seu produto também tem surtido 

efeitos, com a implantação do seu novo negócio, que foi a criação de suínos para 

abate, considerando que o mercado brasileiro de suínos tem crescido nos últimos 

anos, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2017). A 

Ranch Agropecuária conseguiu aumentar o seu faturamento reduzindo o seu custo 

com o seu auto sustento, ou seja, com a sua própria produção da matéria-prima 

principal do consumo suíno e bovino, que é a fabricação da ração animal, chegando 

mesmo a agregar valor ao seu produto final. 

 

Nas duas empresas, na tomada de decisão estratégica, a opinião do nível 

operacional e tático é sempre levada em consideração, mas o acompanhamento 

perante o mercado não tem sido efetuado por todos. Na Florestas Fuz, esse 

acompanhamento somente é feito pelos níveis estratégico e tático. Já na Ranch 

Agropecuária o acompanhamento é em conjunto com todos os níveis -estratégico, 

tático e operacional. Cada gestor em sua ocupação empresarial analisa a sua 

posição nesse mercado competitivo. Sendo assim, torna-se necessário o 
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acompanhamento de todos os envolvidos no mercado em que a empresa atua, quer 

seja identificando os gastos das pessoas, como agem no momento de suas compras 

ou até mesmo na hora de decidir sobre um produto, com a finalidade de posicionar a 

empresa em uma maneira única no mercado, atendendo a todos os desejos e 

necessidades do público-alvo. 

 

A falta de pessoas qualificadas nas atividades estratégicas tem dificultado a Ranch 

Agropecuária em apresentar em tempo hábil os seus resultados conforme objetivos 

anteriormente estabelecidos. Cabe aqui ressaltar que, no setor do agronegócio, a 

busca por crescimento deve partir da reconfiguração da sua equipe, tendo em vista 

que esta reflete as características e habilidades influentes na organização. De 

acordo com os respondentes da Ranch Agropecuária, em virtude da redução da 

folha de pagamento em consequência da crise do mercado, seus acompanhamentos 

do resultado têm acontecido com certo nível de atraso. Não existe um investimento 

em desenvolvimento de competências necessárias para a leitura dos resultados, 

contradizendo o preconizado por Inibeh (2003). Com isso, a limitação da estrutura 

humana pode vir a limitar a escolha de uma estratégia que possa realizar a missão e 

visão da organização (Frega et al., 2008), o que não acontece na Florestas Fuz. 

Segundo os respondentes desta última, o quadro de pessoal é suficiente para 

atender às demandas da empresa. 

 

Com base na análise conceitual de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats 

(SWOT) proposta por Henderson (1989) e ampliada por Porter (1987, 1989, 2004) 

revelou-se que as empresas Florestas Fuz e Ranch Agropecuária têm considerado 

as suas forças e fraquezas em seu ambiente organizacional interno. Verificou-se que 

a Florestas Fuz tem utilizado tecnologia, atendimento qualificado e alta capacidade 

de investimento em seu processo produtivo, superando a falta de treinamento, 

desqualificação e desmotivação dos funcionários. Já a Ranch Agropecuária tem 

lançado mão, por meio de suas pesquisas, inovações em seus processos produtivos 

e diversificação do seu produto, superando, portanto, problemas de fluxo de caixa e 

posicionamento estratégico confuso, mas não tem investido na sua mão de obra o 

que, consequentemente, pode causar desqualificação e desmotivação dos 

funcionários. Somente a Florestas Fuz tem conseguido lidar com o ambiente interno 
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e externo da empresa, sabendo potencializar as oportunidades e combatendo as 

ameaças. 

 

Todos os respondentes das duas empresas, de forma unânime, afirmaram que as 

atividades desenvolvidas em seus setores contribuem para o alcance dos objetivos 

estratégicos e operacionais, demonstrando com precisão suas tarefas e o 

conhecimento acerca de cada atividade desenvolvida. 

 

A escolha de uma combinação de estratégias robustas e resilientes foi percebida 

nas duas empresas, tendo em vista que são implementadas em suas estratégias na 

própria vulnerabilidade da cadeia de suprimentos, corroborando com Behzadi et al. 

(2017). Na empresa Ranch Agropecuária esse tipo de estratégia é em razão da 

perecibilidade dos produtos agrícolas como o café, que requereu gerenciamento 

mais intenso nessa atividade. Na Florestas Fuz, na transformação esse tipo de 

estratégia aconteceu com o produto cavaco. Após a poda da árvore, suas toras 

passam por período de secagem e depois desse período a sua utilização deve ser 

imediata para manter a qualidade do produto final, não deixando que o produto se 

torne um subproduto da madeira, com certa dificuldade de comercialização. 

 

Na Tabela 19 é feita uma síntese da análise do termo estratégia utilizada de modo 

geral e específico no agronegócio, de acordo com os estudos contemporâneos 

anteriormente apresentados. 
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Tabela 19 

Análise do termo estratégia utilizado de modo geral e específico no agronegócio 
Análise do termo estratégia utilizado de modo geral e específico no agronegócio 

Resultados de estudos 
anteriores analisados 

Florestas Fuz Ranch Agropecuária 

1. No agronegócio, a estrutura 
empresarial limita a escolha da 
estratégia. 
 
 
 

Corrobora e amplia os estudos 
anteriores. A estratégia da 
empresa foi desenhada, 
levando-se em conta a 
estrutura organizacional, a 
cultura e os valores do grupo. 

Corrobora parcialmente. A 
estratégia da empresa 
considerou alguns aspectos da 
estrutura organizacional. 

2. Adoção de estratégias no 
agronegócio na diversificação do 
seu produto para reduzir custos. 

Não observado. 
 
 
 

Houve esforço da empresa 
nesse sentido, corroborando os 
estudos anteriores. 
 

3. Adoção de estratégias da 
internet no agronegócio. 

Não observado. 
 

Não observado. 
 

4. Estratégias de custos de 
transação ligados ao 
agronegócio. 
 
 

Observado parcialmente. A 
questão é relevante no setor, 
mas não integra ainda a 
estratégia de maneira clara e 
efetiva. 

Observado parcialmente. A 
questão é relevante no setor, 
mas não integra ainda a 
estratégia de maneira clara e 
efetiva. 

5. Estratégia de sustentabilidade 
no agronegócio. 
 
 
 
 

Corrobora e amplia os estudos 
anteriores. A estratégia de 
sustentabilidade é adotada 
como ações e medidas de 
desempenho organizacional. 
 

Corrobora e amplia os estudos 
anteriores. A estratégia de 
sustentabilidade é adotada como 
ações e medidas de 
desempenho organizacional 
principalmente na cadeia 
produtiva do setor de alimentos. 

6. Estratégias formais para os 
negócios rurais. 
 
 
 

Corrobora os estudos 
anteriores. As estratégias são 
formalizadas com objetivos e 
metas bem estabelecidos no 
curto e longo prazo. 

Corrobora parcialmente. A 
estratégia da empresa é menos 
formalizada em relação à sua 
estrutura organizacional e 
políticas internas em razão da 
sua gestão ser familiar. 

7. Estratégia e sistema de 
controle nas atividades no setor 
do agronegócio. 
 
 

Corrobora e amplia os estudos 
anteriores. O SCCG é utilizado 
nesta empresa como forma de 
estratégia nas atividades 
operacionais, utilizando altas 
tecnologias para a sua gestão. 

Corrobora parcialmente os 
estudos anteriores.O SCCG é 
utilizado de forma estratégica, 
mas encontra resistência a 
mudanças por parte dos 
colaboradores mais antigos. 

8. Estratégias robustas e 
resilientes no setor do 
agronegócio. 
 
 
 

Corrobora estudos anteriores. 
As estratégias robustas e 
resilientes são implementadas 
em suas estratégias na própria 
vulnerabilidade da cadeia de 
suprimentos. 

Corrobora os estudos anteriores. 
As estratégias robustas e 
resilientes são implementadas 
em suas estratégias na própria 
vulnerabilidade da cadeia de 
suprimentos. 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 
 
Na Tabela 19 a estratégia corporativa das empresas Florestas Fuz e Ranch 

Agropecuária consiste em uma diretriz geral. As estratégias observadas, para esses 

casos,estão na direção geral em que as empresas planejam caminhar para atingir os 

seus objetivos, como preconizado por Anthony e Govindarajan (2006). 
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4.4.2 Análise comparativa sobre SCCG utilizados nas empresas Florestas Fuz e 

Ranch Agropecuária 

 

Na Floresta Fuz e na Ranch Agropecuária, o SCCG foi configurado como uma forma 

estratégica, mas que necessita de alguns ajustes para se adequarem às condições 

financeiras e operacionais da empresa. Em uma observação não participante foi 

possível identificar a existência de controles operacionais que são 

instrumentalizados de acordo com a estratégia da empresa,concordando 

parcialmente com Anthony e Govindarajan (2006), que enfatizam que o papel dos 

instrumentos de controle deve ser conduzir para a execução das estratégicas. 

 

Tanto na Florestas Fuz quanto na Ranch Agropecuária existe um sistema de 

controle que se baseia em um controle familiar a centralização do controle acontece 

em apenas uma pessoa, que é o fundador da empresa. E suas relações e costumes 

dão muita ênfase às relações pessoais, assemelhando-se muito ao patriarca da 

organização. Essas empresas têm total dependência da visão do líder. Esse tipo de 

controle familiar é muito utilizado em empresas com menor dimensão, como é o 

caso das duas deste estudo. Os níveis de controle dessas empresas tendem a ser 

baixos, tendo em vista a visão patriarcal da entidade. Por vezes a fidelidade ao líder 

tem prevalecido na eficiência e eficácia dos processos na empresa. Verificou-se que 

esse tipo de controle pode advir do seu negócio, ou seja, do agronegócio, por ser 

iniciada com agricultura familiar, que vem da sua forma de organização social, 

cultural, econômica e ambiental gerenciadas por uma família. Os resultados deste 

estudo convergem com as pesquisas de Machado e Souza (2006), Aguiar e Frezatti 

(2007) e Melo et al. (2017)  

 

Os resultados revelaram que mesmo a forma de controle sendo baseada em um 

controle familiar, foram percebidos vários controles que identificassem a estrutura 

das duas empresas pesquisadas e de acordo com os objetivos da empresa. Entre os 

controles podem-se destacar: a contabilidade gerencial, o controle financeiro, 

orçamentário, custos, produção, estoques, entre outros. Na Florestas Fuz, os tipos 

de controles são gerenciados por sistema ERP, integrando todas as suas áreas, 

diminuindo erros e retrabalhos administrativos. Com isso, é possível obter uma visão 

consolidada de todos os setores, otimizando mais facilmente o seu capital de giro e 
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possibilitando às pessoas desempenharem suas funções mais estrategicamente, até 

mesmo se sentindo mais valorizadas em seu departamento e tendo mais agilidade 

na tomada de decisão, como recomendam Bryceson & Slaughter (2010). Em suas 

pesquisas, o armazenamento de informações em sistemas ERP é fundamental e 

adequado para atender às necessidades de um sistema de medição de 

desempenho organizacional.  

 

Já na Ranch Agropecuária alguns fatores são levados em consideração para a 

formação de um SCCG, como a política organizacional dos funcionários mais 

antigos que possuem características de resistência a mudanças de gestão. Nessa 

empresa o sistema ERP é utilizado, mas apenas para alguns setores, como 

contabilidade, financeiro e departamento de pessoal. O setor de custos, orçamentos 

e estoques ainda se encontra em planilhas de Excel, por entenderem ser mais 

confiáveis de se trabalhar. Para os respondentes do nível operacional, esse tipo de 

controle considerado por eles como "manual" é um processo arcaico que tem trazido 

retrabalho e atrasos nos processos, principalmente pela falta de mão de obra 

qualificada para o cargo. Com isso, existe descuido por parte da empresa na 

satisfação do usuário contrapondo-se a Aguiar e Frezatti (2007) e Melo et al. (2017) 

que entendiam que todos na organização deveriam estar envolvidos e satisfeitos em 

suas funções. Já a qualidade do sistema ou da informação para suportar as 

atividades de controle estavam atreladas à satisfação do usuário, corroborando os 

achados de Calado et al. (2007) e Marion e Segatti (2005). 

 

Mesmo a Ranch Agropecuária não estando tão ligada à tecnologia nos seus 

sistemas de controles administrativos, verificou-se que ela tem investido na 

tecnologia operacional, ou seja, construído altos galpões na mais nova tecnologia de 

controle dos rejeitos dos suínos, com equipamentos de nova geração produzindo a 

ração, que é a principal matéria-prima utilizada no abastecimento dos seus animais 

vivos. A Florestas Fuz, por sua vez, no seu processo operacional, também tem 

investido em tecnologia ao adquirir maquinários modernos e robustos para a 

produção e carregamento de cavacos. 

 

Quando o assunto é direcionado ao SCCG operacional, houve consenso nas duas 

empresas de que as estratégias são transmitidas a partir de um planejamento anual, 
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que é o orçamento. A gestão orçamentária é percebida em ambas como um 

instrumento no processo de SCCG. Na Florestas Fuz a gestão orçamentária é 

realizada anualmente e acompanhada mensalmente em reuniões envolvendo todos 

os gestores (estratégicos, táticos e operacionais). Já na Ranch Agropecuária a 

elaboração orçamentária também é anual, mas seu acompanhamento é 

trimestral,feito em reuniões gerenciais.  

 

Em observação não participante, verificou-se que esse instrumento de SCCG tem 

fortalecido o processo decisório e constituiu nas empresas pesquisadas um fator 

primordial que vem impactando no resultado. Tanto na Florestas Fuz quanto na 

Ranch Agropecuária existe um controle financeiro feito pela gestão de orçamento, 

que tem permitido à diretoria organizacional a tomada de decisão. Somente na 

Ranch Agropecuária essa tomada de decisão pode não ter tanto um efeito 

antecipado dos problemas, em razão de a avaliação de seus resultados ser bem 

posterior ao eventual problema organizacional. Com isso, não é possível prever um 

efeito antecipado de problemas, em razão do seu tempo de análise acontecer bem 

posterior ao resultado. Esse resultado na empresa Ranch Agropecuária contradiz o 

preconizado por Melo et al. (2017), para os quais o sistema orçamentário elaborado 

e acompanhado em tempo hábil tem efeito positivo no resultado, alcançando os 

objetivos mais desejados. 

 

A tomada de decisão operacional da Ranch Agropecuária, mesmo de forma 

intempestiva, ou seja, após três meses do seu resultado, é pautada em um 

planejamento anual de cunho operacional e estratégico e realizada, conforme todos 

os respondentes, por todos os gestores do nível estratégico, tático e operacional. Foi 

claramente demonstrado que existe um fórum específico para a tomada de decisão. 

Isso foi percebido com segurança e precisão pelos três níveis em suas respostas. Já 

a tomada de decisão na Florestas Fuz, ao contrário da Ranch Agropecuária, é feita 

tempestivamente, imediatamente ao seu resultado, também de acordo com um 

planejamento orçamentário anual, mas realizado somente pelos níveis estratégico e 

tático. 

 

Na empresa Florestas Fuz o desenho do SCCG considera plenamente a estrutura 

do sistema correspondente às variáveis-chave para mensuração e controle da 
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unidade, havendo um sistema de informação para acompanhamento mensal da 

evolução dos indicadores identificados. Já na Ranch Agropecuária esse desenho é 

parcial às variáveis-chave, com acompanhamento periódico de três meses. O 

processo de controle na Florestas Fuz é suficientemente planejado e colabora na 

avaliação do resultado, proporcionando algumas  decisões corretivas. Na empresa 

Ranch Agropecuária não é suficientemente planejado, mas tem ajudado na 

avaliação do resultado, proporcionando também decisões corretivas corroborando 

com Jordão e Souza (2009) e Mendes, Silva, Silva e Gomes (2002). 

