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RESUMO 

 

 

Nos tempos atuais, com o advento da globalização e a facilidade dos países em 
transpor fronteiras, elevou-se significativamente o nível de competição das 
empresas. O avanço tecnológico e o alto nível de exigência dos mercados 
contribuíram com a nova realidade, demandando a cada dia maior eficiência na 
gestão dos recursos. Empresas em todo o mundo enfrentam um crescimento mais 
lento, perda de margem de lucro, bem como concorrentes internos e externos que 
não agem mais como se o bolo em expansão fosse grande o bastante para todos. 
Um dos fatores preponderantes para o sucesso de uma empresa, em mercados 
competitivos, é a competitividade em custos. É fundamental gerenciar de forma 
efetiva e estratégica os fatores internos e externos que contribuem para uma gestão 
de custos competitiva. O presente trabalho busca contribuir com o estudo da gestão 
estratégica de custos. Esta vista como um instrumento para a gestão de resultados 
nas indústrias de cimento brasileiras. O perfil da indústria de cimento torna-se ainda 
mais crítico quando inserido no cenário mensurado acima, de extrema 
competitividade, elevado nível de exigência e perdas consideráveis nas margens de 
lucro. É uma indústria que requer grandes investimentos e está sujeita a fortes 
pressões dos custos. O objetivo, portanto, deste trabalho é identificar se as 
indústrias de cimento pesquisadas utilizam a gestão estratégica de custos como 
ferramenta de gestão de resultados. Para melhor compreensão e enriquecimento do 
tema, foi realizada uma pesquisa de campo que consiste em aplicar um questionário 
para executivos, que atuam na área de finanças e ou controladoria, das principais 
indústrias de cimento do Brasil, para mapear e entender o contexto relacionado à 
questão da pesquisa. Desse modo a questão que permeia esta pesquisa é: os 
artefatos e técnicas da gestão estratégica de custos são utilizados como 
instrumentos de gestão de resultados nas indústrias de cimento? Assim, o resultado 
da pesquisa, demonstra que as empresas pesquisadas utilizam os artefatos e 
técnicas das GEC para gestão de seus resultados, mas com alguns pontos de 
melhoria, deixando abertas algumas lacunas que poderiam propiciar melhores 
resultados. 
 
 

Palavras-chave: Custos; gestão estratégica; cimento; tomada de decisão; sinergia.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the level of business competition has substantially increased with the 
advent of globalization and the ease of crossing borders for countries. The 
technological advances and the high level of demand of markets have contributed 
with the new reality, demanding greater efficiency in the resource management every 
day. Companies all over the world face slower growth, loss of profit margin as well as 
internal and external competitors which no longer act as if the portion in expansion 
was big enough for everyone. One of the major factors for a company’s success in 
competitive markets is the cost competitiveness. It is critical to effectively and 
strategically manage internal and external factors that contribute to a competitive 
cost management. This research aims to contribute with the study of strategic cost 
management which is considered an instrument for the management of results in the 
Brazilian cement industries. The cement industry profile becomes even more critical 
when inserted in the scenario described above, of extreme competitiveness, high 
level of demand and considerable losses in the profit margins. It is an industry that 
requires large investments and it is subject to strong cost pressure. Therefore, the 
aim of this study is to identify whether the cement industries surveyed use the 
strategic. For a greater understanding and to enrich the theme, a field research has 
been carried out applying a questionnaire to executives who work in the finance and / 
or controlling area of the main Brazilian cement industries, in order to map and 
understand the context related to the issue of the study. This way, the question that 
permeates this research is: are the artifacts and the techniques from strategic cost 
management used as instruments of results management in cement industries? 
Thus, the research results illustrate that the companies surveyed use the artifacts 
and the techniques from GEC to manage their results, but with some room for 
improvement, leaving certain gaps open that could lead to better results. 
 

 

Keywords: Costs; strategic management; cement; decision-making; synergy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com o advento da globalização, as consequências da abertura dos mercados 

mundiais foram inúmeras, quebra de barreiras econômicas, flexibilizando o fluxo de 

produtos em diversas economias, investimentos em diferentes mercados, produções 

em escalas recordes e consequente acirramento da concorrência. 

Mas, com o passar dos anos, o cenário se agravou e levou a atual economia 

mundial a dois momentos distintos: alto nível de desemprego, crescimento produtivo 

baixo e crescimento econômico incerto.  

Por outro lado, a suposta quarta revolução industrial e as novas formas de 

consumo, que poderiam provocar uma onda de crescimento, liderada por inovações 

e tecnologia, provocam esperança e expectativa de crescimento econômico.  

Em qualquer um dos dois momentos, a palavra competitividade é a chave 

para o sucesso. Economias e empresas altamente competitivas são menos 

suscetíveis a crises, são mais resilientes para riscos e melhor preparadas para se 

adaptar rapidamente a ambientes de mudança (SCHWAB, 2015). 

Considerando esse contexto, as tendências do novo mercado, vinculado ao 

tema central do presente trabalho: uma contribuição ao estudo da gestão estratégica 

de custos como instrumento de gestão de resultados nas indústrias de cimento, fica 

ainda mais evidente a importância da utilização, em sua essência, da GEC para a 

indústria de cimento brasileira. O mercado cimenteiro passa por uma grande crise, 

principalmente com a queda significativa do consumo de cimento, a entrada de 

novos concorrentes, as ampliações da capacidade produtiva e a crise econômica e 

política vivida no Brasil.  

Segundo informações no site do Sindicado Nacional da Indústria de Cimento, 

no que se refere aos custos diretos, os custos com combustíveis e energia elétrica 

representam mais de 50% na formação do custo direto de produção de uma fábrica. 

O cimento é uma commodity presente em todo o tipo de obra, das mais simples até 

as mais complexas. A utilização das técnicas e artefatos da GEC pode proporcionar 

um diferencial em custo, tornando a empresa mais competitiva e preparada para 

enfrentar os desafios e as novas demandas do mercado, além de aumentar a 

resiliência para superar momentos de crise.  



15 
 

Baseando-se no conceito e na importância da competitividade para as 

empresas de Porter, é possível destacar que “a vantagem competitiva surge 

fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus 

compradores” (PORTER, 1989, p. 3). 

Em linhas gerais, Porter destaca que as regras da concorrência estão 

englobadas em cinco forças que determinam a rentabilidade da indústria:  

 

Figura 1: As cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade da indústria 

Fonte: Porter e Michael (1998, p. 4). 

 

A metodologia das cinco forças permite que uma empresa perceba a 

complexidade e aponte os fatores críticos para a concorrência em seu segmento, 

bem como permite que ela identifique as inovações estratégicas que melhorariam 

sua rentabilidade, ou seja, sua competitividade (PORTER, 1989, p. 6). 

Desse modo, ser competitivo passa a ser essencial para o sucesso e 

sobrevivência do negócio, e um dos meios mais importantes para atingir a 

competitividade é através de uma gestão de custos eficiente e estratégica. 

A mudança na gestão de custos, nas últimas décadas, é oriunda de um 

ambiente competitivo cada vez mais intenso, gerado pela incorporação de novas 
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tecnologias de informação, de novas práticas de manufatura, pelo acentuado foco no 

cliente e das novas formas de aliança na cadeia de suprimentos, elevando a gestão 

de custos a um importante papel na determinação dos objetivos estratégicos das 

organizações. Mas apenas gerenciar informações produzidas nos sistemas de 

custos não significa gerenciar estrategicamente os custos. 

Acerca da gestão estratégica de custos, Hansen e Mowen (2001, p. 423) 

afirmam que a tomada de decisão estratégica é o ato de escolher, entre as 

alternativas de estratégias, uma com garantia razoável de crescimento e 

sobrevivência a longo prazo para uma empresa. A gestão estratégica de custos é o 

uso de dados de custos para desenvolver e identificar estratégicas superiores que 

produzirão uma vantagem competitiva sustentável. 

Portanto, a gestão estratégica de custos está associada às iniciativas, isto é, 

às ações tomadas pelos seus executivos para melhorar o posicionamento das 

empresas em seus ambientes externos. Assim, ela pode ser favorecida, também, 

pelos sistemas de contabilidade de custos, no que se refere ao suporte 

informacional do processo de tomada de decisão. A gestão estratégica de custos 

busca melhorar o desempenho das organizações e a gestão de custo deve capturar, 

por exemplo, as demandas de qualidade do produto, alterações em processos e 

programas de redução de custos.  

 

Mercado de cimento no Brasil 

 

Este tópico explora o mercado de cimento no Brasil, o histórico, os principais 

grupos e as informações de maior relevância, como consumo de cimento, market 

share, taxa de ocupação, projeções, dentre outros.1  

A palavra cimento é originada do latim caementu, que, na antiga Roma, 

designava uma espécie de pedra natural de rochedos quebrados. O produto é o 

componente básico para o concreto. Em meados de 1830, o inglês Joseph Aspdin 

patenteou o processo de fabricação de um ligante que resultava da mistura, 

calcinada em proporções certas e definidas de calcário e argila. O resultado foi um 

pó que, por apresentar cor e características semelhantes a uma pedra abundante na 

ilha de Portland, foi denominado “Cimento Portland”. 

                                                 
1 As informações deste tópico foram extraídas no site do Snic (Sindicato Nacional da Indústria de 
Cimento). Disponível em: <http://www.snic.org.br>. 
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No Brasil, as primeiras iniciativas para a fabricação de cimento ocorreram no 

final do século XIX. O ano de 1926 foi um marco para a indústria do cimento 

brasileira, com a inauguração da fábrica Companhia Brasileira de Cimento Portland, 

em Perus. A partir daí o cimento começou a ser produzido no Brasil em escala 

industrial. Em 1933 a produção nacional começava a ultrapassar as importações. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou num processo de 

desenvolvimento industrial e de infraestrutura. O consumo per capita de cimento 

saltou de 12,9 kg/hab/ano em 1935, para 22,3 kg/hab/ano no fim da Guerra e para 

nada menos do que 67,7 kg/hab/ano em 1962. Entre 1945 e 1955, o setor inaugurou 

16 novas fábricas e, desde então, o País se tornou autossuficiente no consumo de 

cimento. 

A década de 1960 não foi um período fácil para a economia brasileira e, 

consequentemente, para a indústria do cimento. A ociosidade da indústria era de 

17% e o cenário só mudou no final da década com a retomada do crescimento da 

economia. 

O milagre econômico, ocorrido na década de 1970, em consequência dos 

investimentos governamentais em obras de infraestrutura, possibilitou considerável 

estímulo para a indústria de cimento, aumentando sua capacidade produtiva e 

inaugurando novas unidades por todo o País. Ao todo foram 22 novas fábricas de 

cimento instaladas no País nesse período. No entanto a crise do petróleo, no final da 

década, impediu a continuidade desse crescimento. 

Durante os anos 1980, o Brasil experimentou crises nunca antes vistas, a 

recessão mundial e a consequente queda dos investimentos resultou num período 

de pouca atividade na construção civil. Empresas de cimento chegaram a operar 

com capacidade ociosa de 55%. 

A criação do Plano Real trouxe estabilização da economia e aumento no 

poder aquisitivo da população. O reflexo foi imediato impulsionando o mercado de 

cimento para crescimentos de dois dígitos. Em 1999 o consumo de cimento chegou 

no patamar recorde de 40 milhões de toneladas. A partir do ano 2000, os resultados 

do setor começaram a fraquejar diante dos percalços da economia. As seguidas 

crises econômicas e o término da paridade cambial fizeram com que o Real se 

desvalorizasse, atingindo em cheio o consumo. 

A partir de 2004, com o marco regulatório da construção civil, o incentivo à 

construção imobiliária, o crescimento da massa salarial, expansão do crédito, 
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redução dos juros e a capitalização das incorporadoras e construtoras, a atividade 

da construção civil apresentou um forte crescimento e consequentemente a indústria 

de cimento. Informação utilizada na integra, sem modificações.  

 

Grupos industriais e participação no mercado 

 

A maior fatia de mercado concentra-se em um grupo formado por quatro 

indústrias, são elas: Votorantim, Intercement, Lafarge / Holcim e João Santos, 

totalizando uma participação de 83,4% do mercado. A Votorantim se destaca, ou 

seja, é a líder de mercado isolada e está presente geograficamente em todas as 

regiões do País. Os dados referem-se ao período de 2013, conforme divulgado pelo 

Snic.2 

 

Quadro 1: Grupos industriais e participação no mercado 

 

Fonte: Relatório Anual (SNIC, 2013). 

