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Abstract 

The last three decades have been marked by a technological progress in the 
processes of production in such a way that has been a significant alteration in the strategic 
behaviour of  companies. Due to this new global paradigm, competitiveness has become an 
issue of survival, making companies comply to “Philosophy of Managerial Excellence”. 

This new reality has created a need for information which is more and more 
accurate, together with the need of sound knowledge concerning the forces that affect the 
market competitiveness, which is known as Strategic Management. From the incapacity of 
the old cost systems to provide coherent information and because of the changes of optics 
and demands made by Strategic Management, Cost Strategic Management came about, 
which is an economical tool seen nowadays as essential for the success of several 
management organizations.   

Hence, this paper has as its objective to conceptualize and to analyze Strategic 
Management and afterwards, to present Cost Strategic Management which should be seen 
as a tool of economical management of companies. 

At the end of this paper, we will consider how the Brazilian car-parts industry 
integrates into this context. 
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1. Introdução 

Nos últimos tempos, tem-se percebido uma rápida evolução da tecnologia de 
produção, seguida de um crescente aumento da qualidade dos produtos, processos e 
atividades que, devido à globalização, posiciona as empresas em um ambiente de 
competitividade global. 

A excelência empresarial tem possibilitado às empresas direcionarem maior 
atenção à produtividade, à qualidade dos produtos e processos, ao serviço ao cliente e à 
flexibilidade de produção, que através do aperfeiçoamento contínuo e da eliminação de 



desperdícios, buscam garantir as vantagens competitivas de baixo custo ou diferenciação 
de produtos. Da mesma forma, as empresas de classe mundial buscam permanentemente 
novas referências competitivas de processos e técnicas de manufaturas - os chamados 
benchmarks. Além disso, essas grandes empresas mundiais realizam aquisições e joint 
ventures, a fim de que possam competir, com maior eficiência, simultaneamente nas quatro 
dimensões competitivas: preço, qualidade, confiabilidade e flexibilidade. 

Todo esse contexto encontra-se ligado àquilo que Porter (1986) convencionou 
chamar de Gestão Estratégica. Uma nova maneira de se observar o negócio e se posicionar 
em relação ao mercado competitivo. 

Durante os últimos tempos o custo deixou de ser uma simples ferramenta de 
avaliação de estoques e de determinação do preço de venda de produtos, definidos pela 
contabilidade tradicional, para tornar-se um dos mais importantes instrumentos de auxílio 
no alcance de maior competitividade das organizações. 

A Gestão Estratégica de Custos surge como forma de suprir a necessidade de 
integração conceitual e sistêmica entre os processos de controle gerencial e de gestão e 
mensuração de custos, visto que muitas empresas passam a encontrar fortes obstáculos  
capazes de impedir seu sucesso e continuidade em função da utilização de sistemas de 
custeio e de controle gerencial arcaicos, formulados em um ambiente competitivo 
completamente adverso ao dos dias atuais, no qual, a Gestão Estratégica é tida como 
referência. 

As antigas ferramentas de custeio passam a não fornecer informações precisas e 
oportunas, necessárias para a gestão e mensuração dos custos e desempenhos de forma 
eficiente e eficaz em um ambiente de tecnologias de produção avançadas e alta 
competitividade como é o caso do ambiente atual 

Portanto, a partir da eclosão da Gestão Estratégica nas empresas, graças ao 
acirramento da competitividade e aos avanços na organização da produção, é que nasce a 
Gestão Estratégica de Custos. Esta nova estrutura conceitual mostra-se como um dos 
elementos fundamentais no sentido de tornar possível a verdadeira Gestão Estratégica das 
Empresas. 

Neste artigo primeiramente será abordado o conceito de Gestão Estratégica. Logo 
após, será vista a Gestão Estratégica de Custos, uma ferramenta econômica fundamental 
para a gestão das empresas atuais. No final deste trabalho o setor fornecedor de autopeças 
será discutido a partir destes elementos. As estruturas e estratégias competitivas destas 
organizações servem como exemplo das modificações ocorridas nos últimos anos graças a 
implementação destas perspectivas analíticas e dos instrumentais aqui discutidos. 
 
2. Gestão Estratégica 

As organizações buscam elevar ao máximo suas vantagens competitivas. Para isso, 
necessitam de estratégias que auxiliem em suas condutas. Os planos estratégicos permitem 
que a organização possa articular suas competências e vantagens competitivas de forma 
compatível com as metas estipuladas e de maneira sustentável em relação a seus 
concorrentes. 