 

Um SCCG deve apresentar um ingrediente que alcance o papel de interligar os 

fatores detector, avaliador e executante, estabelecendo, portanto, uma comunicação 

facilitada para alcançar os objetivos estratégicos. A ausência de um desses fatores 

ficou evidenciada quando se buscou confirmar a teoria com a prática da 

empresa,havendo baixa ligação entre o planejamento estratégico e o SCCG. Isso 

caracterizou a falta de motivação comportamental dos funcionários da empresa 

Ranch Agropecuária e Florestas Fuz, o que pode atrapalhar o seu desempenho na 

implementação da estratégia. Esse resultado confirma com os achados de 

Horngren, Foster & Datar (2006) de que o SCCG deve utilizar processos e 

mecanismos formais e informais nas decisões de planejamento de controle, 

motivação comportamental dos empregados, avaliação de desempenho e 

implementação de estratégia.  

 

Nenhuma das empresas analisadas utiliza a ferramenta de BSC como uma 

metodologia estratégica de controle. Essa ferramenta possibilita às empresas 

observar a organização de forma mais abrangente e sistêmica, avaliando de forma 

global o desempenho organizacional a partir da identificação dos objetivos 

financeiros e não financeiros no curto e longo prazo. O BSC tornou-se uma 

importante ferramenta estratégica também no setor do agronegócio, quando se tem 

uma estratégia já estabelecida com base em uma meta e uma missão. Nas 

empresas do agronegócio, essa ferramenta não deve se limitar apenas a alguns 

setores, mas deve envolver toda a organização conforme Fedulovaa et al. (2016). 

 

Observou-se que o SCCG tem fornecido informações de controle estratégico sobre o 

desempenho financeiro competitivo de curto e longo prazo, de acordo com as 
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condições de mercado, fornecendo inovações tecnológicas e de preferências dos 

clientes, em ambas as empresas, corroborando Jordão (2009). Diante dos 

resultados obtidos, as empresas Florestas Fuz e Ranch Agropecuária possuem um 

SCCG formalizado, cada uma levando por base a sua política interna de controle e 

formas de controlar. Na Tabela 20 encontra-se uma síntese da análise do SCCG de 

modo geral e específico no agronegócio, de acordo com os estudos 

contemporâneos anteriormente apresentados. 

 

Tabela 20 

Análise do sistema de controle e contabilidade gerencial de modo geral e específico 
no agronegócio 

Análise do sistema de controle e contabilidade gerencial de modo geral e específico no 
agronegócio 

Resultados de estudos anteriores 
analisados 

Florestas Fuz Ranch Agropecuária 

1. As práticas de sistema de controle e 
contabilidade gerencial adotadas nas 
empresas do agronegócio. 
 
 
 
 
 
 

Corroboram e ampliam os 
estudos anteriores. A partir 
da alta tecnologia no 
processo produtivo e de 
sistemas ERP capazes de 
facilitar a implementação de 
gestão organizacional. 

Corroboram parcialmente os 
anteriores. A prática 
tecnológica ainda encontra 
resistência por parte dos 
colaboradores mais antigos, 
dificultando a integração entre 
os setores, ocasionando às 
vezes retrabalho no processo 
organizacional. 

2. Os fatores que determinam a escolha 
de um sistema de controle no 
agronegócio. 

 

 

Corroboram os estudos 
anteriores. O processo 
produtivo da empresa foi 
determinante na escolha do 
sistema de controle. 

Corroboram os estudos 
anteriores. O processo 
produtivo da empresa foi 
determinante na escolha do 
sistema de controle. 

3. O instrumento orçamentário no 
processo de controle gerencial no 
agronegócio. 
 
 
 
 

Corroboram e ampliam os 
estudos anteriores. O 
controle orçamentário é 
realizado anualmente e 
mensalmente conferido pela 
gestão estratégica e tática 
da empresa. 

Corroboram parcialmente os 
estudos anteriores. O controle 
orçamentário é realizado 
anualmente e somente é 
conferido pela gestão 
estratégica em período 
trimestral.  

4. O sistema de controle por meio da 
gestão de orçamentos e custos. 

 

 

 

Corroboram e ampliam os 
estudos anteriores. A gestão 
de custos é apurada 
considerando a tecnologia 
de um sistema ERP. 

Corroboram os estudos 
anteriores. A gestão de 
custos é apurada em 
planilhas de Excell, que tem 
garantido a eficiência e 
eficácia desse instrumento de 
controle. 

5. A contabilidade como forma de 
informação gerencial no agronegócio. 

 

 

Corroboram os estudos 
anteriores. A contabilidade 
gerencial tem sido utilizada 
como um sistema de 
controle organizacional. 

Corroboramos estudos 
anteriores. A contabilidade 
gerencial tem sido utilizada 
como um sistema de controle 
organizacional. 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Conforme a Tabela 20, o SCCG tem favorecido as empresas Florestas Fuz e Ranch 

Agropecuária no desenvolvimento de estratégias que configuram um conjunto de 

controles capazes de suportar os objetivos dessas empresas. 

 

Foi possível confirmar a existência de uma estrutura de controle composta de 

controles formais, tal como um sistema ERP capaz de facilitar as práticas da gestão 

de custos adotadas pela Florestas Fuz e Ranch Agropecuária. A Florestas Fuz 

utiliza sistema ERP devidamente parametrizado para a entrada, saída, controle de 

estoque, contabilidade, financeiro, logística, entre outros, com todos os seus 

módulos integrados para o levantamento de informações gerenciais. Essas 

informações integradas possibilitam o envio destas para a gestão de custos da 

empresa, corroborando com Zakirova et al. (2014) que também relatam a 

importância da informatização no processo gerencial. Já a Ranch Agropecuária tem 

utilizado o sistema ERP para alguns de seus controles, mas para a gestão de custos 

tem usado planilhas em Excel. As informações gerenciais levantadas com base em 

um sistema ERP tende a eliminar possíveis erros e contradições existentes. De 

acordo com um dos respondentes da empresa Ranch Agropecuária, a falta de um 

sistema dessa natureza tem ocasionado retrabalhos em todos os setores, o que vem 

impactando na gestão de custos da empresa. 

 

4.4.3 Análise comparativa sobre a gestão de custos utilizadas nas empresas 

Florestas Fuz e Ranch Agropecuária 

 

Todas as duas empresas, independentemente da utilização de um sistema ERP ou 

via planilhas de Excel, têm adotado um sistema de custeio escolhido entre as 

práticas de gestão de custos permitidas pela legislação fiscal, como o custeio por 

absorção, na aplicação dos seus custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, com a 

valorização do seu estoque pelo custo médio. Em observação não participante 

apurou-se que nenhuma delas tem empregado a tecnologia de gestão de custos nas 

análises gerenciais como o custeio ABC, custo-meta, custo-padrão, entre outros 

citados nos estudos empíricos de Machado e Souza (2006), Sovic et al. (2016), 

Machado e Souza (2006), Marion e Segatti (2005), Callado et al. (2007), Callado e 

Calado (2011), Enderle et al. (2013) e Cai & Ma (2015). 
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De outra forma, identificou-se a análise de custos utilizada pelos métodos 

tradicionais, apurada a partir de centro de custos, hora-máquina, talhões plantados e 

por cabeça de gado criado. Este estudo vai ao encontro das pesquisas feitas por 

Machado e Souza (2006), Marion e Segatti (2005), Callado et al. (2007), Enderle et 

al. (2013), Cai & Ma (2015) e Reckziegel et al. (2007). Os resultados revelaram que 

existe preferência, por parte das empresas pesquisas, em utilizar os métodos 

tradicionais de gestão e controle de custos em relação às novas práticas 

pesquisadas, corroborando com Reckziegel et al. (2007), esse tipo de escolha 

depende da natureza da atividade rural. Para as empresas pesquisadas, esse 

método de controle tem atendido às necessidades da empresa e logrado o êxito 

esperado. 

 

Em uma observação não participante, a análise da cadeia de valor é presente no dia 

a dia das empresas pesquisadas convergindo com os achados de Reckziegel et al. 

(2007), na Florestas Fuz existe preocupação econômica, social e ambiental para a 

comercialização do seu produto. De forma eficiente e sustentável, a energia da 

biomassa tem trazido benefícios ambientais quando comparada aos combustíveis 

fósseis, como, por exemplo, a redução de emissão do CO2, criando valor ao seu 

produto. Com isso, a Florestas Fuz investiu em modernos maquinários capazes de 

efetuar melhor manejo de terra, reduzindo custos de manutenção, produção e 

transporte de seus produtos. Para agregação de valor a seu produto e redução de 

custos, a Ranch Agropecuária vem trabalhando com a sua produção própria em um 

dos mais altos custos do seu negócio, a ração animal. Com isso, a empresa 

consegue balancear a dieta de cada categoria de animal, utilizando alimentos 

protéicos e energéticos, analisando a qualidade da proteína, carboidratos e lipídeos 

de forma contundente, que são necessários e essenciais para o sucesso da 

atividade agropecuária destinada à alimentação de qualidade da sociedade. A partir 

dessa análise, inferiu-se que ambas as empresas possuem seu sistema de 

custeamento com suas próprias características para a elaboração desse processo, 

agregando valor a todo o seu processo produtivo.  

 

O preço de venda nesse setor do agronegócio por muitas vezes é efetuado pelo 

mercado. Na empresa Florestas Fuz, o preço de venda do seu produto final tem 

como base a apuração dos seus custos, mas por, algumas vezes, o mercado tem 
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ditado os preços. E estes, segundo os respondentes do nível estratégico, não têm 

sido menores do que o preço de custo apurado. Já na Ranch Agropecuária o preço 

de venda é todo commodities e a empresa tem utilizado mark-up na precificação do 

seu custo como um critério na formação do seu preço de venda. Esses resultados 

indicam que esse tipo de critério de venda, commodities, possui alto risco da oferta 

em relação às flutuações de preços mundiais. Satorius e Kirsten (2007) também 

defendem que a oferta dos produtos do agronegócio que por muitas vezes 

oferecidos em commodities apresenta condições de alto risco, em virtude dos 

fatores macroeconômicos.  

 

Na Tabela 21 há uma síntese da análise da gestão de custos de modo geral e 

específico na atividade do agronegócio, de acordo com os estudos contemporâneos 

anteriormente apresentados. 
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Tabela 21 

Análise da gestão de custos de modo geral e específico no agronegócio 

Análise da gestão de custos de modo geral e específico no agronegócio 
Resultados de estudos 
anteriores analisados 

Florestas Fuz Ranch Agropecuária 

1. Perfil da gestão de custos 
na produção acadêmica do 
agronegócio. 

Não foi possível observar, por se 
tratar de estudo comparativo de 
caso. 

Não foi possível observar, por se 
tratar de estudo comparativo de 
caso. 

2. Sistemas de custeios 
utilizados nas empresas do 
agronegócio. 

 

 

Corroboram os anteriores. Apesar 
de utilizar o sistema de custeio 
tradicional, a empresa garante a 
sua eficiência no processo e o 
atendimento à sua necessidade 
organizacional. 

Corroboram os anteriores. Apesar 
de utilizar o sistema de custeio 
tradicional, a empresa garante a 
sua eficiência no processo e o 
atendimento à sua necessidade 
organizacional. 

3. Utilização das práticas de 
custeio contemporâneas no 
agronegócio. 

 

 

Contradiz os estudos anteriores. 
Não utiliza práticas de gestão de 
custos contemporâneas tendo em 
vista que as tradicionais não 
apresentam grandes limitações na 
sua utilização. 

Contradiz os estudos anteriores. 
Não utiliza práticas de gestão de 
custos contemporâneas tendo em 
vista que as tradicionais não 
apresentam grandes limitações 
na sua utilização. 

4. A natureza dos custos 
relacionada à atividade rural. 
 
 
 

Corroboram os anteriores. A 
natureza dos custos está 
relacionada a toda sua atividade 
operacional até o momento da 
entrega do produto. 

Corroboram os anteriores. A 
natureza dos custos está 
relacionada a toda sua atividade 
operacional até o momento da 
entrega do produto. 

5. Práticas de gestão de 
custos adotada de forma 
geral. 

 

Corroboram os anteriores. As 
práticas utilizadas são o sistema 
de custeio por absorção, por não 
apresentar limitações na sua 
utilização. 

Corroboram os anteriores. As 
práticas utilizadas são o sistema 
de custeio por absorção por não 
apresentar limitações na sua 
utilização. 

6. Custeio e análise de 
cadeia de valor no 
agronegócio. 

 

 

 

Corroboram e ampliam os estudos 
anteriores. A Cadeia de valor tem 
envolvido uma preocupação 
econômica, social e ambiental de 
forma eficiente e sustentável com 
relevantes benefícios ambientais. 

Corroboram e ampliam os 
estudos anteriores. A Cadeia de 
valor tem envolvido uma 
preocupação econômica e social 
destinada a alimentação de 
qualidade da população de uma 
forma geral. 

7. Práticas de gestão de 
custos relacionadas ao 
sistema de custeio da 
literatura. 

Corroboram anteriores. As práticas 
adotadas atendem à legislação 
fiscal. 
 

Corroboram os anteriores. As 
práticas adotadas atendem à 
legislação fiscal. 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

De maneira mais agregada, o estudo permitiu observar que a empresa que tinha 

mais bem definido os fatores visão, missão e valores e tendo-os como base para 

definir os seus objetivos e metas para posteriormente estabelecer uma estratégia de 

gestão consegue definir melhor a sua estratégia de controle do que aquelas em que 

esses fatores não estão bem definidos. A missão, visão e valores são três fatores 

fundamentais para a elaboração de um planejamento estratégico, uma vez que são 

direcionadores de todas as decisões a serem tomadas pelos gestores no dia a dia 
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da empresa. Esses fatores devem deixar bem claro qual o caminho a ser seguido e 

onde a empresa quer chegar, mas a Ranch Agropecuária não tem apresentado 

essas informações para aqueles funcionários que não participam diretamente do 

processo estratégico. 

 

Os resultados indicaram que, de forma conjunta,o SCCG nas empresas Florestas 

Fuz e Ranch Agropecuária contribui para a gestão estratégica de custos. Mesmos os 

seus controles sendo efetuados em formatos ERP ou ainda de forma precária, eles 

são levados ao aprovisionamento dos dados, que são relevantes as tomadas de 

decisões estratégicas. A gestão de custo utilizada com um SCCG é um excelente 

apoiador na tomada de decisão dessas empresas analisadas e se tornou totalmente 

relevante para a escolha das práticas gerenciais. 

 

4.5 Discussão dos resultados e das premissas da pesquisa  

 

Baseado nas informações procedentes das informações obtidas nas entrevistas e na 

análise documental (baseada em sites, arquivos das empresas, relatórios formais e 

informais), percebeu-se que o SCCG tem atuado como um pacote gerencial que 

apoia o desenvolvimento de estratégias orientadas para atender aos objetivos 

organizacionais, corroborando Melo et al.(2017) para quem o SCCG constitui-se em 

um fator primordial para a empresa, atuando e impactando o resultado operacional 

em várias áreas. Os resultados desse estudo indicam que o SCCG não é apenas um 

meio de coordenação e controle empresarial. Quando esse sistema é embasado por 

sólidas informações financeiras, sobre orçamentos, custos, produção, vendas, entre 

outras, ele pode possibilitar e de fato possibilitou respostas às incertezas 

estratégicas, bem como o controle organizacional em ambas as empresas.  

 

Em geral, o SCCG vem sendo utilizado como um procedimento estratégico, na 

tentativa de assegurar que todas as normas estejam sendo seguidas, possibilitando 

a tomada de decisões. Nesse sentido, os resultados se alinham as premissas 

teóricas de Gomes e Salas (1995), Atkinson et al. (2000), Aguiar e Frezatti (2007) e 

Anthony e Govindarajan (2011) que resumem ser o SCCG um conjunto de técnicas 

e ferramentas que pessoas da organização utilizam para conduzir a empresa, em 
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um ambiente competitivo – que necessitam de informações gerenciais obtidas por 

diferentes mecanismos de controle para alcançar os objetivos organizacionais.  

 

Os resultados verificados nas empresas pesquisadas descortinaram que elas 

possuem estratégias formalizadas. A Ranch Agropecuária tende a ser menos 

formalizada, em virtude da sua estrutura, da sua forma de controle e do seu 

ambiente organizacional – que foi fundado por um grupo familiar e que possui uma 

forte cultura organizacional. Nesse sentido, foi possível confirmar a primeira 

premissa de investigação da pesquisa, constatando-se que as empresas do setor do 

agronegócio, aqui investigadas, têm estratégias formais, mesmos que a Ranch 

Agropecuária ainda entender que sua estratégia encontra-se em formação. Em uma 

observação não participante, pôde-se perceber que nesta ultima empresa a 

estratégia existe e é seguida por todos os níveis - estratégico, tático e operacional - 

e que em ambas as empresas essas estratégias dão suporte a seus processos 

operacionais e gerenciais. 