 

Panorama do mercado 

 

As notícias envolvendo o mercado de cimento não é nada favorável, as 

projeções são sempre de queda nas vendas, com o desaquecimento do consumo 

                                                 
2 Os dados extraídos referem-se ao ano de 2013, portanto, sujeitos a possíveis alterações posterior a 
essa data. 

Grupo Industrial Nº de Fábricas Grupo Industrial Market Share

Votorantim 25 Votorantim 40,1%

Intercement 16 Intercement 18,0%

Lafarge / Holcim 15 Lafarge / Holcim 15,1%

João Santos 11 João Santos 10,2%

Mizu 5 Ciplan 4,0%

Outros 4 Liz 2,7%

Tupi 3 CSN 2,6%

Apodi 2 Tupi 2,5%

CSN 2 Brennand 1,5%

Brennand 1 Outros 3,3%

Ciplan 1 Total 100,0%

Itambé 1

LIZ 1

Supremo 1

Total 88
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interno, impactando fortemente nos resultados e consequentemente provocando 

perda de margem Ebitda. A situação é ainda pior para grupos que estão 

alavancados, ou com escassez de caixa, forçando-os a negociar suas dívidas a um 

custo alto. Várias fábricas estão sendo fechadas, principalmente por apresentarem 

margens negativas. Até mesmo parcerias ou venda de participação tornam-se 

inviáveis com o mercado tão deteriorado. 

Isso pode ser constatado na reportagem realizada pelo Estadão, em 22 de 

maio de 2015, o qual destaca que a Votorantim suspendeu a produção de cimento 

de sua fábrica no município de Ribeirão Grande, interior do estado de São Paulo. 

Segundo a reportagem,  

 

A Votorantim Cimentos alegou “o atual contexto macroeconômico 
brasileiro” para justificar a decisão. A Votorantim Cimentos, empresa 
do Grupo Votorantim, anunciou a dispensa de funcionários e a 
suspensão da produção na sua fábrica de cimentos no município de 
Ribeirão Grande, sudoeste paulista. Dos 128 funcionários a serem 
dispensados, 83 já não trabalharam ontem. Os três fornos da 
Cimentos Ribeirão Grande foram desligados. A fábrica, que já foi a 
principal empregadora da cidade, de 7.341 habitantes, ainda é a 
maior geradora de receita. A Votorantim Cimentos alegou o atual 
contexto macroeconômico brasileiro para justificar as demissões. 
(TOMAZELA, 2015) 

 

Ainda, de acordo como o jornal Valor Econômico de 11 de maio de 2017:  

 

As vendas internas de cimento acumulam retração de 10,1% de 
janeiro a abril, para 16,962 milhões de toneladas, segundo o 
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). A entidade 
mantém a projeção que as vendas domésticas do insumo terão recuo 
de 5% a 7% neste ano. (QUINTÃO, 2017)  

 

Segundo o site Cimento.org, de 6 de março de 2017:  

 

A Itapissuma, gigante produtora do cimento Nassau, do Grupo João 
Santos, fechou suas portas hoje no município de Fronteiras. 
Instalada em Fronteiras e explorando jazida mineral no vizinho 
município de Pio IX, a empresa lançou hoje uma nota comunicando a 
suspensão de suas atividades. No comunicado, a empresa alega que 
a medida deve-se à crise econômica que assola o país. Também 
revela que suas vendas caíram 80%. (TAVARES, 2017) 
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Ocupação do mercado 

 

O gráfico abaixo resume claramente o contexto do mercado de cimento, com 

a elevação expressiva da capacidade de produção, 59,7 milhões de toneladas em 

2007, para 96,0 milhões de toneladas em 2016, aumentando 62% em nove anos. 

Esse crescimento deve-se a atrativa margem Ebitda do negócio, obviamente até o 

ano de 2012, antes dos primeiros passos da crise econômica e política.  

Novos investidores construíram novas fábricas e grupos industriais que já 

atuavam no mercado de cimento investiram em ampliações. Na época dos 

investimentos, o mercado respondia de forma positiva e a expectativa era otimista, o 

consumo de cimento aumentava a cada ano, alavancado principalmente pelo boom 

imobiliário ocorrido no período de 2004 a 2014. O consumo de cimento no período 

de 2004 a 2014, simplesmente dobrou, de 35,7 milhões de toneladas para 71,7 

milhões de toneladas, conforme dados abaixo no gráfico. Com todo esse contexto, a 

taxa de ocupação desse mercado, no período de 2008 a 2014, era considerada 

atrativa, na média de 86%.  

A partir do ano de 2015, há uma redução significativa, iniciando um 

comportamento preocupante, tendo em vista a elevada capacidade produtiva. O ano 

de 2016 confirmou a tendência de queda, com o consumo de 57,5 milhões de 

toneladas, voltando ao patamar dos anos 2009 e 2010. Com o País mergulhado na 

crise econômica e política, a queda do consumo provoca grandes impactos na 

indústria de cimento e a taxa de ocupação reduz drasticamente para 60% em 2016. 
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Gráfico 1: Panorama do mercado de cimento nos últimos nove anos (2007-2016) 

Fonte: Snic (Sindicato Nacional da Indústria de Cimento). 

 

Demonstrações financeiras 

 

O objetivo deste tópico é apresentar de forma sintética a demonstração do 

resultado de uma empresa que atua no mercado cimenteiro. A empresa selecionada 

foi a InterCement S.A, pelo fato de a maioria de suas operações estarem situadas no 

Brasil, assim, evidencia-se os impactos da crise econômica por meio de seus 

números.  

O Grupo InterCement Brasil, atualmente, ocupa a segunda colocação na 

participação do mercado cimenteiro. Segundo o Sindicado da Indústria de Cimento, 

possui 26 fábricas de cimento (16 localizadas no Brasil, nove na Argentina e uma no 

Paraguai), 43 usinas de concreto (34 localizadas no Brasil e nove na Argentina) e 

três unidades de agregados (duas localizadas no Brasil e uma na Argentina). 

Adicionalmente, a companhia possui participações societárias em geradoras de 

energia elétrica na modalidade de autoprodutor e sua controlada Loma Negra 

C.I.A.S.A. (“Loma Negra”); possui o controle na Yguazu Cementos S.A. (“Yguazu”), 

sociedade paraguaia que opera na fabricação, moagem, importação e 

comercialização de cimento. 
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Tabela 1: Demonstração de resultado do Grupo InterCement Brasil 

 

Fonte: Intercement. 

 

O lucro bruto do exercício de 2016 reduziu de forma significativa se 

comparado com os exercícios anteriores, chegando a redução de 73% em relação 

ao ano de 2013. O impacto da crise tem sido catastrófico para o mercado cimenteiro, 

principalmente quando alinhado à entrada de novos concorrentes. Tais efeitos são 

representados claramente através dos prejuízos divulgados nos anos de 2015 e 

2016, na empresa InterCement S.A. 

 

Questão de pesquisa 

 

Após a contextualização da situação-problema, que orienta esta pesquisa, 

vale destacar a questão que delineia este trabalho, qual seja: os artefatos e técnicas 

da gestão estratégica de custos são utilizados como instrumentos de gestão de 

resultados nas indústrias de cimento?   

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Este trabalho busca identificar, a partir de análise dos elementos conceituais 

que caracterizam a gestão estratégica de custos (GEC) e da pesquisa realizada em 

campo, se as empresas pesquisadas utilizam a GEC como instrumento de gestão de 

seus resultados. Uma vantagem de custo, por exemplo, pode resultar de fontes 

diversas, como sistema de distribuição física de baixo custo, um processo de 

Demonstração consolidada de resultado

Valores expressos em milhões de reais 2013 2014 2015 2016

Receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados 3.395.156 3.651.414 2.992.952 2.019.774

Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados -2.482.837 -2.776.351 -2.273.603 -1.770.228

Lucro bruto 912.319 875.063 719.349 249.546

Despesas operacionais -9.735 -84.467 -289.085 -261.805

Lucro antes do resultado financeiro 902.584 790.596 430.264 -12.259

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 463.928 423.724 -82.504 -282.968
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montagem altamente eficiente ou a utilização de uma força de vendas superior 

(PORTER, 1989, p. 31). 

Uma empresa conta com uma vantagem de custo, se seu custo cumulativo da 

execução de todas as atividades de valor for mais baixo do que os custos dos 

concorrentes (ibid.).  

 

Objetivos específicos 

O presente estudo pretende atingir os seguintes objetivos específicos: 

a) Clarificar a diferença conceitual entre gestão de custos e gestão estratégica de 

custos; 

b) Apresentar os artefatos, as contribuições mitigatórias, preditivas e estratégicas 

da gestão estratégica de custos; 

c) Apresentar o resultado da pesquisa e mapear se as empresas utilizam os 

artefatos e técnicas da GEC como instrumento de gestão. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo exploratório, realizado por meio de uma pesquisa 

respondida por seis empresas atuantes no mercado cimenteiro brasileiro. O 

questionário possui perguntas relacionadas à GEC, o objetivo principal é evidenciar 

a aderência das empresas pesquisadas à utilização dos artefatos e técnicas da 

GEC.  

 

Relevância 

 

Segundo Mintzberg (2005, p. 361), uma contribuição teórica “possibilita ver 

profundamente, de maneira imaginativa, fenômenos que pensávamos ter 

entendido...a teoria é inútil a menos que surpreenda inicialmente – ou seja, altere a 

percepção”. Dessa forma, uma contribuição teórica, alinhada ao conceito de 

Mintzberg, obriga um esforço adicional do pesquisador, para que além de 

desenvolver o conhecimento conceitual existente, possa disponibilizar ao leitor uma 

contribuição que agrega valor. Assim, cabe ao presente estudo alcançar uma 
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percepção reveladora, que agrega valor ao leitor, além de clarificar conceitos na 

literatura da GEC. 

O presente trabalho, ao utilizar os conceitos teóricos relacionados à GEC e 

abordados pelos autores estudados, busca contribuir para o melhor entendimento da 

diferença conceitual entre gestão estratégica de custos e gestão de custos. A 

pesquisa contribui para evidenciar se os artefatos e técnicas da GEC são utilizados 

para gestão de resultados das indústrias de cimento. 

 

Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho será dividido em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais, distribuídos da seguinte forma: 

O primeiro capítulo traz a revisão de literatura e o conjunto de conceitos que 

serão usados nas análises dos dados obtidos. 

Já o segundo capítulo apresenta a descrição da pesquisa realizada em 

termos do sujeito da análise, inclusive tratando a questão da população e amostra; 

dados e técnicas para sua obtenção; e, finalmente, técnicas de análise usadas. 

O terceiro capítulo apresenta o resultado e análise da pesquisa, sendo 

matéria-prima para realizar a conclusão do trabalho. 

 Nas considerações finais, apresenta-se as conclusões alcançadas por meio 

deste estudo, por meio das respostas obtidas à questão de pesquisa e principais 

resultados obtidos. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

Este capítulo estabelece os conceitos e definições dos temas gestão de 

custos e gestão estratégica de custos, objetivos deste trabalho. O objetivo é 

esclarecer tais conceitos, separá-los, demonstrando suas particularidades, uma vez 

que, em vários livros, são apresentados de forma semelhante, dificultando uma 

compreensão mais clara. Assim, primeiramente, torna-se necessário conceituar 

gestão de custos e posteriormente gestão estratégica de custos. Na sequência da 

revisão da literatura, serão apresentados os conceitos dos principais artefatos da 

GEC, finalizando o capítulo com uma breve abordagem dos temas de 

competitividade, tomada de decisão e uma síntese do contexto econômico brasileiro. 

Para conceituar e definir gestão de custos e gestão estratégica de custos, 

torna-se necessário primeiramente explorar os conceitos de gestão, custos e gestão 

estratégica. 

 

1.1. Gestão  

 

Conceituando gestão dentro do contexto da gestão estratégica de custos, 

Cruz (1991, 38) define como “processo de decisão baseado em um conjunto de 

conceitos e princípios coerentes entre si, que visa garantir a consecução da missão 

da empresa”. É possível identificar alguns pontos importantes no conceito de Cruz, 

decisão, conjunto de conceitos e os valores e objetivos constantes na missão da 

empresa.   

O conceito de Masayuki (1991, p. 39), é um pouco mais específico: “gestão é 

a atividade de se conduzir uma empresa ao atingimento do resultado desejado 

(eficácia) por ela, apesar das dificuldades”.   

Assim, utilizando as definições dos autores acima e extrapolando-as, é 

possível definir gestão como: o processo de decisão, realizado por indivíduos, 

inseridos em um ambiente, que buscam soluções para determinados problemas. 
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1.2. Gestão estratégica  

 

Definir gestão estratégica é de vital importância para a clara definição de 

gestão estratégica de custos.  

Abordando os conceitos identificados na literatura e testados por Nag et al. 

(2007 apud SLAVOV, 2013), seis elementos são fundamentais para a definição do 

conceito de gestão estratégica: 

a) Primeiro elemento: principais iniciativas deliberadas e emergentes. Existe 

seleção de prioridades. Nem todos os processos ou ações são abordados pela 

gestão estratégica, apenas os principais e de longo prazo; 

b) Segundo elemento: tomadas pelos executivos em nome dos proprietários. 