A estratégia competitiva pode ser definida como uma combinação de metas que a 
empresa busca e de meios pelos quais ela pode alcançar os resultados desejados. 

Segundo PORTER (1992) a estratégia competitiva consiste na busca de uma 
posição favorável em uma indústria visando estabelecer uma posição lucrativa e 
sustentável contra as forças que determinam a concorrência nas indústrias. Esta “posição 
favorável” pode ser entendida como uma vantagem competitiva. 

“As cinco forças competitivas – entrada, ameaças de substituição, poder compra 
dos compradores e fornecedores e rivalidade entre os atuais concorrentes – refletem o fato 



de que a concorrência em uma indústria não está limitada aos participantes estabelecidos” 
(PORTER, 1986; p.24). 

Figura 2.1 Forças que dirigem a concorrência na Indústria. 
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Fonte: PORTER (1986; p.23) 
 
Portanto, o ambiente atual em que a empresa opera não pode ser considerada 

imutável, devido à presença de novos participantes que trarão novas ameaças e 
preocupações. 

O conjunto de forças pode estar aparente para todos os concorrentes, sendo assim, a 
chave para o desenvolvimento de uma estratégia seria pesquisar em maior profundidade o 
alicerce de cada força, colocando em destaque os pontos fortes e fracos, as oportunidades e 
ameaças à companhia. 

As cinco forças conjuntamente determinam a intensidade da concorrência na 
industria bem como a rentabilidade onde as forças dominantes são de extrema importância 
do ponto de vista da formulação de estratégias. 

Uma vez analisadas estas forças, a empresa torna-se capaz de criar condições de 
selecionar uma estratégia competitiva, a fim de obter uma posição defensável contra as 
cinco forças competitivas, precisando para isso, ter consciência das suas competências e da 
força implícita nas competências de seus rivais. 

A competência da empresa está relacionada com a capacidade que seus gerentes e 
projetistas possuem de realizar um forte planejamento estratégico, compatível às 
necessidades da empresa, e de implantá-lo de forma eficaz em busca de resultados que 
tornem a empresa superior a seus concorrentes. 

PORTER (1986), considera que podemos encontrar três estratégias competitivas 
genéricas para estabelecer uma posição de defesa e de sustentação a longo prazo e superar 
desta forma os concorrentes. É importante lembrar que as estratégias genéricas podem ser 
traduzidas em estratégias mais específicas apropriada a tipos particulares de situações de 
uma industria. 

As três abordagens estratégicas potencialmente bem sucedidas para superar a outras 
empresas segundo PORTER (1986) são: 

Liderança no custo total: Consiste em atingir a liderança no custo total em uma 
industria usando-se de um conjunto de políticas funcionais orientadas para este objetivo. 

“A liderança nos custos exige a construção agressiva de instalações em escala 
eficiente, uma perseguição vigorosa de redução de custos pela experiência, um controle 



rígido dos custos e das despesas gerais e minimização dos custos em áreas como 
assistência, forças de vendas, publicidade e outras” (PORTER, 1986; p.50). 

Diferenciação: Esta estratégia busca a diferenciação do produto ou serviço 
oferecido pela companhia fazendo com que sejam considerados como únicos em toda área 
de atuação. 
 Uma empresa pode alcançar a diferenciação ao longo de várias dimensões podendo 
assumir muitas formas como projeto ou imagem da marca, tecnologia, qualidade no 
atendimento, peculiaridades e outras.  
 Ao selecionar a diferenciação como estratégia competitiva não é permitido por 
parte da empresa ignorar os custos, mas eles não são os alvos estratégicos principais. 
 “A diferenciação proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido à 
lealdade dos consumidores com relação à marca como também à conseqüente menor 
preço” (PORTER;1986; p.52). 

Enfoque: O enfoque procura direcionar um determinado grupo comprador, um 
segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico. 
 A estratégia de enfoque visa atender muito bem ao alvo direcionado, 
diferentemente das anteriores. “Embora as estratégias de baixo custo e de diferenciação 
tenham o intuito de atingir seus objetivos no âmbito de toda a indústria, toda a estratégia de 
enfoque visa atender muito bem o alvo determinado, e cada política funcional é 
desenvolvida levando isto em conta” (Idem). 
 