 

Os resultados permitiram caracterizar o SCCG como sendo um sistema de controle 

formal e informal e que vem sendo usado para embasar as estratégias e as 

operações de ambas as empresas, potencializando o alcance dos objetivos destas, 

permitindo validar a segunda premissa de investigação. Foi percebido que as 

empresas utilizam várias partes do SCCG em suas operações, estratégias e 

atividades, como o controle contábil, financeiro, de insumos (como combustível), de 

produção, de custos, de qualidade entre outros. Faz-se necessário esclarecer que 

na empresa Ranch Agropecuária, contudo, uma parte do SCCG ainda é colocada 

em prática de maneira manual, sem o devido uso de ERP – o que, por muitas vezes, 

tem atrasado o andamento dos processos. Nada obstante, a forma de exercício do 

controle é realizada de maneira eficiente e confiável. A adoção de um SCCG mais 

simples em empresas confirma os resultados de Nilsson (2002), que percebeu a 

escolha explícita por um SCCG mais simples em detrimento de um sistema mais 

robusto em uma fusão de duas grandes empresas. Seu argumento é de optar por 

aquele que mais bem potencialize o processo decisório, de forma análoga ao 

observado neste estudo, respeitando-se as diferenças contextuais e organizacionais. 
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Um problema detectado no exercício prático do controle se refere a resistências de 

colaboradores, em linha com os resultados de Jordão e Souza (2009). A cultura dos 

funcionários mais antigos da Ranch Agropecuária tem atrapalhado, por vezes, a 

forma de gestão e controle relacionada às peculiaridades do agronegócio. Ao longo 

do tempo, a empresa tem buscado contornar e controlar essa situação sem causar 

desconforto no clima organizacional, corroborando Jordão e Souza (2009) e 

complementando as premissas teóricas de Montgomery e Porter (1998), que 

elucidam que muitos problemas na implantação estratégica estão relacionados à 

transformação da própria organização e devem ser enfrentados pelos gerentes e 

seguidos pelos colaboradores. Quanto à empresa Florestas Fuz, seu SCCG é mais 

assertivo e é controlado por sistema ERP devidamente integrado – o que tem 

garantido o resultado com precisão e em tempo recorde. Ambas as empresas 

baseiam-se no sistema de controle do tipo familiar,segundo a taxonomia proposta 

por Gomes e Salas (1995), sendo as posições-chave e a liderança dos processos 

colocada nas mãos de pessoas consideradas “de extrema confiança”.  

 

Em exame, a terceira premissa, foi confirmada, pois as empresas pesquisadas 

possuem e trabalham com um sistema de custeamento alinhado com suas 

estratégias. Os resultados revelaram que as duas empresas possuem formalmente a 

prática de análise dos determinantes de custos, com alguns métodos decorrentes da 

contabilidade, estando alinhados as observações de Souza et al. (2015) sobre as 

particularidades desses processos no setor do agronegócio. Nas duas empresas o 

método de custeio utilizado está alinhado à gestão estratégica dos custos, sendo 

usado para fornecer uma análise da lucratividade dos produtos e das operações. O 

método de custeio escolhido pelas empresas é o de absorção, cujas informações 

são extraídas de parte do SCCG específica para essa apuração. Essa prática 

confirma parcialmente Rocha (1999), Sovic et al. (2016), Souza et al. (2015), que 

admitem existir outras formas de critério de custeios, como custo-meta, ABC, 

variável, entre outros, com a mesma finalidade de auxiliar a empresa na tomada de 

decisão. 

 

Existem algumas limitações na utilização do método de custeio por absorção, como, 

por exemplo, a distribuição dos custos fixos, que sempre são distribuídos à base de 

um critério de rateio que por vezes possui um grau de arbitrariedade. Outra limitação 
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é que esse tipo de custeio não oferece uma visão gerencial que seja adequada à 

tomada de decisões e com isso tem prejudicado a elaboração do preço de venda 

sem um cálculo real da margem de contribuição (diferença do preço de venda e o 

custo do produto), resultando em um preço de venda menos eficiente e competitivo. 

Já o sistema de custeio variável fundamenta-se na divisão dos custos em fixos e 

variáveis, ou seja, aqueles que oscilam proporcionalmente ao volume da sua 

produção ou venda. Esse sistema de custeio traz informações de grande relevância, 

como a margem de contribuição confiável, que tem proporcionado subsídios 

necessários para as tomadas de decisões das empresas.  

 

O custeio ABC também é um sistema de grande relevância, tendo em vista que ele 

permite mensurar com mais exatidão os custos indiretos e as despesas a partir de 

uma análise de atividades dos geradores de custos, que são distribuídos 

diretamente aos produtos. Com isso, ele consegue identificar os custos de cada 

atividade relacionados aos custos totais, podendo identificar o produto mais 

lucrativo, além de poder eliminar desperdícios e aperfeiçoamento das atividades. 

Esses achados corroboram Anthony (1976), Atkinson et al. (2000), Martins (2003) e 

Machado e Souza (2006). 

 

Finalmente, a quarta premissa também foi confirmada já que as empresas 

analisadas utilizam suas estratégias para controle e gestão de custos, na tentativa 

de aumentar sua competitividade e seu desempenho. De maneira agregada, as 

duas empresas analisadas possuem, à sua maneira, uma estratégia para 

sobrevivência. De acordo com seus objetivos, é utilizado um modelo de gestão e 

controle organizacional, seja ele informatizado ou manual. Na busca de atender a 

esse objetivo, elas têm buscado alternativas para que todo o seu processo seja 

menos onerado, tentando reduzir o seu custo na produção. O modelo de gestão 

adotado pelas empresas é utilizado como SCCG como um facilitador no processo de 

tomada de decisão, na determinação dos de custos e na formação do preço de 

venda dos produtos. Os resultados, por unanimidade, revelaram que o SCCG 

contribuiu para a redução de custos, possibilitando às empresas manterem-se 

competitivas no mercado. Adicionalmente, as respostas unânimes dos entrevistados 

indicam que estes compreendem bem o seu setor e sua participação para alcançar 

os objetivos estratégicos. Essa atitude corrobora as premissas de Montgomery e 
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Porter (1998), que apregoam que a compreensão da estrutura do setor pelos seus 

gestores e o correto posicionamento empresarial são questões essenciais para a 

obtenção de vantagem competitiva sustentável. Mais do que isso, os resultados 

ampliam as premissas anteriores de Souza et al. (2015), pois a preocupação dessas 

empresas não é somente com a redução de custos, como também com a gestão 

destes, sendo as deliberações feitas de forma tradicional e/ou tecnológica, pela 

contabilidade gerencial ou financeira, para a tomada de decisão gerencial facilitando 

e potencializando o alcance dos  objetivos. Uma sistematização dos resultados 

observados no presente estudo encontra-se nas Tabelas 22, 23, 24 e 25, 

evidenciando o relacionamento entre estratégia, SCCG, custos e agronegócio. 

 

Tabela 22 

Estratégias e processo estratégico nas empresas 

Aspecto 
Central 

 

Aspecto 
Relacio-

nado 

Resultados da pesquisa 
Observações/ Implicações 

gerenciais Florestas Fuz Ranch Agropecuária 
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Competição baseada em 
preços, no esforço 
constante de obter 
redução nos custos 
operacionais (Montgomery 
& Porter, 1998). 
 
 
 

Competição baseada em 
preços, havendo 
diversificação do seu 
produto ao longo dos 
anos com a expansão do 
seu negócio 
(Montgomery & Porter, 
1998). 
 
 

Pensar estrategicamente foi 
fundamental nas empresas 
do agronegócio analisadas, 
permitindo-lhes conhecer 
melhor suas potencialidades 
e limitações, evitando falhas 
e melhorando o alcance de 
metas e resultados mais 
consistentes com a missão 
(Estrada & Almeida, 2007) 

E
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 (
do
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or
) Cada setor da organização 

utiliza a sua estratégia, 
permitido guiar ações 
gerenciais da empresa de 
acordo com um plano 
anteriormente determi-
nado e com objetivos e 
metas estabelecidos 
(Mintzberg & Quinn, 2001). 

Cada setor da 
organização possui a 
sua estratégia de gestão 
visando atingir os seus 
objetivos e metas que 
estão atrelados à 
estratégia geral da 
organização (Mintzberg 
& Quinn, 2001) 

A estratégia por setor 
organizacional foi 

importante para que todos 
os setores estejam falando 

a mesma linguagem para se 
caminhar em uma mesma 
direção, minimizando as 

chances de fracasso  
(Mintzberg & Quinn, 2001). 
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A integração entre a 
estratégia corporativa e a 
setorial é a determinação 
da estratégia ideal 
corporativa da 
organização, tendo em 
vista que ela não é 
simplesmente planejada, e 
sim moldada pela 
organização (Mintzberg& 
Quinn, 2001). 

A integração entre a 
estratégia corporativa e a 
setorial é a precisão de 
uma estratégia setorial 
individual para manter o 
controle organizacional 
corporativo. Assim, 
torna-se possível estabe-
lecer a estratégia ideal 
da empresa (Mintzberg& 
Quinn, 2001). 

 

Continua 
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Tabela 22 

Estratégias e processo estratégico nas empresas 

Aspecto 
Central 

 

Aspecto 
Relacio-

nado 

Resultados da pesquisa 
Observações/ Implicações 

gerenciais Florestas Fuz Ranch Agropecuária 
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A formulação da estratégia é 
realizada de curto e longo 
prazo pelos níveis estratégicos 
e táticos (Montgomery & Porter, 
1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A formulação da estratégia é 
realizada no curto prazo 
pelos níveis estratégicos e 
táticos (corroborando 
parcialmente Montgomery & 
Porter, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 

O planejamento estratégico de 
curto e longo prazo garantiu a 
eficiência da gestão 
estratégica. Todavia, apenas o 
planejamento de curto prazo, 
como é o caso da Ranch 
Agropecuária, implicou em falta 
de capacidade de construir com 
custos menores e a uma 
velocidade abaixo a dos 
concorrentes (Prahalad&Hamel, 
1990; Moura & Lima, 2016). 
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O planejamento estratégico foi 
consi- derado pela empresa 
como um mapa que indica os 
caminhos a serem percorridos 
para se chegar a um destino 
preestabelecido (Grzesezesyn, 
2005). Sua elaboração é 
realizada pelos níveis 
estratégico e tático da empresa 
e encontra-se bem 
compreendida por todos 
 
 

O planejamento estra-tégico 
foi considerado pela 
empresa a ela-boraçãode 
planos e ações de maneira 
estratégica (Donaldson, 
1985). Sua elaboração é 
realizada pelos níveis 
estratégico e tático da 
empresa e encontra-se bem 
compreendida por todos. 
 
 
 
 
 

Em ambas as empresas as 
estratégias foram elaboradoras 
apenas pelos níveis 
estratégicos e táticos, não 
havendo a participação dos 
níveis operacionais. Mesmo 
elas sendo compreendidas por 
todos os níveis, essa questão 
pode reduzir potencial 
comprometimento e gerar 
falhas inerentes ao processo 
produtivo. Essas falhas 
poderiam ser evitadas 
sepessoas do nível operacional 
também participassem do 
processo 
  

Continua 
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A implementação do 
planejamento estratégico foi a 
partirdos estabelecimento das 
metas e objetivos (Fregaet al., 
2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A implementação do 
planejamento estratégico foi 
a partirdos estabelecimento 
das metas e objetivos 
(Fregaet al., 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em ambas as empresas foi 
realizado o estudo SWOT, que 
analisa a competitividade da 
empresa com base em suas 
forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças. 
Todavia, essa análise já vem 
sendo feita, possibilitando que 
as empresas do agronegócio já 
identifiquem o que estão 
fazendo, carecendo de 
aperfeiçoar o conhecimento 
sobre onde podem melhorar ou 
como estão o mercado e a sua 
concorrência. 
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Tabela 22 

Estratégias e processo estratégico nas empresas - conclui 

Aspecto 
Central 

 

Aspecto 
Relacio-

nado 

Resultados da pesquisa 
Observações/ Implicações 

gerenciais Florestas Fuz Ranch Agropecuária 
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Os aspectos visão, a missão e 
os valores corporativos são 
conhecidos e compreendidos por 
toda a organização corroborando 
com Carvalho & Santos (2016) 
 
 

Os aspectos missão, visão e 
os valores corporativos, 
existem, mas não são 
formalizadas na empresa, o 
que contradiz com Carvalho 
& Santos (2016) . 
 
 
 

Visão, missão e valores forma 
considerados aspectos 
basilares para a elaboração do 
planejamento estratégico. 
(Carvalho & Santos, 2016). 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 
 

Conforme a Tabela 22, a estratégia organizacional é apresentada e discutida entre 

os colaboradores que participam do processo de gestão. Santos e Monteiro (2004) 

já enfatizavam a importância do entendimento e concordância do que significa essa 

visão estratégica, para que as iniciativas e ações não deixem de ser incorporadas à 

empresa.Nesse caso, ainda que o foco seja iminentemente financeiro, há uma 

preocupação implícita com a sustentabilidade financeira e organizacional das 

empresa. 
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A estratégia encontra-se 
formalizada, apesar de ser uma 
empresa familiar. A partir de 
metas e objetivos bem 
estabelecidos, estes são 
desdobrados em um plano anual 
e acompanhados pelos níveis 
estratégicos, tático e operacional 
(Fregaet al., 2008). 
 
 
 
 
 

A estratégia encontra-se 
menos formalizada, em 
virtude da sua cultura 
familiar organizacional e por 
ainda estar sendo 
implementada. A partir de 
metas e objetivos bem 
estabelecidos, estes são 
desdobrados em um plano 
anual e acompanhados 
pelos níveis estratégicos, 
tático e operacional (Fregaet 
al., 2008). 
 
 
 

O planejamento estratégico 
auxilia a alta administração na 
tomadade decisões 
assertivas,ajudando no 
acompanhamento dos 
processos organizacionais e na 
manutenção no mercado (Veiga, 
2015). Na empresa Ranch 
Agropecuária ele encontra-se 
menos formalizado, 
necessitando de atenção 
especial no acompanhamento 
de seus resultados 
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O processo estratégico segue o 
padrão dos cinco vieses 
fundamentais definidos por 
Mintzberg e Quinn (2001), que 
são plano, pretexto, padrão, 
posição e perspectiva. 
 
 
 
 
 

O processo estratégico 
segue o padrão dos cinco 
vieses fundamentais 
definidos por Mintzberg e 
Quinn (2001), que são 
plano, pretexto, padrão, 
posição e perspectiva. 
 
 
 
 
 

O processo estratégico serviu 
como um roteiro para ajudar a 
organização a descobrir como ir 
aonde ela precisa. O processo 
já inclui alguns aspectos da 
análise de pontos fortes, 
fraquezas, oportunidades e 
ameaças, além do planejamento 
das operações futuras e de 
prioridades. 
. 
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O SCCG também foi analisado neste estudo nas duas empresas pesquisadas, 

Florestas Fuz e Ranch Agropecuária, considerando a demanda pelo aumento da 

produção e a complexidade dos negócios. Pôde-se perceber que o SCCG foi capaz 

de fornecer informações úteis e eficaz avaliação de desempenho nessas empresas 

e possibilitou a elas tomar conhecimento de seus atos a fim de monitorar 

componentes estruturais corrigindo ou adequando processos que estavam vigentes, 

conforme demonstrado na Tabela 23. 
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Tabela 23 

SCCG nas empresas 
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O SCCG foi utilizado em 
uma perspectiva 
estratégica, como meio de 
obter vantagens 
competitivas; e 
organizacional, 
estimulando que a 
organização e seus 
membros se orientem para 
atingir os objetivos da 
administração (Gomes & 
Salas, 1995). 

O SCCG foi utilizado sob 
uma perspectiva 
estratégica para o 
acompanhamento de 
todas as atividades 
operacionais com a 
finalidade de atingir os 
objetivos da empresa, 
logrando vantagem 
competitiva (Reginato& 
Nascimento, 2009). 
 