Identifica um grupo alvo para gestão estratégica, assim a gestão estratégica é 

um atributo da alta gestão, como CEOs, diretores, conselheiros e demais 

executivos; 

c) Terceiro elemento: envolve a utilização de recursos; 

d) Quarto elemento: melhorar o desempenho; 

e) Quinto elemento: das firmas. A unidade central de análise da gestão 

estratégica, sendo termos equivalentes à “firma”. Organização, empresa, 

companhia e corporação; 

f) Sexto elemento: seus ambientes externos. Representado pelo mercado, 

concorrência e indústria, são ambientes imediatos de uma empresa. Contexto 

amplo.  

Ainda de acordo com Nag et al. (2007 apud SLAVOV, 2013),  

 

the major intendend and emergent taken by general managers on 
behalf of owners, involving utilization of resources to enhance the 
performance of firms in their external environments.3 

 

Ao definir gestão estratégica e destacar o elemento “utilização de recurso”, 

naturalmente surge a relação com custos, além de enfatizar a busca por melhoria de 

desempenho.  

                                                 
3 Tradução livre: “Os principais objetivos e riscos, assumidos pelos executivos em nome dos 
proprietários, envolvendo a utilização de recursos para melhorar o desempenho das empresas em 
seus ambientes externos”. 
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Considerando as análises apresentadas acima, entende-se como gestão 

estratégica as ações prioritárias tomadas pelos principais executivos, que envolvem 

utilização de recursos em prol do melhor desempenho da firma em seu ambiente 

externo. 

Em sua tese de doutorado, Slavov apresentou um quadro com a distinção 

entre a gestão estratégica e a gestão operacional. Esse quadro possui conceitos de 

vários autores, está detalhado por itens, é forma bastante didática para clarificar o 

entendimento de gestão estratégica. (SLAVOV, 2013, p. 106). 

 

Quadro 2: Distinção entre gestão estratégica e gestão operacional 

Fonte: Slavov (2013, p. 106). 

 

1.3. Custos 

 

Após explorar os conceitos de gestão e gestão estratégica, este item trata do 

conceito de custos, tendo em vista o objetivo deste trabalho, é importante conceituar 

Gestão Estratégica Gestão Operacional

Ênfase dos resultados maior na eficácia maior na eficiência

Ênfase das soluções maior na viabilidade maior na técnica

Métodos ênfase na criatividade ênfase no modelo

Planejamento menos estruturado mais estruturado

Orientação das decisões mais sintética mais analítica

Importância da modelagem quantitativa menor maior

Linearidade do processo de decisão menor maior

Relevância das iniciativas maior menor

Nível hierárquico do pessoal envolvido maior menor

Raridade dos recursos maior menor

Imitabilidade dos recursos menor maior

Valor dos recursos maior menor

Frequência e regularidade das decisões menor maior

Programação e estruturação das decisões menor maior

Precedente para outras decisões maior menor

Quantidade de recursos envolvidos maior menor

Abrangência dos recursos envolvidos maior menor

Abordagem em relação a produtos e marcados maior menor

Abordagem em relação a processos e atividades menor maior

Prazo para acompanhamento do resultado maior menor

Dificuldade para reversão maior menor

Custo do erro da decisão maior menor

Oportunidade para melhorias incrementais menor maior

Bataglia e Klement 

(2011) Importância para os gestores maior menor

Rocha (1999) Posicionamento em relação ao ambiente maior menor

Posicionamento em relação à inovação maior menor

Limitação da racionalidade maior menor

Impacto das decisões políticas maior menor

Ansoff (1977)

Fishmann e Zilber 

(2000)

Matheson e 

Matheson (1998)

Romda-Pupo e 

Guerras-Martin 

(2012)

Ênfase
Autores Aspectos

Diversos

Nag et al  (2007)

Hickson et al 

(1986)
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separadamente gestão, gestão estratégica e custos, para que, na sequência, seja 

possível vincular tais temas com o conceito de gestão de custos e gestão estratégica 

de custos. 

O termo custos é bastante abrangente, possui várias classificações, sendo 

utilizado para várias finalidades nas empresas.  

Para Martins (2000, p. 9), custo é a “expressão monetária do consumo, da 

utilização ou da transformação de bens ou serviços no processo de produção de 

outros bens ou serviços”.  

Em sua tese de doutorado, Slavov definiu custos como: “sacrifício de recursos 

econômicos para atingir determinado objetivo”. (SLAVOV, 2013, p. 131). 

 

1.4. Gestão de custos  

 

O objetivo desta seção é identificar os conceitos atribuídos à gestão de 

custos. O primeiro passo é unificar os conceitos de gestão e custos, ambos 

estabelecidos nas seções anteriores. 

Recapitulando, gestão é o processo de decisão, realizado por indivíduos 

inseridos em um ambiente, que buscam soluções para determinados problemas. 

Custo é o sacrifício de recursos econômicos, realizado em prol de algum objetivo.    

Assim, com base nos atributos e conceitos acima, é possível conceituar de 

forma sintética gestão de custos como: processo de decisão que envolve sacrifício 

de recursos em prol de algum objetivo. 

Na visão de Hansen e Mowen, a gestão de custos produz informações para 

usuários internos. Especificamente, ela identifica, coleta, mensura, classifica e relata 

informações que são úteis aos gestores, para o custeio, planejamento, controle e 

tomada de decisão (HANSEN; MOWEN, 2001, p. 28).  

Em seu livro Gestão de Custos, Bacic (2011, p. 141) conceitua gestão de 

custos da seguinte forma:  

 

entende-se como gestão de custos, a contabilização e/ou geração de 
informações sobre a situação atual, futura e passada dos elementos 
de custos, a construção de uma situação favorável no que se refere 
aos custos, dentro de uma perspectiva sistêmica baseada na 
melhoria e na geração de valor para o cliente, ao controle dos custos 
dentro desta perspectiva e ao desenvolvimento de uma compreensão 
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dos fatores geradores de custos, sempre apoiando a manutenção e o 
aumento da competitividade da empresa. 

 

Para Slavov, gestão de custos é:  

 

um conjunto de filosofias, atitudes e artefatos que buscam uma 
situação favorável no que se refere aos custos, dentro de uma 
perspectiva sistêmica baseada na melhoria e no desenvolvimento de 
uma compreensão dos fatores geradores de custos. (SLAVOV, 2013, 
p. 142)  

 

Desse modo, avaliando as atribuições conceituais acima, é possível sintetizar 

que a gestão de custos está fortemente relacionada à apuração de informações, 

tanto passada, atual, quanto futura. É fundamentada na melhoria de processos, com 

ações de redução de custos e acompanhamento de resultados. É uma informação 

primária, importante para demonstrar desvios de rota e apontar tendências, portanto, 

está muito focada nos fatores geradores de custos, desvinculando-se de temas 

relacionados a longo prazo, estratégias de mercado e envolvimento da alta gestão. 

 

1.5. Gestão estratégica de custos  

 

Identificado os limites conceituais da gestão de custos, busca-se agora 

explorar e conceituar gestão estratégica de custos. A seguir algumas definições 

importantes que podem agregar na análise e entendimento do tema. 

Para Shank e Govindarajan (1989), gestão estratégica de custos trata de uma 

análise vista sob um contexto mais amplo, em que os elementos estratégicos se 

tornam mais conscientes, explícitos e formais, a análise de custos é vista 

tradicionalmente como o processo de avaliação do impacto financeiro das decisões 

gerenciais. 

Para Martins (2000), a gestão estratégica de custos requer uma análise mais 

profunda dos custos que vão além dos limites da empresa. A gestão estratégica de 

custos busca conhecer toda a cadeia de valor desde a aquisição da matéria prima 

até o consumidor final. 

De acordo com Hansen e Monwen, a gestão estratégica de custos é o uso de 

dados de custos para desenvolver e identificar estratégias superiores que produzirão 

uma vantagem competitiva sustentável (HANSEN; MONWEN, 2001, p. 423). 
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Já Slavov conceitua gestão estratégica de custos como: as principais 

filosofias, atitudes e artefatos tomados pelos gestores que buscam uma situação 

favorável no que se refere aos custos, de uma perspectiva competitiva baseada na 

melhoria e na criação de valor da firma em seu ambiente (SLAVOV, 2013, p. 154). 

O ponto de partida é o conceito de gestão estratégica, explorado no tópico 

“Gestão estratégica”, que possui características de ações no longo prazo, 

envolvimento destacado da alta gestão, realização de ações relevantes, que 

envolvem maiores riscos e montantes de valores maiores. Quando o foco é 

operacional, as ações são realizadas no curto prazo, com envolvimento da média 

gestão, ações rotineiras, que envolvem menores riscos e montantes de valores 

menores. Tais argumentos estão evidentes no Quadro 2. 

Os artefatos da GEC contribuem com a linha de raciocínio acima, pois são 

artefatos que reúnem o maior número de características da gestão estratégica, como 

aqueles que envolvem a inovação, criatividade, envolvimento da alta gestão e temas 

que extrapolam o limite físico da empresa. Para ilustrar melhor a ideia, é possível 

destacar os artefatos just in time, qualidade total, cadeia de valores e custeio 

baseado em atividades. 

Recapitulando o conceito de gestão estratégica: ações prioritárias tomadas 

pelos principais executivos, que envolve utilização de recursos, em prol do melhor 

desempenho da firma em seu ambiente externo, e o conceito de custos: sacrifício de 

recursos econômicos, realizado em prol de algum objetivo, é possível vinculá-los 

com intuito de formular um conceito para gestão estratégica de custos. 

Assim, definir define-se GEC como: ações relevantes no longo prazo, 

tomadas pelos principais executivos, envolvendo montantes de recursos relevantes, 

com objetivo de melhorar a competitividade da empresa.  

O conceito de gestão estratégica (GE) está muito mais presente na GEC. 

Enquanto a GC está muito mais focada nos custos, a GEC estabelece uma visão 

ampla, abrangente e estratégica. O campo de atuação deixa de ser somente custos, 

passando a incorporar ao tema assuntos vinculados a estratégia de mercado, 

maximização de margem, geração de valor para empresa e visão no longo prazo.  

Ações de longo prazo passam a ser o foco, concomitantemente, com a 

estratégia e missão da empresa. O envolvimento da alta gestão também é uma 

peculiaridade da GEC, enquanto na GC o envolvimento da alta gestão é menor. 

 



31 
 

1.6. Artefatos de gestão estratégica de custos 

 

Nesta sessão, apresentam-se os artefatos e técnicas selecionados para o 

presente trabalho, os quais estabelecem e contribuem com formulação do conceito 

de GEC.  

O termo “artefatos da gestão estratégica de custos”, no presente trabalho, 

refere-se às técnicas, ferramentas, instrumentos de gestão, métodos de custeio, 

sistema de custeio e métodos de avaliação que podem ser utilizados no dia a dia 

das empresas. Tais artefatos e técnicas serão explorados e aplicados na pesquisa 

de campo. 

 

1.6.1. Custeio ABC 

Os sistemas tradicionais de custeio já não atendem mais as necessidades 

das empresas, são sistemas de custeio baseados em volume, desenhados para 

empresas que competiam em mercados simplistas, cuja estratégia focal era reduzir 

custos ou produzir em grande escala para garantir um alto nível de estoque. Esses 

sistemas atribuíam os CIFs (custos indiretos de fabricação) aos produtos utilizando 

algumas regras simplistas, tais como horas máquinas, valor do material consumido, 

valor da mão de obra direta, dentre outros.  

Na década de 1980, principalmente com o advento da globalização e 

aumento da competitividade das empresas, os professores americanos Robert 

Kaplan e Robin Cooper da Universidade de Harvard perceberam a necessidade de 

desenvolver uma metodologia de custeio baseado em atividades (activity based 

costing).   

A abordagem do custeio ABC é completamente diferente dos sistemas de 

custeios tradicionais, conforme mencionado por Kaplan e Cooper (1998, p. 93), 

abrange um conjunto inteiramente diverso de perguntas: 

1. Que atividades estão sendo executadas pelos recursos organizacionais? 

2. Quanto custa executar atividades organizacionais e processos de negócios? 

3. Por que a organização precisa executar atividades e processos de negócios? 

4. Quanto de cada atividade é necessário para os produtos, serviços e clientes da 

organização? 
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O sistema de custeio ABC, quando bem implementado, oferece as respostas 

a essas perguntas. “Um modelo ABC é um mapa econômico das despesas e da 

lucratividade da organização baseado nas atividades organizacionais” (ibid., p. 94). 

O custeio ABC inicialmente surgiu para alocar de forma mais assertiva os 

CIFs, evitando os rateios arbitrários, mas Kaplan e Cooper (ibid., p. 104) afirmam 

que “o foco não é mais como alocar os custos, mas, em primeiro lugar, as razões 

que justificam o dinheiro gasto pela organização”. 