 

O SCCG ajudou a 
estabelecer direcionadores 
estratégicos, na 
comunicação de prioridades 
e propósitos, na 
delimitaçãode atuação,no  
acompanhamento dos 
planos, contribuindo  para o 
alcance dos objetivos 
estratégicos (Reginato& 
Nascimento, 2009). 
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O SCCG utilizado para 
acompanhar o 
desempenho é do tipo 
familiar, baseado nas 
relações e políticas 
pessoais, com enfoque 
financeiro (Gomes & 
Salas, 1995). 

O SCCG usado para 
acompanhar o 
desempenho é do tipo 
familiar, baseado no 
carisma e nas relações 
pessoais e políticas; e, 
parcialmente, por 
resultados, com enfoque, 
principalmente, financeiro 
(Gomes & Salas, 1995). 

Esse tipo de controle 
prevaleceu com base na 
fidelidade ao líder em 
detrimento à eficácia da 
inovação. Ainda assim, 
houve a adoção de um 
estilo mais participativo (em 
nível gerencial) e uma 
orientação para o resultado 
(Gomes & Salas, 1995). 
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O SCCG é exercido é 
predominantemente 
formal, buscando 
promover a melhoria da 
produtividade das pessoas 
e operações, dos 
resultados corporativos, do 
volume e da qualidade dos 
negócios, com alguns 
mecanismos informais 
para estimular como 
treinamento empresarial. 
Não existe política de 
contratação e retenção de 
pessoas, corroborando 
parcialmente Gomes e 
Salas (1995) e Jordão e 
Souza (2009). 

O SCCG exercido é pouco 
formal. Apesar de 
existirem controles formais 
da empresa, como 
sistemas ERP 
integrados,ainda existem 
controles utilizados de 
forma rudimentar. A 
empresa não tem deixado 
claro para os níveis 
operacionais a sua 
intenção relacionada a 
pessoas. Quanto aos 
informais, não existe na 
empresa uma política de 
contratação, retenção para 
desenvolvimento de 
talentos e pessoas, 
corroborando parcialmente 
Gomes e Salas (1995) e 
Jordão e Souza (2009). 

Observou-se que a Ranch 
Agropecuária priorizou o 
planejamento de metas e 
ações no curto prazo, com 
controles pouco formais, 
enraizados em suas 
crenças e valores, em vez 
dos controles formais. No 
entanto, vale ressaltar que a 
adoção do SCCG formal na 
fase inicial da empresa é 
importante para o seu 
crescimento e sua 
competitividade diante do 
mercado (Gomes & Salas, 
1997; Jordão & Souza, 
2009).Na FlorestasFuz esse 
processo já está mais 
adiantado e sedimentado. 

Continua 
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Tabela 23 

SCCG nas empresas 
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A estrutura do SCCG 
possibilita o controle da 
empresa, com um 
sistema de informação 
mensal para 
acompanhamento e 
evolução desses 
indicadores. O 
processo de controle é 
representado pela 
avaliação do resultado 
com decisões 
corretivas(Mendes et 
al., 2002). 
 
 

A estrutura SCCG 
considerava parcialmente as 
variáveis-chave para 
mensuração e controle da 
unidade, havendo um 
sistema de informação para 
acompanhamento periódico 
da evolução dos indicadores 
identificados. Já o processo 
de controle não era 
suficientemente planejado, 
mas ajudava na avaliação do 
resultado e proporcionava 
algumas decisões corretivas 
(Jordão, 2009; Mendes et al., 
2002). 

O desenho e a 
implementação do 
SCCG tiveram uma 
configuração técnica na 
sua utilização, 
representando diferentes 
finalidades. A falta de 
articulação entre alguns 
elementos do SCCG 
impossibilitou um melhor 
aproveitamento dos 
benefícios do sistema, 
deixando de aperfeiçoar 
o modelo de gestão. 
Ainda assim, não houve 
a inviabilização da 
formação e da 
implementação 
estratégica (Jordão, 
2009; Mendes et al., 
2002). 
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 A implementação da 
estratégia de SCCG foi 
a partir dos objetivos e 
metas estabelecidos 
(Gomes & Salas, 1995) 

A implementação da 
estratégia de SCCG foi a 
partir dos objetivos e metas 
estabelecidos (Gomes & 
Salas, 1995) 

U
so

 d
o 

S
C

C
G

 O SCCG está sendo 
utilizado nos setores 
financeiro, contábil, 
orçamento, 
custos,produção, 
tributário, gestão de 
pessoal e logística 
(Jordão& Souza, 2009). 

O SCCG está sendo utilizado 
nos setores de financeiro, 
contábil, orçamento, 
custos,produção, tributário e 
gestão de pessoal (Jordão & 
Souza, 2009). 

T
ip

o 
de
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aç
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til
iz

ad
a O SCCG tem fornecido 

informações de 
controle estratégico 
sobre o desempenho 
financeiro competitivo a 
longo prazo (Jordão & 
Souza, 2009). 

O SCCG tem fornecido 
informações de controle 
estratégico sobre o 
desempenho financeiro 
competitivo a curto prazo, 
tendo em vista que a 
empresa não tem 
planejamento estratégico 
formalizado para o longo 
prazo, o que corrobora 
parcialmente Jordão e Souza 
(2009). 
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SCCG como os 
administrativos, 
operacionais de preços, 
tradições e regras 
organizacionais (Ouchi, 
1979) . 

SCCG como os 
administrativos, operacionais 
de preços, tradições e regras 
organizacionais (Ouchi, 1979) 
. 

O SCCG vem sendo 
utilizado para reduzir 
custos, analisar 
resultados dos 
processos, a quantidade 
e qualidade da produção 
e a lucratividade 
organizacional (Ouchi, 
1979) . 

Continua 
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Tabela 23 

SCCG nas empresas - conclui 

S
C
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G

 n
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Os níveis de decisão 
do SCCG são o 
estratégico, tático e 
operacional. O nível 
estratégico é quem 
determina as ações, 
dimensiona o tempo e 
a abrangência do 
controle, 
contradizendo 
Ritta&Lavarda (2017). 

Os níveis de decisão do 
SCCG é o estratégico, 
tático e operacional. O 
nível estratégico é quem 
determina as ações, 
dimensiona o tempo e a 
abrangência do controle, 
contradizendo 
Ritta&Lavarda (2017). 
 
 

O estabelecimento do 
desenho do SCCG e 
processos de controle 
apenas no nível estratégico 
não oportunizou que os 
demais membros se 
expressarem., 
contradizendo 
Ritta&Lavarda (2017). 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

Conforme a Tabela 23, o SCCG é um sistema de controle estratégico que evidencia 

as metas relacionadas a eficiência, produtividade, orçamento, custos e financeiros, 

que são necessários e importantes nesse sistema de análise estratégica. Esses 

resultados descreveram o processo de gestão estratégica nessas empresas, bem 

como a redução de custos. Para a Florestas Fuz, o processo está à frente dos 

demais concorrentes, pois, na visão dos respondentes, ela tem investido em altas 

tecnologias de colheita e carregamento para melhorar a qualidade do produto até o 

cliente, agregando valor e reduzindo ainda mais o seu custo. Assim, o SCCG 

utilizado nas empresas pesquisadas tem facilitado e garantido a implementação 

estratégica, o que fica mais evidente na Florestas Fuz do que na Ranch 

Agropecuária, uma vez que aquela tem investido mais em seus objetivos.  

 

Adicionalmente, as ações dentro de cada empresa demonstraram a forma em meios 

tradicionais e organizacionais de estabelecer efetivo controle gerencial, como 

ressaltam Antony e Govindarajan (2011). Inicialmente, deve-se estabelecer uma 

estratégia no meio de um processo formal e racional para, em seguida, ser 

desenvolvido um sistema de gerenciamento a partir das informações que são 

geradas pela própria empresa. O SCCG é, portanto, a fonte inicial para a tomada de 

decisão. E sendo realizado de modo eficiente, foi capaz de produzir informações 

essenciais para auxiliar vários usuários a mensurarem o desempenho econômico da 
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empresa, ligando a estratégia organizacional à execução individual de cada gestor, 

complementado Atkinson et al. (2000) e Callado e Calado (1999). 

 

Observou-se que a gestão de custos foi analisada na Florestas Fuz e Ranch 

Agropecuária, com o intuito de obter vantagem competitiva baseada em uma 

definição objetiva e estratégica das empresas, o que será demonstrado na Tabela 

24. 

 

Tabela 24 

Gestão de custos e o processo de custeamento nas empresas 

Aspecto 
Central 

 

Aspecto 
Relacio-

nado 

Resultados da pesquisa 
Observações/ Implicações 

gerenciais Florestas Fuz Ranch Agropecuária 
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 A ferramenta de custeio 
utilizada é a de 
absorção (Machado & 
Souza, 2006). 
 

A ferramenta de custeio 
utilizada é a de absorção 
(Machado & Souza, 2006). 
 
 
 

A ferramenta custeio por 
absorção é utilizada por ser 
aceita pela legislação 
contábil fiscal. Sua 
desvantagem está na 
elaboração do preço de 
venda sem uma real margem 
de contribuição,resultando 
em uma análise  menos 
eficiente do preço de venda, 
além de problemas inerentes 
as distorções provocadas 
pelo uso de rateio arbitrário 
dos custos indiretos 
(Machado & Souza, 2006). 

M
ét
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e 
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 Os custos diretos são 
alocados no processo 
produtivo, e os demais 
custos do produto são 
rateados conforme 
horas máquinas 
trabalhadas por cada 
centro de custo, 
corroborando com 
Machado e Souza 
(2006). 

Os custos diretos são 
alocados no processo 
produtivo. Os custos que 
necessitam de algum 
critério de rateio, são 
rateados pela quantidade 
de unidades vendidas, 
corroborando com 
Machado e Souza (2006). 
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 O processo de custeio 
é pelo sistema de 
custeio baseado em 
dados reais (histórico) 
(Martins, 2003). 
 
 
 
 

O processo de custeio é 
pelo sistema de custeio 
baseado em dados reais 
(histórico) (Martins, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 

O sistema de custeio 
baseado em valores 
registrados tais como 
ocorreram, sendo a 
elaboração dos demonstra-
tivos nele baseados de 
eficácia gerencial limitada 
(Martins, 2003). 
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Tabela 24 

Gestão de custos e o processo de custeamento nas empresas 

Aspecto 
Central 

 

Aspecto 
Relacio-

nado 

Resultados da pesquisa 
Observações/ Implicações 

gerenciais Florestas Fuz Ranch Agropecuária 
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As despesas são 
alocadas de acordo 
com sua natureza, ou 
seja, sendo ela fixa ou 
variável (Martins, 
2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As despesas são alocadas 
de acordo com sua 
natureza, ou seja, sendo 
ela fixa ou variável 
(Martins, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo gasto não relacionado à 
produção é considerado 
como despesa fixa ou 
variável. O controle efetivo 
sobre esse tipo de gasto é 
fundamental para o 
planejamento 
orçamentário.Porém, 
problemas na gestão das 
despesas implicamem falta 
de projeção e de análise dos 
indicadores de desempenho. 
As empresas precisam 
controlar melhor os gastos 
fixos e variáveis, visando a 
identificação de desvios que 
possam impedi-la de atingir 
suas metas e corrigir os 
problemas a tempo (Martins, 
2003). 
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 A gestão de custos 
nessa empresa tem 
auxiliado no controle dos 
gastos, proporcionando à 
alta direção o 
conhecimento do quanto 
foi investido e do valor a 
ser estipulado no preço 
final, bem como também 
tem auxiliado no 
planejamento, na tomada 
de decisões e no bom 
gerenciamento financeiro 
(Machado & Souza, 
2006). 

A gestão de custos nessa 
empresa tem auxiliado no 
controle dos gastos, 
proporcionando ao gestor 
o conhecimento de quanto 
foi investido e do valor a 
ser estipulado no preço 
final, bem como também 
auxilia no planejamento, 
na tomada de decisões e 
no bom gerenciamento 
financeiro, corroborando 
(Machado & Souza, 2006). 

A gestão de custos já ajuda 
a potencializar os 
resultados. Melhorias na 
gestão podem possibilitar o 
estabelecimento de preços 
com margem de lucros 
mais robusta, permitindo à 
alta direção a criação de 
estratégias de precificação 
e maior monitoramento do 
mercado (Machado & 
Souza, 2006). 
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O processo de 
custeamento é 
formalizado, o preço de 
custo é apurado pelo 
preço médio ponderado 
(Machado & Souza, 
2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 

O processo de 
custeamento é 
formalizado, o preço de 
custo é apurado pelo 
preço médio ponderado 
(Machado & Souza, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A formalização do processo 
de custeamento implicou 
não apenas na apuração 
do preço médio do produto, 
mas também na análise do 
mercado, identificando a 
demanda da empresa e a 
sua posição diante dela. 
Ainda há a necessidade de 
usar um processo de 
benchmarking competitivo 
para compreender como a 
sua empresa se posiciona 
nesse mercado tão 
competitivo. 

Continua 
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Tabela 24 

Gestão de custos e o processo de custeamento nas empresas - conclui 

Aspecto 
Central 

 

Aspecto 
Relacio-

nado 

Resultados da pesquisa 
Observações/ Implicações 

gerenciais Florestas Fuz Ranch Agropecuária 
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Direcionadores de custos 
são trabalhados por 
atividades, indicando 
como são custeados os 
produtos de acordo com 
o seu consumo 
(Machado & Souza, 
2006). 

Direcionadores de custos 
são trabalhados por 
atividades, indicando 
como são custeados os 
produtos de acordo com o 
seu consumo (Machado & 
Souza, 2006). 
 

A escolha do direcionador 
do custo é importante na 
gestão organizacional e no 
processo de tomada de 
decisão sobre alocação dos 
recursos disponíveis. 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 
 

Conforme a Tabela 24, a importância da gestão de custos dessas empresas, 

ressaltada pela percepção uniforme de todos os respondentes, acentua a relação 

direta desta com o aumento dos resultados e com a finalidade de manter o “bem-

estar” organizacional da empresa. Apesar de o método de apuração de custos ainda 

ser manual na Ranch Agropecuária, ele tem surtido os efeitos esperados, com boa 

qualidade das informações. As duas empresas pesquisadas adotaram o método de 

custeio de absorção, podendo alocar todos os custos da produção de forma direta e 

indireta, utilizando rateios de acordo com suas peculiaridades, sempre buscando 

possíveis distorções causadas por esse modelo tradicional. Por meio de observação 

não participante percebeu-se que essas empresas encontram certa dificuldade na 

adoção de práticas modernas de gestão e na apuração dos custos, mesmo sabendo 

dos benefícios decorrentes do seu uso, como recomendam Sovic et al. (2016) em 

seus estudos empíricos. Dessa forma, os sistemas de custos contemporâneos 

definidos foram julgados pelas empresas como adequados às suas atividades, 

podendo-se concluir que a gestão de custos é utilizada nessas empresas para a 

tomada de decisão estratégica. 

 

Apurou-se, nas empresas pesquisadas, que existe um relacionamento entre 

estratégia, SCCG e gestão de custos que, sob um olhar estratégico, a gestão de 

custos tornou-se uma ferramenta capaz de controlar e gerenciar seus produtos. A 

Tabela 25 busca sintetizar a importância da gestão de custos que se deu nessas 

empresas a partir do SCCG como um condutor de estratégias organizacionais. 
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Tabela 25 

Relacionamento entre estratégia, SCCG e gestão de custos nas empresas. 

Aspecto 
Central 

 

Aspecto 
Relacio-

nado 

Resultados da pesquisa 
Observações/ Implicações 

gerenciais Florestas Fuz 
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O papel do SCCG na 
implementação 
estratégica ajudou a dar 
mais ênfase à 
formalização dos 
processos e ao 
estabelecimento de 
padrões de desempenho, 
além de permitir o 
cálculo das variações 
orçamentárias (Jordão & 
Souza, 2009). 

O papel do SCCG na 
implementação estratégica 
ajudou a dar mais ênfase 
à formalização dos 
processos e ao 
estabelecimento de 
padrões de desempenho, 
além de permitir o cálculo 
das variações 
orçamentárias (Jordão & 
Souza, 2009). 
 

SCCG que tem a finalidade 
de controlar e acompanhar 
suas atividades no seu dia a 
dia. E no planejamento 
orçamentário como um 
mecanismo de controle, são 
demonstrados os custos e 
despesas necessários para 
a operação, que se planeja 
o resultado futuro (Mintzberg 
1995). 
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Em um período mensal 
foi realizada uma análise 
dos resultados orçados 
versus os resultados 
realizados (Machado & 
Souza, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em um período trimestral 
foi realizada uma análise 
dos resultados orçados 
versus os resultados 
realizados, corroborando 
parcialmente Machado e 
Souza (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As atividades e o 
acompanhamento do 
planejamento estratégico 
são necessários tanto para 
mensurar os resultados 
obtidos quanto para avaliar 
o andamento dos objetivos 
organizacionais por meio de 
um acompanhamento de 
metas e indicadores, 
garantindo assim que suas 
equipes estão realizando um 
bom trabalho com empenho 
na manutenção do seu 
negócio (Machado & Souza, 
2006) 
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A estratégia de custos foi 
utilizada para sustentar a 
competitividade (Calado 
et al., 2007) 
 
 

A estratégia de custos foi 
utilizada para sustentar a 
competitividade (Calado et 
al., 2007) 
 
 

Ter posicionamento 
estratégico é a melhor 
maneira de aumentar o 
poder competitivo na 
empresa, seja ele por uma 
diferenciação de produtos 
ou por meio de redução nos 
custos. A gestão estratégica 
de custos tornou-se 
extremamente importante 
nesse posicionamento, pois 
ela acompanha o que está 
acontecendo com os 
recursos financeiros do 
negócio. Sua falta torna-se 
basicamente impossível 
qualquer atitude ou ação 
financeira organizacional 
(Calado et al., 2007). E
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 A estratégia utilizada 

para uma boa gestão de 
custos foi classificar os 
gastos tempestivamente, 
efetuando a apuração e 
análise mensal dos 
dados 
 
 
 
 
 
 
 

A estratégia utilizada para 
uma boa gestão de custos 
foi manter a contabilidade 
atualizada, com todas as 
despesas e seus valores 
efetivos para a correta 
apuração e análise dos 
resultados.  
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Outro ponto que merece atenção, conforme a Tabela 25, consiste no o controle de 

todos os ativos fixos – o que exige um serviço de planejamento econômico da 

organização, acentuando a integração entre aspectos do planejamento e controle. 

Na empresa Florestas Fuz existe um planejamento de manutenção e depreciação de 

todo o seu maquinário. Já na Ranch Agropecuária, esse controle não é levado em 

consideração, em oposição ao preconizado por Klychova et al. (2014). Desse modo, 

tomar decisão sobre cada um dos processos de gestão dos ativos, como, por 

exemplo, a compra, o reparo ou a substituição, até mesmo a sua venda, surge como 

uma alternativa estratégica que traz uma solução eficaz nas decisões 

administrativas.  

 

Também merecem atenção as estratégias de formação do preço de venda, pois 

analisar o concorrente e o posicionamento da empresa no mercado é um fator 

importante para definir o preço de venda. Na Ranch Agropecuária, o mercado tem 

ditado os preços de venda dos seus produtos. Por isso, a análise estratégica de 

custo para essas empresas torna-se ainda mais necessária e importante, 

especialmente considerando que a análise do preço demandado pelo mercado deve 

ser feita com base nas informações do sistema de controle gestão de custos, 

possibilitando verificar se o valor a ser vendido está dentro da margem que a 

empresa está disposta a aceitar. 

 

Pela análise das Tabelas 22, 23, 24 e 25, foi possível perceber que, de forma 

conjunta, o SCCG das empresas estudadas contribui para a gestão estratégica de 

custos. Quanto às tratativas que as empresas dão ao seus SCCG, toda a 

documentação recebida pela empresa é levada a lançamento contábil e análise 

gerencial, sendo posteriormente utilizada como informações para apoiar a direção 

da empresa em escolhas de práticas gerenciais de curto ou longo prazo. Apesar de 

a Ranch Agropecuária não utilizar o planejamento em longo prazo, ela tem 

trabalhado assertivamente para que o curto prazo tenha êxito organizacional, o que 

a difere da empresa Florestas Fuz. Esta segunda trabalha com os dois tipos de 

planejamento no manejo de seus objetivos. As práticas gerenciais obedecem ao 

objetivo da empresa, assegurando-lhe a competitividade no mercado, como realçam 

Aguiar e Frezatti (2007).  
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Entre as implicações teóricas e gerenciais, acredita-se que as experiências descritas 

neste estudo qualitativo possam colaborar para que o SCCG contribua para a 

qualidade da tomada de decisão gerencial, além de ampliar o entendimento do papel 

estratégico da administração em dimensionar e controlar os vários fatores inerentes 

à sua gestão de custos, usando-a de forma estratégica para potencializar o processo 

de tomada de decisão. Espera-se também que o entendimento do papel estratégico 

do SCCG contribua para a análise e gestão de custos, subsidiando, portanto, o 

empresário rural, impactando diretamente na eficiência e eficácia das estratégias 

para as empresas do setor do agronegócio. Além disso, os resultados do presente 

estudo servem como benchmarking competitivo para setores ou empresas em 

situações similares, oferecendo alternativas para integração entre estratégia, SCCG, 

gestão de custos e agronegócio. Essas idéias estão em sintonia com Cunha et al. 

(2015), que explicam que a gestão estratégica de custos apresenta abordagem 

distinta dos modelos tracionais de custeamento, considerando que a gestão 

estratégica de custos deveria ser estruturada para empregar ferramentas que 

alinhem o desenho organizacional e a concepção dos produtos e processos, em 

consonância com a estratégia da empresa. Além disso, espera-se que outras 

empresas possam valer-se das experiências descritas no estudo, visando dar 

suporte à tomada de decisão nos níveis estratégico, tático e operacional do 

segmento do agronegócio, seja internamente ou ao longo da cadeia de suprimentos. 

 

Quanto ao impacto social, os benefícios advindos da redução dos custos com as 

estratégias e controle de custos impactam o aumento da quantidade de alimentos e 

produtos disponíveis ao mercado, podendo muitas vezes ser repassadas aos 

clientes a preços mais baixos, consequentemente, ampliando as vendas e a 

competitividade das empresas.Finalmente, os resultados encontrados ampliaram a 

estrutura teórico-empírica em torno da pesquisa e estimularam novas discussões 

sobre o tema, acentuando a necessidade de melhor entender as contribuições do 

SCCG na implementação das estratégias de gestão de custos, melhorando os 

resultados organizacionais com reflexos na geração de valor nas empresas do setor 

do agronegócio. Com isso, percebeu-se que as estratégias organizacionais estão 

sendo influenciadas pelo SCCG estabelecido nas empresas. Em algumas empresas, 

as estratégias vêm antes e em outras depois do SCCG, importando, portanto, que 
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ela deve se tornar realidade a ser desempenhada com sucesso para que, dessa 

forma, o agronegócio consiga êxito organizacional, alcançando os seus objetivos. 

 

Em conjunto, a triangulação das informações obtidas por meio de entrevistas, 

observação não participante e análise documental nas empresas evidenciou que o 

uso do SCCG como um sistema de controle gerencial para a gestão de custos ainda 

é incipiente como mecanismo que facilite plenamente a implementação estratégica. 

Os achados empíricos enfatizaram que, na realidade, as empresas pesquisadas 

ainda utilizam a gestão de custos simplesmente como instrumento contábil ou para a 

redução dos gastos organizacionais, mas já há uso destas com a finalidade de 

atingir os resultados anteriormente almejados, portanto, como instrumento de 

controle. Todavia, o SCCG por elas utilizado ainda carecem de reformulação para 

potencializar plenamente o controle estratégica de todas as atividades, sistemas, 

processos e funções empresariais, como postulado por Jordão (2009). Nesse 

sentido, o controle operacional e administrativo, o custeio relacionado ao produto e 

ao cliente e o controle estratégico são funções organizacionais da empresa que 

precisam estar mais relacionadas com a qualidade e eficiência das tarefas a serem 

executadas, como teoricamente sugerido por Atkinson et al., (2000) para que a 

empresa possa obter como resultados benefícios competitivos de longo prazo. 
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5 Considerações Finais 

 

Administrar uma empresa com a finalidade de conduzi-la por um caminho cheio de 

embaraços e pressões competições não tem sido tarefa fácil para as organizações. 

Essa chamada "competitividade" vem evoluindo nesse ambiente corporativo, 

exigindo das empresas a oferta de produtos e serviços utilizando as mais modernas 

tecnologias, informações, pessoas e processos, mas que, ao mesmo tempo, sejam 

ofertados com preços e qualidade em padrões internacionais – o que tem lançado 

desafios sobre a gestão, exigindo dos administradores o desenvolvimento de 

competências pessoais e organizacionais, nelas inserido o conhecimento das 

estratégias de controle e gestão de custos. Diante desse cenário, muitas  empresas 

têm procurado adequar a sua estrutura empresarial e utilizar toda a sua capacidade 

para aumentar seus resultados, com a finalidade de serem mais competitivas, 

utilizando ainda modelos estratégicos organizacionais em seus projetos de negócio. 

A literatura internacional preconiza que a gestão estratégica pode ser baseada em 

preços, segmentação ou diferenciação, para alcançar e manter vantagens 

competitivas. Nesse sentido, o uso do SCCG como um mecanismo de apoio ao 

planejamento estratégico sobre a gestão de custos aufere um particular interesse, 

relacionando-se diretamente à competitividade, afetando igualmente a gestão de 

preços do produto, com a finalidade de atingir a lucratividade e a sobrevivência das 

empresas. No agronegócio, pode-se dizer que o planejamento estratégico tornou-se 

uma ferramenta gerencial primordial, uma vez que, ao planejar em uma empresa, há 

a necessidade de escolher alternativas para alcançar de forma eficaz e eficiente os 

seus objetivos. Para isso, esse processo administrativo inicia-se com o 

planejamento, delimitando os objetivos e políticas organizacionais para o seu 

alcance, com monitoramento e avaliação dos mesmos. 

 

Estudos anteriores, como os de Aguiar e Frezatti (2007), Klychova et al. (2014), 

Fedulovaa et al. (2016) e Melo et al. (2017) têm demonstrado a importância do 

SCCG na implementação das estratégias empresariais, tendo um papel fundamental 

nas estratégias de gestão no controle dos custos, buscando potencializar o processo 

de melhoria contínua e a criação de valor. A literatura internacional sugere que o 

SCCG utilizado na gestão de custos deveria ser considerado como um recurso 

estratégico para obter vantagens competitivas no agronegócio. Todavia, a despeito 



192 
 

da crescente relevância alcançada pela temática que envolve as estratégias de 

controle e gestão de custos, essa questão ainda está por ser examinada em 

profundidade em empresas do setor de agronegócio, especialmente em economias 

emergentes, como é o caso do Brasil. Assim, reconhecendo e explorando essa 

lacuna de investigação, o objetivo deste trabalho foi analisar as estratégias de 

controle e gestão de custos em empresas do setor de agronegócio, tendo como 

base duas empresas localizadas no estado de Minas Gerais.  

 

Os resultados da pesquisa indicaram que as empresas analisadas utilizaram 

estratégias de controle e gestão de custos que foram fundamentais para a 

competitividade e sustentabilidade delas. Ainda assim, há  a necessidade de 

maiores investimentos da alta direção nos controles de custos para que estes 

possam ser mais bem utilizados. A totalidade dos respondentes de ambas as 

empresas reconheceram o SCCG como um sistema capaz de influenciar o 

comportamento das pessoas para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 

No caso específico da Ranch Agropecuária, constatou-se a necessidade de um 

compartilhamento interno de fatores que representam a identidade organizacional, 

tais como missão, visão e valores, para estimular a divulgação das estratégias 

organizacionais. 

 

Ao analisar o primeiro objetivo específico da pesquisa, que foi descrever e discutir a 

estratégia utilizada em empresas do setor do agronegócio, foi possível perceber que 

ambas as empresas, reconheceram a existência de um planejamento estratégico 

formalizado com metas e objetivos claramente estabelecidos – que são desdobrados 

em um plano anual e acompanhados pelos níveis estratégicos, tático e operacional. 

A empresa Florestas Fuz possui uma estratégia mais evidente e formalizada, sendo 

também mais bem compreendida entre todos os membros da organização. A alta 

gestão tem pensado estrategicamente na questão da sustentabilidade do seu 

negócio, buscando meios de obter uma vantagem por meio de inovações ambientais 

e mudança no jeito de competir no mercado. Já a empresa Ranch Agropecuária 

ainda não possui a sua estratégia totalmente formalizada em virtude da sua 

construção, que vem buscando a sua formalização com base no crescimento do seu 

negócio e na diversificação do seu produto. Apesar da Ranch Agropecuária não 

deixar claro a sua visão, missão e valores, ela tem conseguido efetuar um 
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planejamento somente no curto prazo. Ainda assim, a empresa possui um objetivo 

bem definido, buscando elaborar as metas  entre os seus setores, segundo a sua 

própria estratégia. 

  

A formulação da estratégia na empresa Florestas Fuz é formalizada, incorporando 

elementos de sustentabilidade e competitividade, sendo estabelecida no curto e 

longo prazo e considerada como um direcionador do desempenho no nível 

corporativo. A estratégia é pensada como “um caminho a ser percorrido” com o 

intuito de se chegar a um destino. Esse tipo de planejamento possibilitou operar com 

custos mais baixos em uma velocidade acima da dos concorrentes. Com metas e 

objetivos bem estabelecidos foi possível efetuar a implementação do planejamento 

estratégico – que foi aceito e compreendido por todos da organização. A questão da 

sustentabilidade do seu negócio é uma preocupação da empresa, principalmente 

com a energia da biomassa, que bem elaborado traz inúmeros benefícios 

ambientais, econômicos e sociais. 

 

A segunda empresa pesquisada, Ranch Agropecuária, vem construindo a sua 

estratégia a passos lentos, em virtude da sua forma de controle e do seu ambiente 

organizacional. Fundado por um grupo familiar, ela possui forte cultura 

organizacional. De modo análogo a primeira, com base na sua missão, visão e 

valores, os aspectos do planejamento estratégico são estabelecidos, mas ainda não 

são compartilhados entre todos os membros da organização. Em geral, sua 

estratégia compreende uma competição baseada em preços a partir da 

diversificação do seu produto, tendo como base o crescimento do seu negócio, 

considerando a sazonalidade do setor. Cada setor da organização tem utilizado a 

sua estratégia de negócios sempre visando atingir os objetivos e metas 

organizacionais que estão atrelados à estratégia geral da empresa (corporativa). 

Ainda assim, o processo de formulação e comunicação da estratégia precisam ser 

mais bem trabalhados, pois a formulação estratégica na empresa Ranch 

Agropecuária é realizada apenas no curto prazo entre os membros do nível 

estratégico, com o apoio dos gerentes de níveis táticos, havendo pouca participação 

dos níveis hierarquicamente inferiores. Essa estratégia somente no curto prazo pode 

impedir a empresa de construir custos mais baixos com velocidade abaixo da dos 

concorrentes. Mesmo a empresa não realizando as estratégias no longo prazo, esta 
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possui seu objetivo bem definido. Assim, a estratégia da Ranch Agropecuária 

encontra-se menos formalizada, levando-se em conta a sua cultura familiar 

organizacional e o fato de ainda estar sendo implementada. 

 

Ao analisar o segundo objetivo específico da pesquisa, que foi identificar as 

características da gestão de custos e o processo do sistema de custeamento nas 

empresas pesquisadas. A ferramenta de custeio utilizada pela empresa Florestas 

Fuz e o seu sistema de controle de custos são informatizado, trabalhando com 

centro de custos em seus diversos setores. Na sua apuração, utiliza-se o custeio por 

absorção, alocando todos os custos ao produto e rateando por horas-máquina 

aqueles considerados indiretos ao produto. A opção da empresa por esse método foi 

por não haver muitas limitações para a sua utilização e pela facilidade em separar os 

custos das etapas de produção e por centro de custos. A única deficiência do SCCG 

destacada pela Florestas Fuz foi a falta de valorização real do seu ativo florestal, o 

que, por vezes, tem prejudicado a análise de custos. Seu processo de custeio é 

baseado em dados reais, ou seja, seus valores são registrados tal como ocorrem. As 

despesas são alocadas de acordo com sua natureza, que tem controle efetivo sobre 

esse tipo de gasto, o que é fundamental no planejamento orçamentário. A gestão de 

custos utilizada nessa empresa tem auxiliado no controle dos gastos, 

proporcionando à gestão estratégica conhecimento efetivo do que foi investido, 

auxiliando no planejamento e na tomada de decisão. O processo de custeamento da 

empresa é formalizado e o seu preço de custo do estoque é apurado pelo preço 

médio ponderado.  