Ainda de acordo com os autores, os sistemas ABC são desenvolvidos com 

base em quatro etapas. São eles: 

1. desenvolver o dicionário de atividades. Identificar as atividades executadas por 

seus recursos indiretos de apoio, como, por exemplo: programar produção, 

transferir materiais, comprar materiais, etc.; 

2. determinar quanto a organização está gastando em cada atividade; 

3. identificar produtos, serviços e clientes da organização. Torna-se fundamental 

avaliar se a organização está sendo corretamente remunerada ao executar as 

atividades citadas no 1º e 2º itens, assim a importância de associar as 

atividades aos produtos, serviços e clientes; 

4. selecionar geradores de custo da atividade que associam os custos da 

atividade aos produtos, serviços e clientes da organização. Os geradores de 

custos fazem o elo entre atividade e produtos, serviços ou clientes, são a 

medida quantitativa da atividade. 

Assim, o sistema ABC deve oferecer informações precisas dos custos por 

atividades, além da lucratividade dos produtos, serviços e clientes da organização, 

eliminando o máximo as arbitrariedades dos rateios, além de induzir a 

questionamentos produtivos sobre a real necessidade de cada atividade. 

 

1.6.2. Target costing 

Atualmente com a forte concorrência, os preços de venda na maioria dos 

segmentos são definidos pelo próprio mercado, assim, as empresas precisam 

enquadrar seus custos dentro da margem de lucro desejada, utilizando desse modo 

a técnica do custo meta – ou em inglês target cost.  

De acordo com Martins (2000, p. 240), target cost é “o custo máximo de um 

produto para que, dado o preço de venda que o mercado oferece, consiga-se o 

mínimo de rentabilidade”.  
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O autor ainda destaca a importância de definir o custo meta na fase de 

desenvolvimento dos novos produtos, pois é na fase de projeto que se determina o 

custo do produto. Segundo ele, cerca de 85% dos custos são definidos no projeto, já 

que, após essa fase, a margem de redução de torna-se irrelevante (ibid.). 

Segundo Masayuk (1991, p. 48),  

 

Este tipo de custo representa o custo baseado no mercado, que é 
calculado a partir do preço de venda necessário para se obter uma 
predeterminada participação de mercado. Em setores industriais 
competitivos, o preço de venda de um produto é estabelecido 
independentemente do seu custo inicial. Se o custo meta estiver 
abaixo do custo inicialmente previsto do produto, a empresa precisa 
reduzir este custo dentro de determinado período de tempo, a fim de 
torná-lo competitivo.  

 

1.6.3. Padrões Kaizen 

Surgiu no Japão em meados dos anos 1950, inicialmente implementado na 

Toyota, seu objetivo, segundo Imai (1994), é uma constante busca pela redução de 

gastos em todas as etapas do processo produtivo, englobando uma séria de 

métodos, como controle e gestão da qualidade total, just in time, kanban, melhoria 

da produtividade, desenvolvimento de novos produtos, etc. 

 

O controle desse processo de redução de custos é realizado por 
meio do uso repetitivo de dois principais subciclos: (1) o ciclo de 
melhoria continua, e (2) o ciclo de manutenção. O subciclo Kaizen é 
definido por meio de uma sequência de Planejar, Fazer, Verificar e 
Agir. (HANSEN; MOWEN, 2001, p. 483)  

 

Esse artefato pode ser utilizado por programas períodos e genéricos de 

redução de custos, ou de forma específica, focando em produtos ou materiais, com 

intuito de melhorar a margem de lucro de um determinado segmento de produto. 

Enquanto o conceito de target cost está relacionado à redução de custos na 

fase de projeto do produto, o conceito Kaizen relaciona-se à correção de rota, seu 

campo de atuação é sempre pós-lançamento de projetos, em busca de redução de 

custos.  

 

1.6.4. Cadeia de valores 

Uma cadeia de valor representa o conjunto de atividades desempenhadas por 

uma organização desde as relações com os fornecedores, ciclos de produção e de 
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venda, até à fase da distribuição final. O conceito foi introduzido por Michael Porter 

em 1985. Para o autor, cadeia de valores é toda empresa é uma reunião de 

atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar e 

sustentar seu produto (PORTER, 1989, p. 33).  

Nesse artefato, há as atividades primárias, que se relacionam diretamente 

com a criação física, venda, manutenção e suporte de um produto ou serviço. São 

as seguintes: 

• logística de entrada: todos os processos relacionados com a recepção, controle 

de inventário, marcação de transporte. Nesse ponto, a relação que tem com 

fornecedores é um fator decisivo para a criação de valor; 

• operações: inclui maquinaria, embalagens, montagem, manutenção de 

equipamento, testes e outras atividades de criação de valor que transformam 

inputs no produto final, para ser vendido aos clientes; 

• logística de saída: as atividades associadas com a entrega do seu produto ou 

serviço ao cliente, incluindo sistemas de recolha, armazenamento e distribuição 

e podem ser internos ou externos à organização; 

• marketing e vendas: são os processos que a empresa utiliza para convencer os 

clientes a comprarem os seus produtos ou serviços. As fontes de criação de 

valor aqui são os benefícios que oferece e o modo como os transmite; 

• serviço: as atividades que mantêm e aumentam o valor dos produtos ou 

serviços após a compra. Aqui incluem o apoio ao cliente, serviços de reparação 

e/ou instalação, formação, atualizações, etc. 

As atividades de apoio contribuem com as atividades primárias e são as 

seguintes: 

• infraestrutura: são os sistemas de apoio que a empresa necessita para manter 

as operações diárias. Inclui a gestão geral, administrativa, legal, financeira, 

contabilística, assuntos públicos, de qualidade, etc.; 

• gestão de recursos humanos: as atividades associadas ao recrutamento, 

desenvolvimento (educação), retenção e compensação de colaboradores e 

gestores. Uma vez que as pessoas são uma fonte de valor significativa, as 

empresas podem criar grandes vantagens se utilizarem boas práticas de RH; 



35 
 

• desenvolvimento tecnológico: inclui o desenvolvimento tecnológico para apoiar 

as atividades da cadeia de valor, como investigação e desenvolvimento (I&D), 

automação de processos, design, etc.; 

• aquisição/compra: todos os processos que a empresa realiza para adquirir os 

recursos necessários para trabalhar: aquisição de matérias-primas, serviços, 

edifícios, máquinas, etc. Aqui também se inclui encontrar fornecedores e 

negociar os melhores preços. 

 

1.6.5. Gestão de custos por ciclo de vida do produto 

O conceito de ciclo de vida refere-se basicamente ao tempo de existência de 

um produto, de sua criação até a sua distribuição. É dividido em quatro etapas: 

1) introdução: fraco nível de venda e baixa rentabilidade, principalmente devido o 

custo com desenvolvimento do novo produto; 

2) crescimento: o mercado aceita e consequentemente a margem melhora; 

3) maturidade: estabilização do nível de vendas e lucratividade, a concorrência 

aumenta; 

4) declínio, diminuição das vendas e lucratividade. 

Outros três conceitos importantes para o tema, o ponto de vista da produção, 

o ponto de vista da vida consumível e o ponto de vista interativo: 

a) o ponto de vista da produção: destaca os custos do ciclo de vida, todos os 

custos relacionados com o produto, durante todo seu ciclo de vida. Esses 

custos são compostos por valores com pesquisa e desenvolvimento, custos de 

produção, atividades de conservação e apoio logístico, propaganda, 

distribuição, garantia, assistência e técnica;  

b) o ponto de vista da vida consumível: enfatiza o desempenho do produto por um 

dado preço, a satisfação total do cliente é afetada pelo preço de compra e 

pelos custos pós-compra; 

c) pontos de vista interativos: consiste na combinação dos pontos de vistas da 

produção e da vida consumível. O produtor deve buscar oportunidades de 

maximizar o lucro, avaliando o ciclo de vida do produto, tomando ações 

efetivas no desenvolvimento, produção, comercialização, distribuição, 

operação, manutenção, atendimento, descarte do produto e satisfação do 

cliente (HANSEN; MOWEN, 2001). 
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A gestão do custo do ciclo de vida consiste de ações tomadas 
que provocam projeção, desenvolvimento, produção, 
comercialização, distribuição, operação, manutenção, 
atendimento e descarte de um produto, para que os lucros do 
ciclo de vida sejam maximizados. Maximizar os lucros do ciclo 
de vida significa que os produtores precisam entender e 
capitalizar os relacionamentos que existem entre os três pontos 
de vista do ciclo de vida. Uma vez entendido esses 
relacionamentos, então podem ser implementadas ações que 
tirem vantagem da melhoria de receitas e das oportunidades. 
(Ibid., p. 439) 
 

1.6.6. Just in time 

Em sua tese de doutorado, Slavov (2013, p. 240), destaca o conceito de just 

in time: 

 

Modificação da logística e processos de produção para que, 
em todos os processos de produção, as peças requisitadas 
sejam entregues no momento exato da demanda e que a 
empresa tenha em mãos apenas o estoque mínimo suficiente 
para manter os processos em conjunto, contrastando com os 
sistemas em que as empresas adquirem ou fabricam muitas 
partes com antecedência de suas necessidades. 

 

Na visão de (HANSEN; MOWEN, 2001, p. 445), “A implementação bem-

sucedida de JIT tem ocasionado melhorias significativas, como melhor qualidade, 

aumento de produtividade, redução de prazos de entrega, grandes reduções em 

estoque, menores custos e aumento das taxas de produção”. 

Esse artefato da GEC é de grande valia para as empresas, principalmente 

devido à redução que proporciona nos níveis dos estoques, impactando 

favoravelmente na gestão do fluxo de caixa, reduzindo a necessidade de 

desembolso. Outro destaque é na performance da produção, com o aumento da 

produtividade e qualidade dos produtos, naturalmente refletindo na redução de 

custo. 

 

1.6.7. Qualidade total 

Método que desenvolve políticas de produtos e serviços com a melhor 

qualidade e custos possíveis, com o objetivo de ultrapassar a expectativa dos 

clientes. Trata-se de um ponto diferenciado, como bem destaca Porter (1989, p. 

111), pois “uma empresa diferencia-se da concorrência, quando oferece alguma 
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coisa singular valiosa para os compradores, além de simplesmente oferecer um 

preço baixo”. 

Em seu livro, Masayuk (1991) identifica sete objetivos que maximizam o 

processo de manufatura em uma empresa, quais sejam: 

1. identificação do melhor desempenho do produto; 

2. esforço para atingir a meta de defeitos-zero; 

3. ótima utilização dos recursos de produção; 

4. esforço para atingir a meta de tempo zero entre as etapas das operações de 

manufatura; 

5. esforço para atingir a meta de tempo zero para preparação das máquinas; 

6. esforço para atingir a meta de inventário zero par materiais e produtos 

acabados; 

7. esforço para minimiza ação dos custos totais do ciclo de vida. 

A gestão da qualidade total é um artefato que orienta a organização para a 

melhoria dos processos, envolvendo o desenvolvimento, a produção, até a entrega 

do produto ao cliente. Torna-se estratégico por estabelecer políticas de qualidade 

que devem ser asseguradas desde o início do processo. 

 

1.7. A economia brasileira 

 

De acordo com o Boletim do Banco Central, a retração registada na economia 

brasileira em 2015 repercutiu, em especial, negativamente na confiança dos agentes 

econômicos e do processo, ainda em curso, de ajuste macroeconômico no País. 

Esse cenário foi intensificado pelos recorrentes eventos não-econômicos 

observados no período recente.  

O PIB recuou 3,8% no ano, determinado pelos desempenhos negativos da 

indústria e do setor de serviços, que detêm maior participação na composição do 

agregado.  

A retração do consumo das famílias foi compatível com os impactos da 

distensão do mercado de trabalho e do aumento da inflação, enquanto o recuo, pelo 

segundo ano consecutivo, da FBCF evidenciou a desconfiança dos empresários do 

setor industrial no cenário de incertezas quanto à trajetória da economia do País e 

em âmbito mundial.  
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A partir do ano de 2015, com inúmeras evidências retratadas através de 

indicadores, formou-se claramente um cenário de crise econômica no País. Como 

destacado acima, o PIB recuou 3,8% em 2015, de acordo com as Contas Nacionais 

Trimestrais (CNT) do IBGE, sendo o maior impacto concentrado no setor industrial, 

conforme tabela de taxas reais de variação do PIB na ótica do produto, conforme 

abaixo:  

 

Tabela 2: Taxas reais de variação do PIB na ótica do produto 

 

Fonte: IBGE. 

 

Outros indicadores foram fortemente impactados no ano de 2015, como por 

exemplo o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br), que incorpora 

a trajetória de variáveis consideradas como proxies para o desempenho da 

economia. Seu cálculo incorpora a produção estimada para os três setores da 

economia – agropecuária, indústria e serviços –, acrescida dos impostos sobre 

produtos, estimados a partir da evolução da oferta total (produção mais 

importações). A aderência do indicador ao PIB ratifica a importância de seu 

acompanhamento para melhor compreensão da atividade econômica, contribuindo, 

portanto, para a elaboração da estratégia de política monetária. O IBC-Br recuou 

4,3% em 2015 (-0,3% em 2014). A análise na margem, considerados dados 
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dessazonalizados, revela retrações respectivas de 0,7%, 2,2%, 1,8% e 1,4% no 

primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2015. 

Outro indicador importante é o volume de investimento, que recuaram 14,1% 

em 2015, de acordo com as Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, após variarem – 

4,5% em 2014 e 5,8% em 2013. 

Os indicadores de emprego em 2015 evidenciaram o aprofundamento do 

processo de distensão do mercado de trabalho, expresso em aumento da taxa de 

desemprego, recuo da participação do emprego formal e moderação do crescimento 

dos rendimentos do trabalho, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2: Indicadores de emprego em 2015 

Fonte: IBGE (PME). 

 

Todo esse contexto evidenciou o início de uma profunda crise econômica, 

iniciada no ano de 2015, que continua até a presente data, impactando fortemente a 

economia do País e consequentemente na saúde econômica e financeira das 

empresas, exigindo mais competitividade e estratégia para superar os desafios.  

  



40 
 

2. DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Após superar o contexto e os aspectos conceituais da gestão estratégica de 

custos, no presente capítulo, apresenta-se a pesquisa de campo realizada com 

intuito de direcionar e responder a questão deste trabalho. 

De acordo com Selltiz et al. (1974, p. 5), “[...] o objetivo da pesquisa é 

descobrir respostas para perguntas, através do emprego de processos científicos”. 

Segundo os autores, cada estudo tem seus objetivos específicos, os quais, 

entretanto, podem ser agrupados em quatro categorias: 

 

(1) Familiarizar-se com um fenômeno ou conseguir nova 
compreensão deste, para poder formular um problema mais 
preciso de uma pesquisa ou criar novas hipóteses; (2) 
apresentar precisamente as características de uma situação, 
um grupo ou um indivíduo específico (com ou sem hipóteses 
específicas iniciais a respeito da natureza de tais 
características); (3) Verificar a frequência com que algo ocorre 
ou com que está ligado a alguma outra coisa (geralmente, mas 
não sempre, com uma hipótese inicial específica); (4) Verificar 
uma hipótese de relação causal entre variáveis. (SELLTIZ et 
al., 1974, p. 59) 

 

2.1. Definição e planejamento da pesquisa 

 

A presente pesquisa consiste em aplicar um questionário para executivos, 

que atuam na área de finanças e ou controladoria, das principais indústrias de 

cimento no Brasil, com objetivo de mapear e entender o contexto relacionado à 

questão da pesquisa: os artefatos e técnicas da gestão estratégica de custos são 

utilizados como instrumentos de gestão de resultado nas indústrias de cimento? 

A pesquisa foi enviada para as principais indústrias de cimento situadas no 

Brasil, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 3: Principais indústrias de cimento brasileiras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi alinhado com todas as empresas pesquisadas, que todas as informações 

seriam tratadas em caráter de sigilo, tanto quanto ao nome do profissional, quanto 

ao nome da empresa. Portanto, as informações serão analisadas de forma 

consolidada e quando necessário avaliar individualmente, serão adotados nomes 

fictícios. 

 

2.2. Sujeito e população amostral 

 

A pesquisa foi respondida por seis empresas do segmento cimenteiro, com 

fábricas localizadas em todo território nacional. Na grande maioria são empresas de 

grande porte, sendo que 83,3% delas possuem receita bruta anual superior a 2,0 

bilhões de reais, conforme estatística da pesquisa. O grupo de empresa que 

respondeu a pesquisa representa aproximadamente 77% da participação do 

mercado brasileiro, conforme informações do Sindicato Nacional da Indústria de 

Cimento. 

Os profissionais que responderam a pesquisa, 66,7% ocupam cargos de 

gerentes ou diretores e em sua grande maioria possuem formação em ciências 

contábeis ou administração de empresa, fatos que contribuem com a qualidade da 

pesquisa.  

 

Grupo Industrial Market Share

Votorantim 40,1%

Intercement 18,0%

Lafarge / Holcim 15,1%

João Santos 10,2%

Ciplan 4,0%

Liz 2,7%

CSN 2,6%

Tupi 2,5%

Brennand 1,5%

Outros 3,3%

Total 100,0%
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2.3. Técnicas para obtenção de dados 

 

A base para obtenção dos dados foi um questionário, com objetivo de 

capturar as respostas para contribuir com o tema central da pesquisa. O 

questionário possui sete questões, dividido em dois blocos: o bloco A, que refere ao 

perfil do profissional e da empresa e o bloco B, às técnicas e artefatos da GEC. O 

bloco B do questionário possui uma regra de pontuação, criada pelo autor com base 

em notas, conforme cada tipo de resposta obtida.  

Assim, serve de base para responder a questão da pesquisa, detalhada no 

próximo tópico “Técnicas e análises”. A ferramenta de pesquisa utilizada foi o 

formulário Google, que possibilitou o envio e a aplicação do questionário de forma 

automática, contribuindo significativamente com a organização, consolidação e 

velocidade na apuração dos dados estatístico, além da ferramenta Excel.  

 

2.4. Técnicas de análises 

 

As análises foram realizadas com base nos resultados obtidos na pesquisa e 

com o suporte da literatura que conceitua GEC, seus principais artefatos e técnicas. 

Dessa forma, utilizou-se a estatística descritiva para avaliação dos dados 

obtidos através do formulário Google, elaborando gráficos de todas as perguntas, 

com seus respectivos resultados e interpretação qualitativa. Resultados superiores a 

50% foram analisados e comentados, assim como outros pontos de relevância para 

a pesquisa. 

A técnica de apuração dos resultados foi elaborada com o intuito de 

responder à questão da pesquisa: os artefatos e técnicas da gestão estratégica de 

custos são utilizados como instrumentos de gestão de resultado nas indústrias de 

cimento? O modelo está baseado na questão nº 06 da pesquisa, que trata 

diretamente dos artefatos e técnicas da gestão estratégica de custos, fato que 

possibilitará apurar estatisticamente a porcentagem de utilização dos artefatos e 

técnicas da GEC nas empresas participantes da pesquisa. As demais questões 

contribuem para ampliar o entendimento da pesquisa e ou auxiliar em alguma 

interpretação complementar. A questão nº 06 está descrita da seguinte forma no 

formulário da pesquisa:  
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Quadro 4: Apresentação da questão nº 6 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dez itens da questão estão divididos intencionalmente em cindo itens 

relacionados à GEC e cinco itens não relacionados à GEC. O objetivo desta divisão 

é apurar a aderência das empresas pesquisadas em relação à utilização dos 

artefatos e técnicas da GEC. Cada item da pergunta possui um fundamento 

conceitual, embasado em autores e relacionado ao objetivo da pesquisa, conforme 

abaixo: 

 

Questão 06 Enumere de 1 a 5, sendo 5 o maior grau de importância, as opções que

melhor representam a gestão estratégica de custos em sua empresa

Item Descrição do item 1 2 3 4 5

6.1
Ações que visam reduzir estoques, comprando o necessário visando o

fluxo de caixa futuro e capital empregado.

6.2 Reduções lineares e emergenciais de custos.

6.3
Conceder abatimentos e descontos a clientes, com objetivo de

fidelização.

6.4 Redução emergencial do quadro de funcionários.

6.5
Avaliação da margem de lucro por produto, com objetivo de criar

ações de redução de custos em busca da margem de lucro desejada.

6.6
Extinções emergenciais de áreas da empresa, com objetivo de

redução de custos e despesas.

6.7
Negociação com fornecedores, para postergar pagamentos e

reconhecimentos de eventos realizados.

6.8
Definição do custo meta na fase de desenvolvimento de novos

produtos.

6.9
Identificação precisa dos custos das atividades produtivas, dos seus

direcionadores de custos e distribuição precisa dos custos indiretos.

6.10

Ações que aumentam o valor agregado do produto no pós venda,

como apoio e suporte ao cliente, consultorias técnicas e de

atualização.

Grau de importância



44 
 

Quadro 5: Objetivo da questão x pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Itens Descrição da questão Artefato ou 

técnicas da 

GEC

Referências 

bibliográficas

Objetivo da questão e relação com a pesquisa Conceito

1

Ações que visam reduzir estoques,

comprando o necessário visando o

fluxo de caixa futuro e capital

empregado.

Just In Time

 - Hansen; 

Mowen, 2001, p. 

445

 - Slavov , 2013, 

p. 240

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Just In Time. O JIT é um

artefato importante na GEC, contribui com a redução dos níveis de

estoques, aumento da produtividade e consequentemente resulta

em redução de custo. Caracteriza-se por ser uma ação de longo prazo.

GEC

2
Reduções lineares e emergenciais de

custos.
Não possui Não possui

Avaliar se as empresas realizam reduções lineares de custos, assim,

evidenciar a não utilização da GEC. As reduções lineares de custos não

fazem parte dos artefatos da GEC, relaciona-se ao contexto

operacional da gestão de custos e pouco ao contexto estratégico. É

uma ação de curto prazo.

NGEC

3
Conceder abatimentos e descontos a

clientes, com objetivo de fidelização.
Não possui Não possui

Avaliar se as empresas concedem abatimentos e descontos a clientes,

objetivando fidelização e assim evidenciar a não utilização da GEC,

principalmente por ser uma ação de curto prazo e não sustentável. No

artefato Cadeia de valores, da GEC, além de reunir as atividade de

projetar, produzir e distribuir o produto, a sustentação do produto

junto ao cliente, por meio da qualidade e preço diferenciados é

fundamental, assim como atividades de pós venda, como suporte e

acompanhamento do cliente.

NGEC

4
Redução emergencial do quadro de

funcionários.
Não possui Não possui

Avaliar se as empresas reduzem o quadro de funcionários, com o

objetivo de redução de custos e despesas no curto prazo, assim,

evidenciar a não utilização da GEC. Essas demissões de forma não

planejada não fazem parte dos artefatos da GEC, relaciona-se ao

contexto operacional da gestão de custos e pouco ao contexto

estratégico. É uma ação pouco efetiva e de curto prazo.

NGEC

5

Avaliação da margem de lucro por

produto, com objetivo de criar ações

de redução de custos em busca da

margem de lucro desejada.

Kaizen

 - Imai, M. 1994

- Hansen;

Mowen, 2001, p.

445

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Kaizen, da GEC. O Kaizen

busca a redução de custos em todo processo produtivo, aplicando o

ciclo de melhoria continua e os subciclos de planejar, fazer, verificar e

agir. Caracteriza-se por ser uma ação de longo prazo.

GEC

6

Extinções emergenciais de áreas da

empresa, com objetivo de redução

de custos e despesas.

Não possui Não possui

Avaliar se as empresas extinguem áreas, com o objetivo de redução

de custos e despesas no curto prazo, assim, evidenciar a não utilização

da GEC. As extinções de áreas de forma não planejada não fazem

parte dos artefatos da GEC, relaciona-se ao contexto operacional da

gestão de custos e pouco ao contexto estratégico. É uma ação pouco

efetiva e de curto prazo.

NGEC

7

Negociação com fornecedores, para

postergar pagamentos e

reconhecimentos de eventos

realizados.

Não possui Não possui

Avaliar se as empresas postergam pagamentos e reconhecimentos,

com o objetivo de reduzir os custos e despesas de um determinado

período, assim, evidenciar a não utilização da GEC. As postegações de

pagamentos e reconhecimento de eventos já realizados, não

enquadram nos conceitos de GEC. Não é uma ação efetiva e

caracteriza-se por ser uma ação de curto prazo.

NGEC

8
Definição do custo meta na fase de

desenvolvimento de novos produtos.

Target 

Costing

 - Martins (2000, 

p. 240)

 - Masayuk 

(1991, p. 48)

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Target Costing, da GEC. O

Target Costing é o custo máximo de um produto para que, dado o

preço de venda que o mercado oferece, consiga-se o mínimo de

rentabilidade. O custo máximo (meta) é estabelecido na construção

do projeto. Caracteriza-se por ser uma ação de longo prazo.

GEC

9

Identificação precisa dos custos das

atividades produtivas, dos seus

direcionadores de custos e

distribuição precisa dos custos

indiretos.

Custeio ABC
 - Kaplan e 

Cooper (1980)

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Custeio ABC, da GEC. O

Custeio ABC é um método que está baseado nas atividades do

processo de fabricação, identificando e valorizando cada uma das

atividades e criando indicadores que permitem avaliar a performance

de cada atividade. Possibilita alocar de forma eficiente os custos

indiretos de produção. Caracteriza-se por ser uma ação de longo 

prazo.

GEC

10

Ações que aumentam o valor

agregado do produto no pós venda,

como apoio e suporte ao cliente,

consultorias técnicas e de

atualização.

Cadeia de

Valores

 - Porter (1989, 

p. 111)

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Cadeia de Valores, da GEC.