 

Já na Ranch Agropecuária a gestão de custos é observada pela unanimidade dos 

respondentes como um instrumento de total relevância para a formulação de 

estratégia. A empresa tem utilizado esse instrumento como um auxílio na gestão 

empresarial. Por conter várias filiais distribuídas no estado de Minas Gerais, todos os 

gerentes responsáveis pelos seus núcleos são envolvidos nesse processo 

orçamentário e de custos, compartilhando eventuais divergências, com a finalidade 

de estancar esse problema. Para a empresa, o SCCG constitui-se em um fator 

primordial que tem atuado e impactado no resultado operacional entre vários de 

seus produtos. O sucesso do seu planejamento orçamentário e de custos vem do 

envolvimento de todos os gestores operacionais responsáveis por cada unidade 
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operacional. Apesar de o sistema de apuração e controle de custo ainda ser 

rudimentar, ou seja, (em planilha de Excel), a empresa garante a confiabilidade das 

informações e controles. A Ranch Agropecuária também utiliza o sistema de 

custeamento por absorção, caracterizado como fácil de trabalhar, e tem atendido 

aos objetivos organizacionais. Os custos diretos são alocados ao processo produtivo 

e os custos que necessitam de algum tipo de rateio são distribuídos pela quantidade 

de unidades vendidas. Por ser uma empresa de grupo familiar, os princípios do 

fundador são considerados e trazem à tona todas as características da gestão 

estratégica. Seu processo de custeio é baseado em dados reais (históricos), 

registrados tais como ocorrem. As despesas são alocadas de acordo com a sua 

natureza, ou seja, sendo ela fixa ou variável. Com isso, a gestão de custos na Ranch 

Agropecuária tem auxiliado no controle dos gastos, proporcionando ao gestor 

conhecimento do valor que foi investido, auxiliando, portanto, no planejamento e na 

tomada de decisão. 

 

A empresa Florestas Fuz tem focado o seu trabalho constantemente na redução dos 

custos de produção. Eliminou o seu estoque de produto acabado, adquirindo 

equipamentos eficientes para o corte, transporte e carregamento do seu produto 

diretamente no transporte. Com isso, ela consegue reduzir a sua perda de 

mercadoria após o corte da madeira, em virtude do clima e do desperdício. Na 

Ranch Agropecuária, para reduzir os custos ela tem investido em sua produção 

própria, como plantio e fabricação de ração, que são insumos de grande impacto no 

custo da agropecuária. A utilização pela Ranch Agropecuária também do seu 

subproduto do café, a palha, tem surtido grande efeito na redução de gastos com 

fertilizantes. Outro ponto identificado em ambas é a batalha por aumentar seus 

faturamentos, consequentemente, os seus resultados líquidos, gerando novos 

investimentos, estando atentos ao mercado globalizado e, consequentemente, 

gerando valor para os acionistas. Diante disso, ressalta-se a importância das 

estratégicas dos SCCGs para que essas empresas continuem de forma mais plena 

a garantir a continuidades de seus negócios e, em especial, o sistema de custos 

como forma de controle, que é fundamental para a obtenção de um nível de 

rentabilidade mais adequado.  
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Ao analisar o terceiro objetivo específico da pesquisa, que foi relatar o papel do 

SCCG na implementação das estratégias e na gestão de custos nessas empresas, 

foi possível perceber que grande parte dos controles existentes nas empresas 

pesquisadas são voltados para e/ou suportam a gestão de custos. A justificativa 

para isto é que uma das maiores preocupações dessas empresas era reduzir os 

seus custos para obter o lucro esperado. De forma unânime, os respondentes das 

duas empresas entenderam que o SCCG é um aspecto preponderante no 

entendimento e dimensionamento dos custos organizacionais. Além disso, os 

respondentes perceberam a importância do SCCG e contribuição deste para que 

cada setor conseguisse atingir aos objetivos estratégicos de cada uma das 

organizações. 

 

O SCCG foi utilizado pela empresa Florestas Fuz como uma ferramenta estratégica 

para obter vantagem competitiva, sendo esse sistema mais formal do que informal. 

Ele ajudou-a a estabelecer direcionadores estratégicos na comunicação de 

prioridades e propósitos, delimitando e acompanhando a atuação. Baseado nas 

relações políticas e pessoais da empresa, onde prevalece a fidelidade ao líder, o tipo 

de SCCG utilizado é o familiar. Independentemente da forma de controle, foram 

percebidos vários mecanismos de controle que identificassem a estrutura da 

empresa, como o controle contábil, o controle de qualidade, o controle produção e 

insumos (incluindo combustível), o controle de processos (incluindo carregamentos 

diários e de vendas aos clientes), entre outros. Nessa empresa esses controles são 

gerenciados por um sistema ERP, que faz a integração em todas as áreas, 

reduzindo possíveis erros e retrabalhos e potencializa o uso do SCCG. Com isso, o 

desempenho das pessoas e da organização pode ser mais facilmente avaliado e 

estrategicamente planejado. 

 

O SCCG utilizado pela Ranch Agropecuária para acompanhar o desempenho 

estratégico é do tipo familiar, baseado no carisma, nas relações pessoais e políticas 

e parcialmente em resultados, com enfoque financeiro. O SCCG exercido é pouco 

formal, tendo em vista que ainda existem controles utilizados de forma rudimentar, 

ou seja, elaborados em planilha de Excel, e somente nos controles contábeis, 

financeiros e de pessoal utilizam sistemas ERP. Porém, mesmo o processo ainda 

sendo parcialmente rudimentar, ele atende a seus objetivos, que têm uma visão 
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relevante por intermédio dos seus gestores na formulação de um planejamento 

estratégico. Foram percebidos alguns controles que identificassem a estrutura da 

empresa, como o contábil, o financeiro, o orçamentário, o de custos, o de logística, o 

de produção e estoques, dentre outros. O SCCG utilizado tem fornecido informações 

de controle estratégico sobre o desempenho financeiro somente no curto prazo, 

tendo em vista que a empresa não tem um planejamento em longo prazo. Mesmo a 

Ranch Agropecuária não estando totalmente ligada à tecnologia nos seus controles 

administrativos, o SCCG utilizado pela empresa ajuda no estabelecimento de 

direcionadores estratégicos na comunicação de prioridades e propósitos, 

delimitando atuação e acompanhamento dos planos estabelecidos pela organização, 

contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos. 

 

Em uma análise conjunta, foi possível identificar a estratégia utilizada nas empresas 

pesquisadas e o SCCG correlato a essa estratégia. Mesmo a Ranch Agropecuária 

ainda estando formalizando sua estratégia, ela tem conseguido alinhar seu SCCG 

com sua estratégia. Adicionalmente foi possível perceber que o SCCG é de grande 

importância para a organização, as estratégias e a gestão de custos nas duas 

empresas analisadas Na empresa Florestas Fuz, o direcionamento das estratégias 

desenhadas atreladas ao SCCG existente e a gestão de custos foram fundamentais 

para o controle das perdas e para a mecanização da sua atividade operacional, com 

todo o seus sistema informatizado. Apesar da Florestas Fuz utilizar um sistema de 

custeamento tradicional, o custeio por absorção, este tem atendido às necessidades 

da empresa e logrado o êxito esperado. Na empresa Ranch Agropecuária a 

estrutura de controle estratégica é menos consolidada do que na Florestas Fuz. O 

SCCG apresentado ajuda a atingir ao objetivo traçado, mesmo que alguns controle 

ainda sejam efetuados em planilhas de Excel. Percebeu-se que o SCCG foi 

fundamental no dimensionamento do valor das perdas no processo operacional, 

tanto na produção da ração, quanto no controle de natalidade e mortalidade de cada 

animal. 

 

De maneira geral, percebeu-se que o SCCG na implementação de estratégia na 

empresa Florestas Fuz colaborou na formalização dos processos e no 

estabelecimento de padrões de desempenho, além de permitir o cálculo das 

variáveis orçamentárias, auxiliando no controle do dia a dia e no planejamento 
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orçamentário. O acompanhamento e controle do planejamento estratégico é mensal, 

quando são acompanhados os resultados orçados versus o resultado realizado. A 

estratégia de gestão de custos utilizados pela Florestas Fuz foi para sustentar a 

competitividade e para isso a classificação dos gastos foi feita tempestivamente e 

sua apuração realizada mensalmente. Na Ranch Agropecuária, o SCCG também 

teve colaboração na formalização dos processos e na implementação de 

estratégias. O acompanhamento para análise de resultados é realizado em período 

trimestral, ou seja, posterior à data do fato gerador, corrigindo eventuais erros após 

o acontecido. A estratégia de custos foi utilizada para sustentar a competitividade. 

Ter posicionamento estratégico é a melhor maneira de aumentar o poder competitivo 

na empresa. 

 

A partir da observação não participante foi percebido, nas empresas, que o SCCG é 

capaz de influenciar o comportamento dos colaboradores, uma vez que as ações 

das pessoas em seus processos estão voltadas para a execução do que foi 

planejado. Para a Florestas Fuz, esse sistema teria como objetivo o crescimento 

organizacional a cada novo ano-calendário, melhorando a qualidade do seu produto 

e, com isso, a possibilidade de aumentar a sua participação no mercado e a 

captação de clientes. Para a empresa Ranch Agropecuária, é a melhoria dos 

resultados operacionais e financeiros, bem como a independência de fornecedores 

com sua produção própria, garantindo, assim, a redução dos custos e a melhoria do 

seu produto no mercado. 

 

O SCCG vale-se de mecanismos formais e informais que são capazes de integrar 

processos, atividades, pessoas, com a finalidade de otimizar processos visando à 

competitividade empresarial. Isso posto, apurou-se que, de acordo com as empresas 

pesquisadas, aquelas que têm seus controles informatizados conseguem obter 

melhor desempenho organizacional com mais agilidade que o mercado solicita. A 

Florestas Fuz foi a empresa que com o sistema mais ágil, ações diferenciadas e 

mais direcionadas, atingindo os resultados com mais presteza e agilidade. 

 

Ao analisar o quarto objetivo específico da pesquisa, que foi discutir a relação entre 

estratégia, controle e gestão de custos nessas empresas, foi possível perceber o 

papel e a relevância do SCCG para a tomada de decisão sobre aspectos 
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estratégicos e operacionais, especialmente os voltados para a gestão e controle de 

custos. Os resultados desta pesquisa confirmaram que as empresas pesquisadas 

possuem e utilizam alguma estratégia organizacional, sendo que a Florestas Fuz 

possui uma estratégia mais bem elaborada pelo nível estratégico e tático. Com base 

na missão, visão e valores da empresa, que são considerados aspectos basilares 

para a elaboração do planejamento estratégico, é que a empresa elabora e 

implementa a sua estratégia corporativa. Esta compreende uma forma de 

competição baseada em preços, sempre se esforçando para obter reduções em seu 

custo. Para isso, cada setor organizacional usa a uma estratégia de negócios 

específica, permitindo guiar ações gerenciais de acordo com um planejamento 

anteriormente determinado, de acordo com seus objetivos e metas organizacionais. 

Essa estratégia setorial é importante na versão final da estratégia corporativa, tendo 

em vista que ela não é simplesmente planejada, mas sim moldada, ao longo do 

tempo, pela organização. 

 

Os resultados indicaram que o entendimento dos respondentes sobre as estratégias 

de controle e gestão de custos é ainda pouco profundo. Na verdade, existe falta de 

informação e de conhecimento dos respondentes sobre o assunto, tanto no alto 

escalão (diretoria) quanto no setor operacional (analistas). Torna-se, necessário, 

portanto, mais conhecimento por parte dos colaboradores naquilo em que estão 

desempenhando, no papel e rigidez que estão controlando, para assim 

desempenharem uma participação mais ativa no processo gerencial. O SCCG 

estratégico para a gestão de custos dessas empresas é uma tarefa de controle que 

abrange desde novos investimentos até gastos inesperados, e esse deve ser 

planejado para obter melhor resultado. Visando à permanência dessas empresas 

nesse novo ambiente empresarial competitivo, tornou-se necessário buscar 

instrumentos que possam atender a uma gestão organizacional e que sejam 

oriundos dos sistemas informacionais, passíveis de demonstrar a situação das 

empresas e que a possibilitem a tomada de decisões, considerando que o 

agronegócio tem se tornado um dos setores mais competitivos da economia 

brasileira. 

 

Para essa área, a gestão de custos exerce grande influência nas atividades 

operacionais do agronegócio, exigindo, dos entrevistados, tanto no nível estratégico, 
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tático e operacional, preocupação quanto ao seu entendimento e o direcionamento 

das suas atividades. A atuação do setor de custos tem contribuído na gestão 

estratégica do agronegócio e na estrutura organizacional relacionada ao SCCG que 

se encontra mais formalizada.  

 

Pode-se concluir que em todas as empresas pesquisadas foi implantado um sistema 

de custos por meio do SCCG como forma de atingir as estratégias das empresas. 

Entre os vários métodos de custeamento sugeridos pela literatura, constatou-se que 

ambas as empresas fizeram a opção pelo custeio por absorção, por julgarem ser um 

método mais fácil de trabalhar. Para esse sistema de custeio, as empresas têm 

utilizado todos os custos da produção, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou 

variáveis, utilizando critérios de rateios em outros gastos operacionais que não estão 

relacionadas diretamente à produção. Apesar de ser um sistema de custeio aceito 

pela legislação brasileira e contábil para a emissão e produção de relatórios 

gerenciais, existe uma desvantagem em relação à sua apuração do custo fixo, que é 

distribuído com base em um rateio, o que pode se tornar arbitrário. Esse método de 

custeio não permite conhecer a margem real dos produtos e, como o custo fixo 

depende do volume que é produzido, o custo de determinado produto poderá ser 

afetado pela redução da produção de outro item. Muitas organizações têm utilizado 

esse método por não estarem preparadas para levantar as informações que algum 

outro método necessita, e acabam fazendo dessa forma por ser mais simplificado. 

Nas empresas pesquisadas, os seus sistemas de controle permitem a utilização de 

outra maneira de custeamento.  

 

Em conjunto, os resultados desta pesquisa confirmaram a influência de um SCCG 

na formulação de estratégias na gestão de custos dos seus produtos nas empresas 

analisadas no setor do agronegócio de Minas Gerais. 

 

Em virtude das limitações inerentes a um estudo múltiplo de caso, como a análise de 

fenômenos em duas amostras, a baixa capacidade de generalização dos estudos de 

caso e o reduzido tempo de investigação, baseada, principalmente, em dados 

qualitativos, reconhece-se que o estudo em tela não é isento de limitações. Uma 

delas é o fato de a pesquisadora ser funcionária de uma das empresas, estando no 

seu cotidiano. Fazendo parte da hierarquia e influencinado nas relações de poder, 
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tomou-se o cuidado para não influenciar na coleta dos resultados, procurando atuar 

de maneira isenta nas respostas coletadas. Conciliou também, por vezes, dentro da 

rotina diária da pesquisadora, na prioridade do exercício do seu cargo, o processo 

de entrevista naquele empresa e na outra pesquisada, o que se tornou também uma 

das limitações. Ainda assim, a pesquisadora procurou atuar de maneira isenta e sem 

subjetividade ao fazer as observações diretas.   

 

A disponibilidade de tempo por parte dos respondentes também foi um limitador, 

tendo em vista o período a ser despendido pelas pessoas da empresa para detalhar 

e tratar este assunto, permitindo a efetiva coleta de dados. Contudo, houve um 

esforço adicional para criar as condições para favorecer a coleta de dados e a 

confirmação dos achados, de modo que todas as informações coletadas fossem 

confrontadas de maneira a suportar a análise de dados. Adicionalmente, buscou-se 

dar mais riqueza de detalhes às variáveis presentes nesta pesquisa, aumentar a 

validação interna e externa dos achados empíricos, sobretudo investigando as 

contribuições possíveis de serem analisadas por meio da análise das estratégias, do 

SCCG e do sistema e processo de custeamento da empresa.  