No artefato Cadeia de valores, além de reunir as atividade de

projetar, produzir e distribuir o produto, a sustentação do produto

junto ao cliente, por meio da qualidade e preço diferenciados é

fundamental, assim como atividades de pós venda, como suporte e

acomapanhamento do cliente.

GEC
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Com base nessa estrutura, foi possível elaborar um modelo que permite 

apurar o percentual de aderência à gestão estratégica de custos, por meio da 

utilização dos artefatos e técnicas, assim como uma porcentagem de aderência aos 

itens não relacionados à GEC. Assim, foi possível valorizar cada item com base na 

pontuação máxima possível de atingir e posteriormente comparar com a pontuação 

realmente atingida, conforme quadro abaixo. O quadro abaixo está selecionado 

somente os itens da GEC: 

 

Quadro 6: Modelo de apuração 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esse método é ilustrativo e o objetivo é simular uma apuração de resultado 

para facilitar o entendido da regra criada. Dos 150 pontos máximos estimados e 

possíveis de alcançar, na simulação, foi alcançada uma pontuação máxima de 108 

pontos, demonstrando uma aderência de 72%. Como esses itens da questão estão 

vinculados aos artefatos e técnicas da GEC, é possível concluir que existe uma 

adesão de 72% à utilização de tais técnicas,  

No próximo quadro, destacam-se os itens não relacionados aos artefatos e 

técnicas da GEC: 

 

Questão 06 Descrição da questão Artefato ou técnicas 

da GEC

Nota 

estimada

Empresas 

pesquisadas

Pontuação 

máxima 

estimada

Nota 

real

Empresas 

pesquisadas

Pontuação 

máxima 

realizada

Resultado 

em %

6.1

Ações que visam reduzir estoques, comprando

o necessário visando o fluxo de caixa futuro e

capital empregado.

Just In Time 5 6 30          5,0 6 30 100%

6.5

Avaliação da margem de lucro por produto,

com objetivo de criar ações de redução de

custos em busca da margem de lucro desejada.

Kaizen 5 6 30          5,0 6 30 100%

6.8
Definição do custo meta na fase de

desenvolvimento de novos produtos.
Target Costing 5 6 30          3,0 6 18 60%

6.9

Identificação precisa dos custos das atividades

produtivas, dos seus direcionadores de custos

e distribuição precisa dos custos indiretos.

Custeio ABC 5 6 30          3,0 6 18 60%

6.10

Ações que aumentam o valor agregado do

produto no pós venda, como apoio e suporte

ao cliente, consultorias técnicas e de

atualização.

Cadeia de Valores 5 6 30          2,0 6 12 40%

Total 150 Total 108 72%
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Quadro 7: Modelo de apuração 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dos 150 pontos máximos estimados e possíveis de alcançar, na simulação foi 

alcançada uma pontuação máxima de 84 pontos, demonstrando uma aderência de 

56%. 

Logo, o percentual de aderência aos artefatos e técnicas da GEC (72%) é 

superior ao percentual de aderência dos itens não vinculados à GEC (56%). Assim, 

será possível concluir que as empresas pesquisadas utilizam os artefatos e técnicas 

da GEC para gerir seus resultados. 

  

Questão 06 Descrição da questão Artefato ou técnicas 

da GEC

Nota 

estimada

Empresas 

pesquisadas

Pontuação 

máxima 

estimada

Nota 

real

Empresas 

pesquisadas

Pontuação 

máxima 

realizada

Resultado 

em %

6.2 Reduções lineares e emergenciais de custos. Não possui 5 6 30          1,0 6 6 20%

6.3
Conceder abatimentos e descontos a clientes,

com objetivo de fidelização.
Não possui 5 6 30          3,0 6 18 60%

6.4
Redução emergencial do quadro de

funcionários.
Não possui 5 6 30          3,0 6 18 60%

6.6
Extinções emergenciais de áreas da empresa,

com objetivo de redução de custos e despesas.
Não possui 5 6 30          4,0 6 24 80%

6.7

Negociação com fornecedores, para postergar

pagamentos e reconhecimentos de eventos

realizados.

Não possui 5 6 30          3,0 6 18 60%

Total 150 Total 84 56%
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3. RESULTADO E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo apresenta o resultado da pesquisa, juntamente com as análises 

interpretativas de todas as questões, as quais servirão de base para conclusão do 

trabalho. 

 

3.1. Bloco A: perfil do profissional e da empresa 

 

Questão nº 1: Assinale qual nível hierárquico ocupa atualmente.  

 

Gráfico 3: Nível hierárquico dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado demonstra que a maioria dos entrevistados possui cargo de alta 

gestão, cargos que exigem níveis elevados de experiência e maturidade, fato que 

também contribui com a qualidade da pesquisa. 
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Questão nº 2: Qual sua formação profissional? Essa questão possibilita 

selecionar mais de uma alternativa. 

 

Gráfico 4: Formação profissional dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Questão nº 3: Qual a faixa da receita bruta anual de sua empresa? Considerar 

informação consolidada. 

 

Gráfico 5: Nível de receita bruta anual das empresas  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A maioria das empresas pesquisadas, 83,3%, possui receita bruta anual 

superior a 2 bilhões de reais, demonstrando que são empresas de porte relevante, 

enriquecendo ainda mais a pesquisa. 
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Questão nº 04: Os indicadores macroeconômicos, como PIB, crescimento da 

indústria, taxa de juros e inflação, são utilizados como ferramenta da gestão 

estratégica de custos? 

 

Gráfico 6: Indicadores macroeconômicos utilizados como ferramenta da GEC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A aderência total na opção “sim” demonstra que todas as empresas 

entrevistadas acompanham o comportamento do mercado através dos principais 

indicadores macroeconômicos. Esse acompanhamento é muito importante para 

mapear e prevenir impactos futuros, agindo de forma proativa e, no tocante à GEC, 

de forma preditiva. 

A definição de gestão estratégica de Nag et al. (2007 apud SLAVOV, 2013), 

no seu sexto elemento, esclarece a importância do ambiente externo.  

Sexto elemento: Seus ambientes externos. Representado pelo mercado, 

concorrência e indústria, são ambientes imediatos de uma empresa. Contexto 

amplo. 
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Questão nº 05: Escolha as opções que melhor representam os profissionais 

que tomam decisões relacionadas à gestão estratégica de custos de sua 

empresa. 

 

Gráfico 7: Profissionais que tomam decisões relacionadas à GEC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A resposta desta questão está vinculada ao conceito de GEC. Conforme Nag 

et al. (2007 apud SLAVOV, 2013), decisões tomadas pelos executivos, em nome 

dos proprietários; identificam um grupo alvo para gestão estratégica, assim a gestão 

estratégica é um atributo da alta gestão, como CEOs, diretores, conselheiros e 

demais executivos. 
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3.2. Bloco B: refere às técnicas e artefatos da GEC 

 

Questão nº 06: Enumere de 1 a 5, sendo 5 o maior grau de importância, as 

opções que melhor representam a gestão estratégica de custos em sua 

empresa: 

 

Alternativa nº 1: Ações que visam reduzir estoques, comprando o necessário 

visando o fluxo de caixa futuro e capital empregado. 

 

Gráfico 8: Ações para reduzir estoques 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A maioria das empresas pesquisadas possuem ações que visam reduzir 

estoques, contribuindo com a redução do capital empregado e eliminando 

desembolsos desnecessários no fluxo de caixa. São ações importantes para a 

gestão de recursos e estão totalmente vinculadas ao artefato Just In Time da GEC, 

conforme comentado no primeiro capítulo – subtítulo “Just in time”. Assim, é possível 

concluir que ações dessa natureza possuem características conceituais com maior 

inclinação aos artefatos e técnicas da gestão estratégicas de custos. 
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Alternativa nº 2: Reduções lineares e emergenciais de custos 

 

Gráfico 9: Reduções lineares de custos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As notas 4 e 5 da escala receberam as maiores votações, ao todo 50% das 

empresas pesquisadas afirmam que as reduções lineares de custos fazem parte da 

gestão estratégica de custos.   

Importante ressaltar que as reduções lineares de custos não estão 

relacionadas a GEC, conforme apresentado no primeiro capítulo desta dissertação, 

mas se trata de ações isoladas, de curto prazo que podem causar impactos 

negativos para as empresas, principalmente quando a redução é por um curto 

período de tempo, sendo necessário recontratar novamente o que, na maioria das 

vezes, acontece com um valor maior. É possível que esse tipo de ação seja reflexo 

da crise vivida no setor, provocando assim ações imediatistas. Desse modo, 

entende-se ser mais eficiente investir no desenvolvimento de novas tecnologias 

envolvendo a cadeia de valores, com objetivo de automatização e foco na redução 

de custos.    
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Alternativa nº 3: Conceder abatimentos e descontos a clientes, com objetivo de 

fidelização. 

 

Gráfico 10: Abatimentos e descontos a clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado da questão demonstra que das seis empresas pesquisadas, 

quatro utilizam a prática de conceder descontos e abatimentos com objetivo de 

fidelizar clientes. Possivelmente, tal prática pode estar associada à crise vivida no 

mercado cimenteiro, com a queda expressiva de consumo de cimento e elevação da 

capacidade produtiva, impactando diretamente nas margens de lucro das empresas, 

conforme apresentado na introdução deste trabalho. 

 Ações desse tipo não são sustentáveis e somente possuem efeito no curto 

prazo, contrariando os conceitos da GEC. O artefato cadeia de valores da GEC 

destaca entre outros pontos, a sustentação do produto junto ao cliente, por meio da 

qualidade e preço diferenciados, assim como atividades de pós-venda, como 

suporte e acompanhamento do cliente. Portanto, conceder descontos e abatimentos 

a clientes, com objetivo de fidelização, é totalmente contrário aos conceitos de 

cadeia de valores, afirmando assim que essa prática não se relaciona aos conceitos 

da GEC.  
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Alternativa nº 4: Redução emergencial do quadro de funcionários. 

 

Gráfico 11: Redução do quadro de funcionários 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esse tipo de ação não está vinculado aos artefatos da GEC, ou seja, 

reduções emergenciais no quadro de funcionários não possuem características de 

ações de estruturadas, planejadas e de longo prazo. Essas ações possuem efeito no 

curto prazo, além de gerar elevados custos de rescisão contratual, aumentando a 

possibilidade de passivo trabalhista e perda de profissionais capacitados. Antes de 

tomar decisões desse tipo, é fundamental avaliar outras possibilidades, tais como: 

desenvolvimento de novos produtos, melhoria nos processos de produção e 

programas estruturados de redução de custos.  
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Alternativa nº 5: Avaliação da margem de lucro por produto, com objetivo de criar 

ações de redução de custos em busca da margem de lucro desejada. 

 

Gráfico 12: Avaliação da margem de lucro por produto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O objetivo desta questão é avaliar se as empresas utilizam o artefato Kaizen, 

da GEC. O Kaizen busca a redução de custos em todo processo produtivo, 

aplicando o ciclo de melhoria contínua e os subciclos de planejar, fazer, verificar e 

agir. O resultado da pesquisa demonstra que a grande maioria das empresas está 

alinhadas ao artefato Kaizen da GEC, fato que contribui para superar a crise vivida 

no setor cimenteiro no Brasil. 

 

Alternativa nº 6: Extinções emergenciais de áreas da empresa, com objetivo de 

redução de custos e despesas. 

 

Gráfico 13: Extinções emergenciais de áreas da empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O objetivo é a avaliar se as empresas extinguem áreas de forma emergencial, 

com o objetivo de redução de custos e despesas no curto prazo, assim, evidenciar a 

não utilização da GEC. As extinções de áreas de forma não planejada não fazem 

parte dos artefatos da GEC, relaciona-se ao contexto operacional da gestão de 

custos e pouco ao contexto estratégico. É uma ação pouco efetiva e de curto prazo. 

O resultado da pesquisa demonstra que a grande maioria das empresas não 

realiza essa ação, demonstrando maior aderência aos conceitos da GEC. 

 

Alternativa nº 7: Negociação com fornecedores, para postergar pagamentos e 

reconhecimentos de eventos realizados. 

 

Gráfico 14: Negociação com fornecedores 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado dessa questão chamou atenção, pois foi muito negativo levando 

em conta a GEC. A pergunta é muito clara e especifica, recordando que a grande 

maioria dos colaboradores que respondeu a pesquisa atua na área de controladoria 

ou finanças e possui, consequentemente, formação nas áreas de contabilidade ou 

administração, portanto, possui plena capacidade para responder tal pergunta.  

O objetivo era avaliar se as empresas postergam pagamentos e 

reconhecimentos de eventos já realizados, com o objetivo de reduzir os custos e 

despesas de um determinado período, assim, evidenciar a não utilização da GEC. 

As postergações de pagamentos e reconhecimento de eventos já realizados não se 

enquadram nos conceitos de GEC e até mesmo descumprem o princípio contábil da 

competência. Não é uma ação efetiva e sustentável, com perfil emergencial, de curto 

prazo. Importante ressaltar, ainda, que não é possível concluir o motivo dessa 



57 
 

prática, mas um dos fatores pode ser o cenário de crise vivida pelo mercado 

cimenteiro. 