 

A triangulação metodológica foi utilizada para isso, resultando na possibilidade de 

uma análise de informações obtidas de distintas fontes. Contudo, muitas 

possibilidades se abrem para investigar as estratégias de controle e gestão de 

custos em outros ramos de atividade, principalmente investigando em que medida o 

SCCG já tem efetivamente colaborado para a implementação das estratégias das 

empresas do setor. Acredita-se que novos estudos de casos possam ser feitos 

nesses outros ramos de atividade e não somente no setor do agronegócio, 

replicando a metodologia aplicada. Espera-se partilhar conhecimento entre 

empresas, observando-se oportunidades de desenvolvimento de trabalhos em 

conjunto, possibilitando de alguma forma colaborar para que o SCCG, como forma 

estratégica, contribuía para o controle e gestão de custos e não somente em 

determinada empresa.  

 

Outra proposta desafiadora para futuras pesquisas é a utilização do SCCG como 

ferramenta estratégica na gestão de custos, analisando toda a cadeia de valor do 
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agronegócio e verificando os impactos do SCCG em cada atividade da cadeia de 

valor. 

 

Tomados em conjunto, os resultados da pesquisa ora descrita ajudam a ampliar as 

discussões sobre o papel das estratégias de gestão e controle de custos no setor de 

agronegócio, pois ainda se sabe pouco sobre a integração entre esses quatro temas 

(estratégia, controle, gestão de custos e agronegócio), especialmente em economias 

emergentes, como o caso do Brasil. Nesse sentido, os resultados do estudo além de 

ampliar o conhecimento do tema, servem de base para novas pesquisas, para a 

evolução prática e teórica, como também para o estabelecimento de novas 

estratégias de gestão e controle de custos no agronegócio. Tais estratégias podem 

contribuir para a tomada de decisão, na gestão, no dimensionamento e no controle 

dos vários fatores inerentes à gestão dos agronegócios, subsidiando as decisões do 

empresário rural, além de impactar diretamente na eficiência e eficácia operacional e 

gerencial.  

 

Esses achados ganham especial relevo pelo setor e pela vinculação deste com a 

sustentabilidade das pessoas, das organizações e, talvez, até do planeta, e pelo 

contexto, já que o Brasil é um dos principais players no mercado global. Ainda 

dentre as implicações teóricas e gerenciais, destaca-se que as lições desse estudo 

têm o potencial para contribuir para as tomadas de decisões gerenciais, colaborando 

para ampliar o entendimento do papel estratégico do SCCG para a análise, controle 

e gestão de custos, podendo subsidiar as decisões do empresário rural, além de 

impactar diretamente na eficiência e eficácia das estratégias de controle e gestão de 

custos para as empresas do setor do agronegócio. Portanto, espera-se que outras 

empresas possam valer-se das experiências descritas nesse estudo, visando dar 

suporte à tomada de decisão nos níveis estratégico, tático e principalmente 

operacional nas empresas do setor do agronegócio, pois parte dos lucros adicionais 

pode ser revertida aos colaboradores e/ou ser repassada aos clientes na forma de 

preços mais baixos, ampliando as vendas e a competitividade das empresas. Além 

disso, os resultados deste estudo poderão ser utilizados como benchmarking 

competitivo para setores ou empresas em situações similares, oferecendo 

alternativas para integração entre estratégia, SCCG, gestão de custos e 

agronegócio. 
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De maneira geral, concluiu-se que as empresas pesquisadas reconhecem a 

importância da gestão de custo por meio do SCCG como o condutor da estratégia 

organizacional, tendo em vista as diversas mudanças ocorridas nesse mercado 

globalizado, onde surgiu a demanda de reorganização, adaptando-se à nova 

realidade para alcançar aqueles objetivos tão almejados. Nesse novo ambiente 

organizacional as decisões estratégicas tornaram-se um procedimento empresarial 

que possui um papel muito mais construtivo no desenvolvimento de estratégias. 

Nesse sentido, a gestão de custos deve ser voltada como um diferencial competitivo 

capaz de instrumentalizar essas empresas para atingir melhores resultados e a sua 

geração de valor. Concluiu-se, também, com base nas percepções dos 

respondentes, que o SCCG é utilizado na produção de informações estratégicas 

como o "fio condutor" de informações, não apenas contribuindo com a gestão de 

custos, mas também nas financeiras, contábeis, entre outros processos, levando a 

empresa à tomada de decisões mais assertivas na busca de atingir os objetivos 

específicos. 

 

Finalmente, com base nas teorias de estratégia e SCCG, o conjunto dos resultados 

obtidos permite não somente ampliar o conhecimento sobre o tema, comprovando a 

importância da utilização efetiva do SCCG como um mecanismo facilitador da 

implementação estratégica no agronegócio em ambas as empresas, como também 

revelar a potencial influência do SCCG na formulação de estratégias e na gestão de 

custos dos produtos rurais nas empresas analisadas. Todavia, as conclusões 

demonstram que esse aspecto ainda carece de ser aperfeiçoado para que o esse 

sistema possa ser utilizado em todo seu potencial. O conjunto dos resultados 

permitiu concluir que: (a) as estratégias de controle e gestão de custos são 

fundamentais para a competitividade e sustentabilidade das empresas do setor de 

agronegócio analisadas; (b) o SCCG foi um sistema capaz de influenciar o 

comportamento dos colaboradores, direcionando as ações das pessoas e os 

processos para a execução e alcance de objetivos, metas e resultados 

estabelecidos no planejamento estratégico das empresas; (c) há a necessidade do 

compartilhamento interno dos fatores que representam a identidade organizacional, 

tais como missão, visão e valores para impulsionar o estabelecimento das 

estratégias organizacionais.  
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Em síntese, o conjunto de resultados da pesquisa revelou a necessidade de 

investimentos na gestão e no controle de custos para que esses aspectos possam 

ser mais utilizados para potencializar as estratégias corporativas e de negócios, 

colaborando para que as empresas do agronegócio tenham meios de reagir às 

pressões mercadológicas, econômicas, políticas e sociais, atendendo, igualmente, 

às demandas de um mercado cada vez mais competitivo, possibilitando, ainda, a 

geração de valor em uma perspectiva sustentável e duradoura. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista 

 

Roteiro de entrevista aplicado aos diretores, gestores e analistas do setor do 

agronegócio em Minas Gerais. 

 

Assunto: instrumento de coleta de dados para pesquisa sobre estratégias, sistema 

de controle e contabilidade gerencial e custos utilizada por empresas mineiras do 

agronegócio. 

 

Pesquisadora: Gisele Moreira de Sousa 

 

Prezado Senhor(a), 

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida no Programa de Mestrado 

Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, com o objetivo de 

analisar as estratégias de controle e gestão de custos em empresas do setor de 

agronegócio em empresas localizadas no estado Minas Gerais. A realização deste 

estudo reveste-se de importância para o mestrado pela carência de trabalhos 

específicos sobre o uso de estratégia, sistema de controle e contabilidade gerencial 

e custos no setor do agronegócio, bem como por ampliar as discussões sobre o 

papel desse sistema de controle para as estratégias de controle e gestão de custos 

nesse setor.  Além disso, esta pesquisa poderá contribuir na prática gerencial para 

as tomadas de decisões, tendo em vista que as relações entre setores no 

agronegócio não são mensuradas simplesmente pelas estatísticas, mas, sim, pela 

capacidade estratégica da Administração em dimensionar e controlar os vários 

fatores inerentes à sua cadeia de produção. 

Informo que os resultados desta pesquisa serão disponibilizados para V.Sª e 

que os dados fornecidos serão tratados de forma agregada, comparativa e 

informativa. 

Comprometo-me em manter a sua identidade em sigilo e as informações 

cedidas serão utilizadas somente para fins científicos. 
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Assim, venho solicitar a indispensável colaboração de V.Sª. no sentido de 

conceder uma entrevista com as questões propostas, necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Sua contribuição e colaboração serão de fundamental importância para atingir 

os objetivos educacionais.  

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Roteiro de Entrevista 

 

Dados pessoais do respondente: 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Tempo no cargo: _____________________________________________________ 

Tempo na empresa: ___________________________________________________ 

Data da entrevista: _________ / _________ / _________________. 

 

1) Você conhece a missão, visão e valores da empresa? Essas questões são 

formalizadas? Como elas são tratadas no dia-a-dia da empresa? 

2) A empresa possui estratégias definidas para o alcance dos objetivos 

organizacionais? Você sabe quais são as estratégias e quais as implicações 

dessas em sua área? 

3) Diante da necessidade de manter a posição da empresa no mercado, quais as 

estratégias e políticas corporativas que buscam estabelecer diferenciais 

competitivos? 

4) Quais são os principais objetivos e metas organizacionais? Como estes são 

definidos e avaliados? 

5) A empresa elabora algum tipo de planejamento para avaliação dos resultados de 

curto e longo prazos? 

6) A empresa acompanha  o mercado rural no Brasil e no mundo, analisando as 

oportunidades e ameaças, forças e fraquezas da empresa em relação à 

concorrência interna e externa? Comente, por gentileza, descrevendo como se dá 

esse processo e como a empresa analisa as tendências e necessidades do 

mercado. 

7) Existe participação ativa de todos os gestores e analistas no estabelecimento dos 

objetivos estratégicos? 
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8) A forma adotada para o acompanhamento e controle dos resultados tem ajudado 

a empresa a alcançar os objetivos e as metas? Quais as implicações para sua 

área de trabalho? 

9) Você tem clara percepção de como o seu setor contribui para o alcance dos 

objetivos estratégicos da organização? Quais as particularidades para monitorar e 

controlar a realização dos objetivos e metas estabelecidos para seu setor ou 

unidade de negócios? 

10) Como são as políticas e estratégias de contratação e retenção de funcionários? 

Há políticas e estratégias específicas para desenvolver talentos, melhorar o clima 

e a comunicação entre as pessoas? 

11) Em sua opinião, as peculiaridades do agronegócio influenciam na forma de 

gestão e controle da empresa? Explique, por gentileza. 

12) A empresa possui um sistema de controle e contabilidade gerencial formalizado?  

13) Que tipos de controles formais existem na empresa (exemplo: orçamentos, 

sistema de informação, controle contábil, controle de produção, controle de 

qualidade, controle tributário, etc.)? Comente, por gentileza. Que tipos de 

controles informais existem (exemplo: baseados em liderança, carisma, clima 

organizacional, cultura, aspectos socio-organizacionais, etc.)? Comente, por 

gentileza. 

14) Em sua opinião, o sistema de controle e contabilidade gerencial vigente permite 

o alinhamento entre estratégia, objetivos e resultados? 

15) O sistema de controle e contabilidade gerencial existente funciona como um 

sistema de informações, potencializando a tomada de decisão estratégica e 

operacional? Como? 

16) A forma de exercício de controle em sua empresa permite trabalhar com 

previsões, elaborar e acompanhar orçamentos? 

17) Existe alinhamento entre o processo de controle e a gestão financeira da 

empresa? Comente, por gentileza. 

18) Em sua opinião, quais as principais falhas e potencialidades do sistema de 

controle e contabilidade gerencial utilizado pela empresa? Comente, por 

gentileza, indicando oportunidades de melhoria frente aos problemas 

identificados. 



221 
 

19) O sistema de controle e contabilidade gerencial da sua empresa é usado para 

fornecer informações precisas sobre os custos dos produtos, serviços e 

processos organizacionais? 

20)  Sua empresa possui uma área específica para levantamento de informações e 

apuração dos custos? Como esses processos são feitos? 

21) A literatura acadêmica defende que há alguns custos que são gerados durante a 

fase de projeto do produto, outros durante a fase de produção, alguns para 

manter o produto no mercado e outros ainda para retirar os produtos do mercado, 

ressaltando que todos esses custos  deveriam ser controlados pela empresa. Na 

prática, como se dá esse processo e quais desses custos são efetivamente 

controlados na sua empresa? 

22) Quais instrumentos de análise e gestão de custos são empregados na sua 

empresa? Como eles ajudam a garantir a lucratividade dos produtos e a 

rentabilidade dos valores investidos? 

23) De que modo a empresa busca criar valor em relação ao seu produto ou serviço 

para a sociedade? Quais as relações da gestão de custos com esse processo? 

24) De que modo a empresa busca estabelecer e controlar a política de preços e a 

qualidade de seus produtos? Que tipo de comparações é feito com o mercado e 

como isso afeta nas estratégias de gestão de custos da empresa? 

25) Qual método de custeio é utilizado pela empresa? Quais suas características, 

potencialidades e limitações? 

26) Quais custos são apropriados aos produtos e como se dá esse processo na sua 

empresa? E quanto aos custos que não são passíveis de serem identificados 

diretamente com o produto e que necessitam de algum critério de rateio para a 

sua apropriação, quais elementos são considerados como base para essa 

alocação? 

27) Existe uma análise das variações dos resultados projetados versus realizados? 

Com que frequência? Quais as ações decorrentes desse processo e qual o 

impacto delas nas políticas e estratégias de gestão e controle de custos? 

28) Como a empresa analisa os custos e qual o impacto dessas análises na tomada 

de decisão estratégica (exemplo: linhas de produtos, negócios , mercados, etc.), 

tática (comprar ou fabricar, introdução ou eliminação de produtos, interromper os 

processos ou continuar a fabricação, terceirização de parte da produção, etc,) e 

operacional (uso de máquinas e equipamentos, horas extras, férias, etc.)?
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Apêndice B - Tabelas 

Tabela 26 

Resumo dos roteiros de entrevistas de acordo com os perfis dos respondentes  

QUESTÕES PROPOSTAS 
Respondentes 

Diretor Superintendente Gerente Analista 

1 Você conhece a missão, visão e valores da empresa? Essas questões são formalizadas? Como elas 
são tratadas no dia-a-dia da empresa? 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

2 A empresa possui estratégias definidas para o alcance dos objetivos organizacionais? Você sabe 
quais são as estratégias e quais as implicações dessas em sua área? 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

3 Diante da necessidade de manter a posição da empresa no mercado, quais as estratégias e políticas 
corporativas que buscam estabelecer diferenciais competitivos? 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 Quais são os principais objetivos e metas organizacionais? Como estes são definidos e avaliados? X X X X 

5 A empresa elabora algum tipo de planejamento para avaliação dos resultados de curto e longo 
prazo? 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
6 A empresa acompanha o mercado rural no Brasil e no mundo, analisando as oportunidades e 

ameaças, forças e fraquezas da empresa em relação à concorrência interna e externa? Comente, por 
gentileza, descrevendo como se dá esse processo e como a empresa analisa as tendências e 
necessidades do mercado. 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

7 Existe uma participação ativa de todos os gestores e analistas no estabelecimento dos objetivos 
estratégicos? 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8 A forma adotada para o acompanhamento e controle dos resultados tem ajudado a empresa a 
alcançar os objetivos e metas? Quais as implicações para sua área de trabalho? 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

9 Você tem clara percepção de como o seu setor contribui para o alcance dos objetivos estratégicos da 
organização? Quais as particularidades para monitorar e controlar a realização dos objetivos e metas 
estabelecidos para seu setor ou unidade de negócios? 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

10 Como são as políticas e estratégias de contratação e retenção de funcionários? Há políticas e 
estratégias específicas para desenvolver talentos, melhorar o clima e a comunicação entre as 
pessoas? 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

11 Em sua opinião, as peculiaridades do agronegócio influenciam na forma de gestão e controle da 
empresa? Explique, por gentileza. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Continua 



223 
 

Tabela 26 

Resumo dos roteiros de entrevistas de acordo com os perfis dos respondentes  

QUESTÕES PROPOSTAS 
Respondentes 

Diretor Superintendente Gerente Analista 

12 A empresa possui um sistema de controle e contabilidade gerencial formalizado? X X X X 

13 Que tipos de controles formais existem na empresa (exemplo: orçamentos, sistema de 
informação, controle contábil, controle de produção, controle de qualidade, controle tributário, 
etc.)? Comente, por gentileza. Que tipos de controles informais existem (exemplo: baseados em 
liderança, carisma, clima organizacional, cultura, aspectos sócio organizacionais, etc)? Comente, 
por gentileza. 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

14 Em sua opinião o sistema de controle e contabilidade gerencial vigente permite o alinhamento 
entre estratégia, objetivos e resultados?   