 

Alternativa nº 8: Definição do custo meta na fase de desenvolvimento de novos 

produtos. 

 

Gráfico 15: Definição do custo meta 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado da questão foi positivo se avaliado na ótica dos conceitos da 

GEC, sendo que a maioria das empresas entrevistadas define o custo meta na fase 

de desenvolvimento de novos produtos. Essa ação é um dos itens que compõe o 

artefato target costing – o custo máximo de um produto para que, dado o preço de 

venda que o mercado oferece, consiga-se o mínimo de rentabilidade –, da GEC. O 

custo máximo (meta) é estabelecido na construção do projeto e caracteriza-se por 

ser uma ação de longo prazo e da GEC. 
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Alternativa nº 9: Identificação precisa dos custos das atividades produtivas, dos seus 

direcionadores de custos e distribuição precisa dos custos indiretos. 

 

Gráfico 16: Identificação precisa dos custos das atividades produtivas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O objetivo é avaliar se as empresas utilizam ações atreladas ao artefato 

Custeio ABC, da GEC. O Custeio ABC é um método que está baseado nas 

atividades do processo de fabricação, identificando e valorizando cada uma das 

atividades e criando indicadores que permitem avaliar a performance de cada 

atividade. Possibilita ainda alocar de forma eficiente os custos indiretos de produção, 

caracterizando-se por ser uma ação de longo prazo. 

O resultado da questão demonstra que as empresas pesquisadas possuem 

iniciativas que se enquadram no artefato custeio ABC, mapeando os custos por 

atividades, os direcionadores de custos e a direcionando de forma assertiva os 

custos indiretos de fabricação.  
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Alternativa nº 10: Ações que aumentam o valor agregado do produto no pós-venda, 

como apoio e suporte ao cliente, consultorias técnicas e de atualização. 

  

Gráfico 17: Ações que aumentam o valor agregado do produto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apurar se as empresas utilizam o artefato cadeia de valores, da GEC. No 

artefato cadeia de valores, além de reunir as atividades de projetar, produzir e 

distribuir o produto, a sustentação do produto junto ao cliente, por meio da qualidade 

e preço diferenciados é fundamental, assim como atividades de pós-venda, como 

suporte e acompanhamento do cliente.  

O resultado foi bastante favorável aos conceitos da GEC, a pesquisa 

demonstra que ações desse tipo são comuns nas cimenteiras. 

 

Questão nº 07: Descreva qual a contribuição da gestão estratégica de custos 

para sua empresa: 

 

1- Monitorar a performance industrial através de controle rigoroso dos custos, 

redução de estoques e estudos de novas oportunidades e tecnologias visando 

entregar o produto da melhor qualidade; 

2- Apoio a área de inteligência de mercado; 

3- Continuidade e sobrevivência da empresa, pois possibilita acompanhar e 

manter a saúde financeira no médio/longo prazo; 

4- Controle; 

5- Precificação; 

6- Fundamental a contribuição de custos para melhoria do resultado. Nesse 

momento é um ponto de diferenciação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na revisão da literatura, foi possível constatar uma importante diferença 

conceitual entre a gestão de custos e gestão estratégica de custos. Essa diferença 

tornou-se fundamental para nortear o trabalho e direcionar a interpretação do 

resultado da pesquisa. A gestão de custos está fortemente relacionada à 

performance dos processos produtivos, ao processo de apuração de custos, ações 

para redução de custos, ambos realizados no curto prazo, com maior inclinação à 

rotina e acompanhamento dos resultados. É uma informação primária, importante 

para apresentar desvios e apontar tendências. 

Portanto, baseando-se nos pontos acima, é possível constatar que a gestão 

de custos está muito relacionada a uma visão de gestão operacional, com foco 

específico em custos. O conceito de gestão estratégica está muito mais presente na 

GEC. Enquanto a GC está muito mais focada nos custos propriamente dito, a GEC 

estabelece uma visão ampla, abrangente e estratégica. O campo de atuação deixa 

de ser somente custos, passando a incorporar ao tema assuntos vinculados à 

estratégia de mercado, maximização de margem, geração de valor para empresa e 

visão no longo prazo. Ações de longo prazo passam a ser o foco, 

concomitantemente, com a estratégia e missão da empresa. O envolvimento da alta 

gestão também é uma peculiaridade da GEC, enquanto na GC o envolvimento da 

alta gestão é menor. 

O resultado da pesquisa em sua grande maioria foi favorável à questão da 

pesquisa. Recapitulando o modelo de apuração descrito no item “Técnicas de 

análise”, a Questão nº 06 serviu como base para responder a questão da pesquisa: 

os artefatos e técnicas da gestão estratégica de custos são utilizados como 

instrumentos de gestão de resultado nas indústrias de cimento?  

Os dez itens da questão foram divididos intencionalmente em cinco itens 

relacionados à GEC e cinco não relacionados à GEC. O objetivo desta divisão foi 

apurar a aderência das empresas pesquisadas em relação à utilização dos artefatos 

e técnicas da GEC. Cada item da pergunta possui um fundamento conceitual, 

embasado em autores e relacionado ao objetivo da pesquisa. 
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O quadro abaixo refere-se aos itens da Questão nº 06 relacionados aos 

artefatos e técnicas da gestão estratégica de custos, assim como a pontuação 

máxima estimada, comparada à pontuação máxima realizada.  

 

Quadro 8: Modelo de apuração real do resultado 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando o resultado obtido, a aderência aos artefatos e técnicas da GEC 

expostos na questão alcançou 80%. O resultado é relativamente expressivo e 

positivo, com destaque para o item 6.1, que obteve aderência de 90%, referente a 

ações que buscam reduzir estoques, visando o fluxo de caixa da empresa, 

relacionado ao artefato just in time. O resultado do item 6.5 também foi 

representativo, ações que envolvem buscar a margem de lucro desejada, 

relacionado ao artefato Kaizen, apresentou uma aderência de 83%. O pior resultado 

ficou com o item 6.8, referente à definição do custo meta, vinculado ao artefato 

target costing, atingindo 70% de adesão.  

O próximo quadro refere-se aos itens da Questão nº 06 que não estão 

relacionados aos artefatos e técnicas da gestão estratégica de custos, assim como a 

pontuação máxima estimada, comparada à pontuação máxima realizada.  

 

Questão 06 Descrição da questão Artefato ou técnicas 

da GEC

Nota 

estimada

Empresas 

pesquisadas

Pontuação 

máxima 

estimada

Nota 

real

Empresas 

pesquisadas

Pontuação 

máxima 

realizada

Resultado 

em %

6.1

Ações que visam reduzir estoques, comprando

o necessário visando o fluxo de caixa futuro e

capital empregado.

Just In Time 5 6 30          4,5 6 27 90%

6.5

Avaliação da margem de lucro por produto,

com objetivo de criar ações de redução de

custos em busca da margem de lucro desejada.

Kaizen 5 6 30          4,2 6 25 83%

6.8
Definição do custo meta na fase de

desenvolvimento de novos produtos.
Target Costing 5 6 30          3,5 6 21 70%

6.9

Identificação precisa dos custos das atividades

produtivas, dos seus direcionadores de custos

e distribuição precisa dos custos indiretos.

Custeio ABC 5 6 30          3,8 6 23 77%

6.10

Ações que aumentam o valor agregado do

produto no pós venda, como apoio e suporte

ao cliente, consultorias técnicas e de

atualização.

Cadeia de Valores 5 6 30          4,0 6 24 80%

Total 150 Total 120 80%
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Quadro 9: Modelo de apuração real do resultado 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A aderência aos itens da Questão nº 06, que não estão relacionados aos 

artefatos e técnicas da gestão estratégica de custos, alcançou 59% da pontuação 

máxima possível. O resultado dos itens 6.2 e 6.7, chamou bastante atenção, 

contribuindo de forma desfavorável aos conceitos e artefatos da GEC e até mesmo 

atingindo princípios da contabilidade, sendo considerados como pontos de melhorias 

para as empresas pesquisadas. 

O item 6.2 Reduções lineares e emergenciais de custos: recebeu adesão de 

73%, evidenciando que a grande maioria das empresas reduzem seus custos sem 

estratégia ou sem metodologia, correndo o risco de terem que contratá-los 

novamente no longo prazo, até mesmo com valores maiores. 

O item 6.7 Negociação com fornecedores para postergar pagamentos e 

reconhecimentos de eventos realizados: recebeu uma adesão de 73%. O resultado 

desse item atinge o princípio contábil da competência, distorce o resultado real, além 

de deixar a empresa vulnerável a penalidades fiscais. 

Analisando os resultados obtidos, os itens relacionados aos artefatos e 

técnicas da gestão estratégica de custos receberam 80% de aderência, enquanto os 

itens que não se relacionam aos artefatos e técnicas da gestão estratégica de custos 

receberam 59% de aderência. Além do resultado da Questão nº 06, o resultado da 

Questão nº 04 contribuiu para os conceitos da GEC, além de demonstrar que todas 

Questão 06 Descrição da questão Artefato ou técnicas 

da GEC

Nota 

estimada

Empresas 

pesquisadas

Pontuação 

máxima 

estimada

Nota 

real

Empresas 

pesquisadas

Pontuação 

máxima 

realizada

Resultado 

em %

6.2 Reduções lineares e emergenciais de custos. Não possui 5 6 30          3,7 6 22 73%

6.3
Conceder abatimentos e descontos a clientes,

com objetivo de fidelização.
Não possui 5 6 30          2,7 6 16 53%

6.4
Redução emergencial do quadro de

funcionários.
Não possui 5 6 30          2,7 6 16 53%

6.6
Extinções emergenciais de áreas da empresa,

com objetivo de redução de custos e despesas.
Não possui 5 6 30          2,2 6 13 43%

6.7

Negociação com fornecedores, para postergar

pagamentos e reconhecimentos de eventos

realizados.

Não possui 5 6 30          3,7 6 22 73%

Total 150 Total 89 59%
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as empresas entrevistadas acompanham o comportamento do mercado através dos 

principais indicadores macroeconômicos.  

Esse acompanhamento é muito importante para mapear e prevenir impactos 

futuros, agindo de forma proativa e, no tocante à GEC, agindo de forma preditiva. A 

Questão nº 05 também contribuiu positivamente com os conceitos da GEC, uma vez 

que 83,3% das empresas pesquisadas envolvem a alta gestão nas tomadas de 

decisões relacionadas a custos. 

Finalmente é possível concluir que, mesmo com os pontos de melhorias 

citados acima, o resultado da pesquisa respondeu claramente os objetivos gerais, 

assim como a questão da pesquisa, sendo possível concluir que os artefatos e 

técnicas da gestão estratégica de custos são utilizados como instrumentos de 

gestão de resultado nas indústrias de cimento. 
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ANEXO A – Questionário 

 

O BLOCO A deste questionário refere-se ao perfil do profissional e perfil da empresa 

pesquisada. 

 

Questão nº01 

Assinale qual nível hierárquico ocupa atualmente. 

a) Analista 

b) Supervisor ou Coordenador 

c) Gerente 

d) Diretor 

 

Questão nº02 

Qual sua formação profissional? Essa questão possibilita selecionar mais de uma 

alternativa. 

a) Contabilidade 

b) Economia 

c) Administração 

d) Engenharia 

e) Direito 

f) Outros 

 

Questão nº03 

Qual a faixa da receita bruta anual de sua empresa? Considerar informação 

consolidada. 

a) De 50,0 a 500,0 milhões  

b) De 501,0 a 999,0 milhões 

c) De 1,0 a 2,0 bilhões 

d) Acima de 2,0 bilhões 

 

 

 

 

 



 
 

O BLOCO B deste questionário refere-se às técnicas ou ferramentas da gestão 

estratégica de custos. 

 

Questão nº04 

Os indicadores macroeconômicos, como PIB, crescimento da indústria, taxa de juros 

e inflação, são utilizados como ferramenta da Gestão Estratégica de Custos?  

a) Sim 

b) Não 

 

Questão nº05 

Escolha as opções que melhor representam os profissionais, que tomam decisões 

relacionadas à Gestão Estratégica de Custos de sua empresa: 

a) Supervisão e coordenação 

b) Gerentes e diretores 

c) CEO’s, proprietários e acionistas 

 

Questão nº06 

Enumere de 1 a 5, sendo 5 o maior grau de importância, as opções que melhor 

representam a gestão estratégica de custos em sua empresa: 

(   ) Ações que visam reduzir estoques, comprando o necessário visando o fluxo de 

caixa futuro e capital empregado. 

(   ) Reduções lineares e emergenciais de custos. 

(   ) Conceder abatimentos e descontos a clientes, com objetivo de fidelização. 

(   ) Redução emergencial do quadro de funcionários. 

(  ) Avaliação da margem de lucro por produto, com objetivo de criar ações de 

redução de custos em busca da margem de lucro desejada. 

(   ) Extinções emergenciais de áreas da empresa, com objetivo de redução de 

custos e despesas. 

(  ) Negociação com fornecedores, para postergar pagamentos e reconhecimentos 

de eventos realizados.  

(  ) Definição do custo meta na fase de desenvolvimento de novos produtos. 

(  ) Identificação precisa dos custos das atividades produtivas, dos seus 

direcionadores de custos e distribuição precisa dos custos indiretos. 



 
 

(   ) Ações que aumentam  o valor agregado do produto no pós venda, como apoio e 

suporte ao cliente, consultorias técnicas e de atualização. 

 

Questão nº07 

Descreva a principal contribuição da gestão estratégica de custo para sua empresa: 

    

  



 
 

ANEXO B – Objetivo da questão x pesquisa 

 

 

O objetivo deste tópico é vincular os itens da questão número 06, ao objetivo da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens Descrição da questão Artefato ou 

técnicas da 

GEC

Referências 

bibliográficas

Objetivo da questão e relação com a pesquisa Conceito

1

Ações que visam reduzir estoques,

comprando o necessário visando o

fluxo de caixa futuro e capital

empregado.

Just In Time

 - Hansen; 

Mowen, 2001, p. 

445

 - Slavov , 2013, 

p. 240

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Just In Time. O JIT é um

artefato importante na GEC, contribui com a redução dos níveis de

estoques, aumento da produtividade e consequentemente resulta

em redução de custo. Caracteriza-se por ser uma ação de longo prazo.

GEC

2
Reduções lineares e emergenciais de

custos.
Não possui Não possui

Avaliar se as empresas realizam reduções lineares de custos, assim,

evidenciar a não utilização da GEC. As reduções lineares de custos não

fazem parte dos artefatos da GEC, relaciona-se ao contexto

operacional da gestão de custos e pouco ao contexto estratégico. É

uma ação de curto prazo.

NGEC

3
Conceder abatimentos e descontos a

clientes, com objetivo de fidelização.
Não possui Não possui

Avaliar se as empresas concedem abatimentos e descontos a clientes,

objetivando fidelização e assim evidenciar a não utilização da GEC,

principalmente por ser uma ação de curto prazo e não sustentável. No

artefato Cadeia de valores, da GEC, além de reunir as atividade de

projetar, produzir e distribuir o produto, a sustentação do produto

junto ao cliente, por meio da qualidade e preço diferenciados é

fundamental, assim como atividades de pós venda, como suporte e

acompanhamento do cliente.

NGEC

4
Redução emergencial do quadro de

funcionários.
Não possui Não possui

Avaliar se as empresas reduzem o quadro de funcionários, com o

objetivo de redução de custos e despesas no curto prazo, assim,

evidenciar a não utilização da GEC. Essas demissões de forma não

planejada não fazem parte dos artefatos da GEC, relaciona-se ao

contexto operacional da gestão de custos e pouco ao contexto

estratégico. É uma ação pouco efetiva e de curto prazo.

NGEC

5

Avaliação da margem de lucro por

produto, com objetivo de criar ações

de redução de custos em busca da

margem de lucro desejada.

Kaizen

 - Imai, M. 1994

- Hansen;

Mowen, 2001, p.

445

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Kaizen, da GEC. O Kaizen

busca a redução de custos em todo processo produtivo, aplicando o

ciclo de melhoria continua e os subciclos de planejar, fazer, verificar e

agir. Caracteriza-se por ser uma ação de longo prazo.

GEC



 
 

 

  

Itens Descrição da questão Artefato ou 

técnicas da 

GEC

Referências 

bibliográficas

Objetivo da questão e relação com a pesquisa Conceito

6

Extinções emergenciais de áreas da

empresa, com objetivo de redução

de custos e despesas.

Não possui Não possui

Avaliar se as empresas extinguem áreas, com o objetivo de redução

de custos e despesas no curto prazo, assim, evidenciar a não utilização

da GEC. As extinções de áreas de forma não planejada não fazem

parte dos artefatos da GEC, relaciona-se ao contexto operacional da

gestão de custos e pouco ao contexto estratégico. É uma ação pouco

efetiva e de curto prazo.

NGEC

7

Negociação com fornecedores, para

postergar pagamentos e

reconhecimentos de eventos

realizados.

Não possui Não possui

Avaliar se as empresas postergam pagamentos e reconhecimentos,

com o objetivo de reduzir os custos e despesas de um determinado

período, assim, evidenciar a não utilização da GEC. As postegações de

pagamentos e reconhecimento de eventos já realizados, não

enquadram nos conceitos de GEC. Não é uma ação efetiva e

caracteriza-se por ser uma ação de curto prazo.

NGEC

8
Definição do custo meta na fase de

desenvolvimento de novos produtos.

Target 

Costing

 - Martins (2000, 

p. 240)

 - Masayuk 

(1991, p. 48)

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Target Costing, da GEC. O

Target Costing é o custo máximo de um produto para que, dado o

preço de venda que o mercado oferece, consiga-se o mínimo de

rentabilidade. O custo máximo (meta) é estabelecido na construção

do projeto. Caracteriza-se por ser uma ação de longo prazo.

GEC

9

Identificação precisa dos custos das

atividades produtivas, dos seus

direcionadores de custos e

distribuição precisa dos custos

indiretos.

Custeio ABC
 - Kaplan e 

Cooper (1980)

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Custeio ABC, da GEC. O

Custeio ABC é um método que está baseado nas atividades do

processo de fabricação, identificando e valorizando cada uma das

atividades e criando indicadores que permitem avaliar a performance

de cada atividade. Possibilita alocar de forma eficiente os custos

indiretos de produção. Caracteriza-se por ser uma ação de longo 

prazo.

GEC

10

Ações que aumentam o valor

agregado do produto no pós venda,

como apoio e suporte ao cliente,

consultorias técnicas e de

atualização.

Cadeia de

Valores

 - Porter (1989, 

p. 111)

Avaliar se as empresas utilizam o artefato Cadeia de Valores, da GEC.

No artefato Cadeia de valores, além de reunir as atividade de

projetar, produzir e distribuir o produto, a sustentação do produto

junto ao cliente, por meio da qualidade e preço diferenciados é

fundamental, assim como atividades de pós venda, como suporte e

acomapanhamento do cliente.

GEC



 
 

ANEXO C – Fábricas de cimento localizadas no Brasil, a região e os respectivos 

grupos industriais 

 

 

 

 

Nº Fábricas Região Nome das Fábricas Município UF Grupo Industrial Linha de Produção

1 Norte Porto Velho Porto Velho RO Votorantim Moagem

2 Norte Itautinga Manaus AM João Santos Integrada

3 Norte Cibrasa Capanema PA João Santos Integrada

4 Norte Itaituba Itaituba PA João Santos Integrada

5 Norte Barcarena Barcarena PA Votorantim Moagem

6 Norte Xambioá Xambioá TO Votorantim Integrada

7 Nordeste Itapicuru Codó MA João Santos Integrada

8 Nordeste São Luís São Luís MA Votorantim Moagem

9 Nordeste Cimento Verde do Brasil Açailândia MA Outros Moagem

10 Nordeste Itapissuma Fronteiras PI João Santos Integrada

11 Nordeste Sobral Sobral CE Votorantim Integrada

12 Nordeste Pecém Caucaia CE Votorantim Moagem

13 Nordeste Itapuí Barbalha CE João Santos Integrada

14 Nordeste Apodi Dionízio Torres CE Apodi Moagem

15 Nordeste Apodi Quixeré CE Apodi Integrada

16 Nordeste Itapetinga Mossoró RN João Santos Integrada

17 Nordeste Mizu Baraúna RN Mizu Integrada

18 Nordeste Intercement João Pessoa PB Intercement Integrada

19 Nordeste Lafarge Caaporã PB Lafarge Integrada

20 Nordeste Itapessoca Goiana PB João Santos Integrada

21 Nordeste Intercement Cabo de Santo Agostinho PE Intercement Moagem

22 Nordeste Poty Paulista Paulista PE Votorantim Moagem

23 Nordeste Pajeú carnaíba PE Outros Moagem

24 Nordeste Intercement São Miguel dos Campos AL Intercement Integrada

25 Nordeste Laranjeiras Laranjeiras SE Votorantim Integrada

26 Nordeste Itaguassu Nossa Senhora do Socorro SE João Santos Integrada

27 Nordeste Mizu Pacatuba SE Mizu Integrada

28 Nordeste Intercement Campo Formoso BA Intercement Integrada

29 Nordeste Intercement Brumado BA Intercement Moagem

30 Nordeste Lafarge Candeias BA Lafarge Moagem

31 Nordeste Itaguarana Ituaçu BA João Santos Integrada

32 Centro Oeste Ciplan Sobradinho DF Ciplan Integrada

33 Centro Oeste Sobradinho Sobradinho DF Votorantim Integrada

34 Centro Oeste Intercement Cezarina GO Intercement Integrada

35 Centro Oeste Lafarge Cocalzinho GO Lafarge Moagem

36 Centro Oeste Nobres Nobres MT Votorantim Integrada

37 Centro Oeste Cuiabá Cuiabá MT Votorantim Integrada

38 Centro Oeste Intercement Bodoquena MS Intercement Integrada

39 Centro Oeste Corumbá Corumbá MS Votorantim Integrada

40 Sudeste Lafarge Montes Claros MG Lafarge Integrada

41 Sudeste Intercement Santana do Paraíso MG Intercement Moagem

42 Sudeste Lafarge Matozinhos MG Lafarge Integrada

43 Sudeste Liz Vespasiano MG LIZ Integrada

44 Sudeste Holcim Pedro Leopoldo MG Holcim Integrada



 
 

 

Nº Fábricas Região Nome das Fábricas Município UF Grupo Industrial Linha de Produção

45 Sudeste Intercement Pedro Leopoldo MG Intercement Integrada

46 Sudeste Lafarge Arcos MG Lafarge Integrada

47 Sudeste Itaú de Minas Itaú de Minas MG Votorantim Integrada

48 Sudeste Tupi Carandaí MG Tupi Integrada

49 Sudeste Holcim Barroso MG Holcim Integrada

50 Sudeste Intercement Ijaci MG Intercement Integrada

51 Sudeste Lafarge Santa Luzia MG Lafarge Moagem

52 Sudeste CSN Arcos MG CSN Integrada

53 Sudeste Brennand Sete Lagoas MG Brennand Integrada

54 Sudeste Carmocal Pains MG Outros Integrada

55 Sudeste Holcim Serra ES Holcim Moagem

56 Sudeste Itabira Cachoeira de Itapemirim ES João Santos Integrada

57 Sudeste Mizu Vitória ES Mizu Moagem

58 Sudeste Rio Negro Cantagalo RJ Votorantim Integrada

59 Sudeste Lafarge Cantagalo RJ Lafarge Integrada

60 Sudeste Holcim Cantagalo RJ Holcim Integrada

61 Sudeste Tupi Volta redonda RJ Tupi Moagem

62 Sudeste CSN Volta redonda RJ CSN Moagem

63 Sudeste Mizu Rio de Janeiro RJ Mizu Moagem

64 Sudeste Sepetiba Itaguaí RJ Votorantim Moagem

65 Sudeste Lafarge Rio de Janeiro RJ Lafarge Moagem

66 Sudeste Holcim Sorocaba SP Holcim Moagem

67 Sudeste Santa Helena Votorantim SP Votorantim Integrada

68 Sudeste Salto Salto de Pirapora SP Votorantim Integrada

69 Sudeste Cubatão Cubatão SP Votorantim Moagem

70 Sudeste Lafarge Itapeva SP Lafarge Integrada

71 Sudeste Ribeirão Grande Ribeirão Grande SP Votorantim Integrada

72 Sudeste Tupi Mogi das Cruzes SP Tupi Moagem

73 Sudeste Intercement Apiaí SP Intercement Integrada

74 Sudeste Intercement Cajati SP Intercement Integrada

75 Sudeste Intercement Jacareí SP Intercement Moagem

76 Sudeste Mizu Mogi das Cruzes SP Mizu Moagem

77 Sudeste SP CIM Suzano SP Outros Moagem

78 Sudeste Intercement Cubatão SP Intercement Moagem

79 Sul Rio Branco Rio Branco PR Votorantim Integrada

80 Sul Itambé Balsa Nova PR Itambé Integrada

81 Sul Itajaí Itajaí SC Votorantim Moagem

82 Sul Vidal Ramos Vidal Ramos SC Votorantim Integrada

83 Sul Imbituba Imbituba SC Votorantim Moagem

84 Sul Supremo Pomerode SC Supremo Integrada

85 Sul Intercement Nova Santa Rita RS Intercement Moagem

86 Sul Esteio Esteio RS Votorantim Moagem

87 Sul Intercement Candiota RS Intercement Integrada

88 Sul Pinheiro Machado Pinheiro Machado RS Votorantim Integrada