X 

 

X 

 

15 O sistema de controle e contabilidade gerencial existente funciona como um sistema de 
informações, potencializando a tomada de decisão estratégica e operacional? Como?   

X 

 

X 

 

16 A forma de exercício de controle em sua empresa permite trabalhar com previsões, elaborar e 
acompanhar orçamentos?  

X 

 

X 

 

X 

 

17 Existe um alinhamento entre o processo de controle e a gestão financeira da empresa? Comente, 
por gentileza. 

  
X 

 

X 

 

X 

 

18 
Em sua opinião, quais as principais falhas e potencialidades do sistema de controle e 
contabilidade gerencial utilizado pela empresa? Comente, por gentileza, indicando oportunidades 
de melhoria frente aos problemas identificados. 

  

X 

 

 

X 

 

 

19 O sistema de controle e contabilidade gerencial da sua empresa é usado para fornecer 
informações precisas sobre os custos dos produtos, serviços e processos organizacionais?   

X 

 

X 

 

20 Sua empresa possui uma área específica para levantamento de informações e apuração dos 
custos? Como esses processos são feitos? 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

21 A literatura acadêmica defende que há alguns custos que são gerados durante a fase de projeto 
do produto, outros durante a fase de produção, alguns para manter o produto no mercado e 
outros ainda para retirar os produtos do mercado, ressaltando que todos esses custos deveriam 
ser controlados pela empresa. Na prática, como se dá esse processo e quais desses custos são 
efetivamente controlados na sua empresa? 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Continua 
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Tabela 26 

Resumo dos roteiros de entrevistas de acordo com os perfis dos respondentes - conclui 

QUESTÕES PROPOSTAS 
Respondentes 

Diretor Superintendente Gerente Analista 

22 Quais instrumentos de análise e gestão de custos são empregados na sua empresa? Como eles 
ajudam a garantir a lucratividade dos produtos e a rentabilidade dos valores investidos?   

X 

 

X 

 

23 De que modo a empresa busca criar valor em relação ao seu produto ou serviço para a sociedade? 
Quais as relações da gestão de custos com esse processo? 

X 

 

X 

 

X 

  

24 De que modo a empresa busca estabelecer e controlar a política de preços e a qualidade de seus 
produtos? Que tipo comparações são feitas com o mercado e como isso afeta nas estratégias de 
gestão de custos da empresa? 

X 

 

X 

 

X 

  

25 Qual método de custeio é utilizado pela empresa? Quais suas características, potencialidades e 
limitações?   

X 

 

X 

 

26 Quais custos são apropriados aos produtos e como se dá esse processo na sua empresa? E quanto 
aos custos que não são passíveis de serem identificados diretamente com o produto e que necessitam 
de algum critério de rateio para a sua apropriação, quais elementos são considerados como base para 
essa alocação? 

  

X 

 

 

X 

 

 

27 
 
 

Existe uma análise das variações dos resultados projetados versus realizados? Com que frequência? 
Quais as ações decorrentes desse processo e qual o impacto delas nas políticas e estratégias de 
gestão e controle de custos? 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

28 
 
 
 
 

Como a empresa analisa os custos e qual o impacto dessas análises na tomada de decisão estratégica 
(exemplo: linhas de produtos, negócios, mercados, etc.), tática (comprar ou fabricar, introdução ou 
eliminação de produtos, interromper os processos ou continuar a fabricação, terceirização de parte da 
produção, etc.) e operacional (uso de máquinas e equipamentos, horas extras, férias, etc.)? 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

  

Total de perguntas por cargo 2 2 11 10 
Fonte:elaborada pela autora (2019). 
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Tabela 27 

Fonte de evidência de coleta de dados da pesquisa para quarto objetivo específico  

Objetivo específico 4 - Verificar a relação entre estratégia, controle e gestão de custos nessas empresas 

Respondentes 
A= Estratégico 
B= Tático 
C= Operacional 

Foco Marco Teórico Perguntas Respondentes 

Descrever os fatores 
fundamentais para o 
planejamento estratégico 

 Acosta e Souza (2017);  
Carvalho e Santos (2016);  
Frega et al. (2008) 

1 
 
 

Você conhece a missão, visão e valores da empresa? Essas 
questões são formalizadas? Como elas são tratadas no dia a dia da 
empresa? 

A, B e C 
 
 

Conhecer as estratégias e 
as implicações pessoais 
 

Behzadi et al. (2017);  
Donaldson (1985); Rankin et al. 
(2011); Yiridoe & Marett (2004). 

2 
 
 

A empresa possui estratégias definidas para o alcance dos objetivos 
organizacionais? Você sabe quais são as estratégias e quais as 
implicações dessas em sua área? 

A, B e C 
 
 

Identificar se as estratégias 
operam em conformidade 
com o SCCG 

Camargos e Barbosa (2003);  
Souza et al. (2015) 

 

3 
 
 

Diante da necessidade de manter a posição da empresa no mercado, 
quais as estratégias e políticas corporativas que buscam estabelecer 
diferenciais competitivos? 

A, B e C 
 
 

Conhecer os objetivos e 
metas organizacionais 

Carvalho e Santos (2016); 
Gomes e Salas (1995)  

4 
 

Quais são os principais objetivos e metas organizacionais? Como 
estes são definidos e avaliados? 

A, B e C 
 

Identificar os tipos de 
SCCG adotado e sua 
estrutura para tomada de 
decisão 

Anthony e Govindarajan (2006); 
Camargos e Barbosa (2003);  
Yiridoe & Marett (2004);  
 

5 
 
 

A empresa elabora algum tipo de planejamento para avaliação dos 
resultados de curto e longo prazo? 
 
 

A, B e C 
 
 

Avaliar diferenciais 
competitivos 
 
 
 

Silva (1999);  
Yiridoe & Marett (2004) 
 
 
 

6 
 
 
 
 

A empresa acompanha o mercado rural no Brasil e no mundo, 
analisando as oportunidades e ameaças, forças e fraquezas da 
empresa em relação à concorrência interna e externa? Comente, por 
gentileza, descrevendo como se dá esse processo e como a empresa 
analisa as tendências e necessidades do mercado. 

A, B e C 
 
 
 
 

Identificar se o SCCG é 
facilitador na 
implementação da 
estratégia e melhoria 
contínua     

Machado e Roveda (2010); 
Moura e Lima (2016);  
Prahalad e Hamel (1990)  
 

7 
 

Existe participação ativa de todos os gestores e analistas no 
estabelecimento dos objetivos estratégicos? 
 

A, B e C 
 
 

Continua 



226 
 

Tabela 27 

Fonte de evidência de coleta de dados da pesquisa para quarto objetivo específico 

Objetivo específico 4 - Verificar a relação entre estratégia, controle e gestão de custos nessas empresas 

Respondentes 
A= Estratégico 
B= Tático 
C= Operacional 

Foco Marco Teórico Perguntas Respondentes 
Identificar se o SCCG é 
facilitador na 
implementação da 
estratégia  e melhoria 
contínua 
 
 
 
 

Frega et al. (2008);  
Inibeh (2003) 
  
 

8 
A forma adotada para o acompanhamento e controle dos resultados 
tem ajudado a empresa a alcançar os objetivos e as metas? Quais 
as implicações para sua área de trabalho? 

A, B e C 
 
 

Machado e Roveda (2010); 
Prahalad & Hamel (1990)  
 
 

9 
 
 
 

Você tem clara percepção de como o seu setor contribui para o 
alcance dos objetivos estratégicos da organização? Quais as 
particularidades para monitorar e controlar a realização dos 
objetivos e metas estabelecidos para seu setor ou unidade de 
negócios? 

A, B e C 
 
 
 

Confirmar se o SCCG 
influencia no 
comportamento dos 
indivíduos 
 
 
 

Machado e Roveda (2010); 
Prahalad & Hamel (1990)  
 

10 
 
 

Como são as políticas e estratégias de contratação e retenção de 
funcionários? Há políticas e estratégias específicas para 
desenvolver talentos, melhorar o clima e a comunicação entre as 
pessoas? 

A, B e C 
 
 

Frega et al. (2008);  
Inibeh (2003) 
  

11 11) Em sua opinião,  as peculiaridades do agronegócio influenciam 
na forma de gestão e controle da empresa? Explique, por gentileza. 

A, B e C 
 

Identificar o SCCG Aguiar e Frezatti (2007);  
Anthony e Govindarajan (2011) 12 A empresa possui um sistema de controle e contabilidade gerencial 

formalizado?  A, B e C 

Analisar os contributos do 
SCCG é facilitador na 
implementação de 
estratégia  
 

Aguiar e Frezatti (2007);  
Anthony e Govindarajan (2011);  
Gomes e Salas (1995)  
 
 

13 
 
 
 
 

Que tipos de controles formais existem na empresa (exemplo: 
orçamentos, sistema de informação, controle contábil, controle de 
produção, controle de qualidade, controle tributário, etc.)? Comente, 
por gentileza. Que tipos de controles informais existem (exemplo: 
baseados em liderança, carisma, clima organizacional, cultura, 
aspectos sócio organizacionais, etc.)? Comente, por gentileza. 

A, B e C 
 
 
 
 

continua 

 



227 
 

Tabela 27 

Fonte de evidência de coleta de dados da pesquisa para quarto objetivo específico 

Objetivo específico 4 - Verificar a relação entre estratégia, controle e gestão de custos nessas empresas 

Respondentes 
A= Estratégico 
B= Tático 
C= Operacional 

Foco Marco Teórico Perguntas Respondentes 
Analisar os contributos do 
SCCG na vinculação de 
processo-chave dos 
negócios da empresa com 
as estratégias 

Aguiar e Frezatti (2007); Barbosa 
(2015);  Melo et al. (2017) 
 
 

14 
 
 
 

Em sua opinião o sistema de controle e contabilidade gerencial 
vigente permite o alinhamento entre estratégia, objetivos e 
resultados? 
 

B e C 
 
 
 

Identificar quais são os 
tipos de SCCG adotados 
quanto a finalidade e 
estrutura de decisão 

Aguiar e Frezatti (2007);  
Jordão et al. (2016) 
 
 

15 
 
 
 

O sistema de controle e contabilidade gerencial existente 
funciona como um sistema de informações, potencializando a 
tomada de decisão estratégica e operacional? Como? 
 

B e C 
 
 
 

Identificar quais são os 
componentes básicos do 
SCCG da empresa 
 

Marion e Segatti (2005);  
Souza et al. (2015) 

16 
 

A forma de exercício de controle em sua empresa permite 
trabalhar com previsões, elaborar e acompanhar orçamentos? 

A, B e C 
 

Aguiar e Frezatti (2007);  
Melo et al. (2017) 17 Existe alinhamento entre o processo de controle e a gestão 

financeira da empresa? Comente, por gentileza. 
A, B e C 

 

Confirmar se o SCCG 
influencia no 
comportamento dos 
indivíduos 

Machado e Roveda (2010);  
Marion e Segatti (2005) 
 
 

18 
 
 
 

Em sua opinião, quais as principais falhas e potencialidades do 
sistema de controle e contabilidade gerencial utilizado pela 
empresa? Comente, por gentileza, indicando oportunidades de 
melhoria frente aos problemas identificados. 

 B e C 
 
 
 

Identificar quais são os 
componentes básicos do 
SCCG da empresa 

Jordão et al. (2016); Melo et al. 
(2017); Ritta e Lavarda (2017)  
 

19 
O sistema de controle e contabilidade gerencial da sua empresa 
é usado para fornecer informações precisas sobre os custos dos 
produtos, serviços e processos organizacionais? 

 B e C 
 

Avaliar os conceitos e 
características 
relacionadas a custos 

Fraga et al. (2008); Silva (1999) 

 

 

20 

 

 

Sua empresa possui uma área específica para levantamento de 
informações e apuração dos custos? Como esses processos são 
feitos? 

A, B e C 
 

Continua 
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Tabela 27 

Fonte de evidência de coleta de dados da pesquisa para quarto objetivo específico 

Objetivo específico 4 - Verificar a relação entre estratégia, controle e gestão de custos nessas empresas 

Respondentes 
A= Estratégico 
B= Tático 
C= Operacional 

Foco Marco Teórico Perguntas Respondentes 

Identificar se as técnicas 
de custos utilizadas são 
tradicionais ou  
contemporâneas  

Fraga et al. (2008);  
Machado e Souza (2006); 
Souza e Heinem (2012) 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 

A literatura acadêmica defende que há alguns custos que são 
gerados durante a fase de projeto do produto, outros durante a fase 
de produção, alguns para manter o produto no mercado e outros 
ainda para retirar os produtos do mercado, ressaltando que todos 
esses custos deveriam ser controlados pela empresa. Na prática, 
como se dá esse processo e quais desses custos são efetivamente 
controlados na sua empresa? 

A, B e C 
 
 
 
 
 
 

Machado e Souza (2006);  
Silva (1999)  

22 
 

Quais os instrumentos de análise e gestão de custos são 
empregados na sua empresa? Como eles ajudam a garantir a 
lucratividade dos produtos e a rentabilidade dos valores investidos? 

B e C 
 
 

Identificar atendimentos de 
requisitos específicos da 
cadeia de valor 

Porter (1987);  
Reckziegel et al. (2007) 
 

23 
 

De que modo a empresa busca criar valor em relação ao seu produto 
ou serviço para a sociedade? Quais as relações da gestão de custos 
com esse processo? 

A e B 
 
 

Identificar diferenciais 
competitivos e estratégias 
 

Buranello (2011);  
Sovic et al. (2016) 
 

24 
 
 
 

De que modo a empresa busca estabelecer e controlar a política de 
preços e a qualidade de seus produtos? Que tipo de comparações é 
feito com o mercado e como isso afeta nas estratégias de gestão de 
custos da empresa? 

A e B 
 
 

Identificar se as técnicas 
de custos utilizadas são 
tradicionais ou 
contemporâneas 

Atkinson et al. (2000);  
Calado et al. (2007) 25 Qual método de custeio é utilizado pela empresa? Quais suas 

características, potencialidades e limitações? 
B e C 

 

Machado e Souza (2006); 
Souza e Heinem (2012);  
Shank e Govindarajan (1997)  
 
 

26 
 
 
 
 

Quais custos são apropriados aos produtos e como se dá esse 
processo na sua empresa? E quanto aos custos que não são 
passíveis de serem identificados diretamente com o produto e que 
necessitam de algum critério de rateio para a sua apropriação, quais 
elementos são considerados como base para essa alocação? 

B e C 
 
 
 
 

Continua  
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Tabela 27 

Fonte de evidência de coleta de dados da pesquisa para quarto objetivo específico - conclui 

Objetivo específico 4 - Verificar a relação entre estratégia, controle e gestão de custos nessas empresas 

Respondentes 
A= Estratégico 
B= Tático 
C= Operacional 

Foco Marco Teórico Perguntas Respondentes 
Avaliar o 
desdobramento do 
planejamento 
estratégico 

Atkinson et al. (2000);  
Machado e Souza (2006);  
Sovic et al. (2014) 

27 
 
 

Existe análise das variações dos resultados projetados versus 
realizados? Com que frequência? Quais as ações decorrentes 
desse processo e qual o impacto delas nas políticas e estratégias 
de gestão e controle de custos? 

A, B e C 
 
 

Interligar estratégia, 
SCCG e gestão de 
custos 
 
 
 
 

Anthony e Govindarajan (2006); 
Shank e Govindarajan (1997) 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 

Como a empresa analisa os custos e qual o impacto dessas 
análises na tomada de decisão estratégica (exemplo: linhas de 
produtos, negócios, mercados, etc.), tática (comprar ou fabricar, 
introdução ou eliminação de produtos, interromper os processos ou 
continuar a fabricação, terceirização de parte da produção, etc.) e 
operacional (uso de máquinas e equipamentos, horas extras, férias, 
etc.)? 

A e B 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 
 

 

 

 

 