3. Gestão Estratégica de Custos 
 A gestão estratégica de custos pode ser considerada como uma necessidade para a 
obtenção da vantagem competitiva. Esse novo conceito considera não somente as 
informações de custos, mas também as preocupações estratégicas, de modo a utilizar os 
recursos da empresa de forma mais eficaz, tornando possível a busca por uma posição 
sustentável em relação aos concorrentes. Ela surge como uma das ferramentas 
fundamentais para a implementação da Gestão Estratégica nas empresas, independente do 
tipo de estratégia adotado pela empresa. 
 Segundo SHANK (1993), a gestão estratégica de custos difere da gestão de custos 
em função da análise mais abrangente e eficaz dos custos a partir da utilização das 
ferramentas estratégicas e até mesmo das simulações dos custos com a utilização do ABC. 
“É uma análise de custos vista sob um contexto mais amplo em que os elementos 
estratégicos tornam-se mais consistentes, explícitos e formais. Aqui, os dados de custos são 
usados para desenvolver estratégias superiores a fim de se obter uma vantagem competitiva 
sustentável”. (SHANK;1993; p.04) 
 Com o auxílio da contabilidade gerencial consegue-se mais facilmente o 
desenvolvimento e a implantação da estratégia empresarial. A informação contábil é a base 
da análise financeira sendo relevante no processo de avaliação das alternativas estratégicas. 
A análise financeira, baseada na informação contábil, é um dos elementos fundamentais no 
processo de tomada de decisões, na busca de programas táticos que serão mais eficazes 
para a conquista de metas estratégicas. 
 Considerando o modelo de PORTER (1986) em que o relato do ambiente 
empresarial é representado pelas “forças competitivas”, torna-se de extrema importância 
que as empresas estejam dotadas de informações no momento de tomada de decisões. 
Informações estas que sejam fornecidas em tempo oportuno, que agreguem valor ao 
produto e que considerem a real situação quanto a decisão a ser tomada. 
 SHANK (1993; p.07), afirma que o surgimento da gestão estratégica de custos 
resulta de uma mistura dos seguintes temas: 
I) Análise da Cadeia de Valor 



Gerenciar custos com eficácia exige um enfoque amplo, externo à empresa e 
considerando a empresa como um sistema aberto, tal enfoque PORTER (1992) chamou de 
Cadeia de Valor. 
 “A Cadeia de Valor de qualquer empresa em qualquer setor é o conjunto de 
atividades criadoras de valor desde as fontes de matérias-primas básicas, passando por 
fornecedores de componentes até o produto final entregue nas mãos dos 
consumidores”(SHANK; 1993; p.14). Neste conceito, a empresa é apenas uma parte da 
cadeia global de atividades geradoras de valor. 
 Essa visão é diferente do conceito de valor agregado adotado pela contabilidade 
tradicional. Sob uma perspectiva estratégica o conceito de valor agregado apresenta duas 
falhas, sendo que, a primeira ocorre ao iniciar a análise dos custos com as compras o que 
deixa de lado as oportunidades de explorar as ligações com os fornecedores. Além disso, a 
segunda falha ocorre no momento em que a análise baseada no valor agregado deixa de 
fora as oportunidades de explorar ligações com os clientes da empresa. Podemos perceber 
que o conceito de cadeia de valor é vital na luta das empresas contra as forças competitivas 
do ambiente pois supera estas falhas. 
 A estrutura da cadeia de valor consiste num método de fragmentação da cadeia, 
desde as matérias-primas básicas até os consumidores finais em atividades estratégicas 
importantes para se compreender o comportamento dos custos e das fontes de 
diferenciação. Portanto, a análise da cadeia de valor a fim de atribuir custos, receitas e 
ativos às atividades de valor, torna possível o retorno sobre ativos para cada atividade de 
valor. 
II) Análise do Posicionamento Estratégico 

Na gestão estratégica de custos o papel da análise de custos difere de inúmeras 
maneiras, dependendo de como a empresa deseja competir. 

A empresa adota diferentes posturas administrativas e busca diferentes perspectivas 
de análise de custos dependendo do posicionamento estratégico escolhido. Como exemplo 
de como o posicionamento estratégico pode influenciar de modo significativo o papel da 
análise de custos, considere a decisão de investir em custos de produtos mais 
cuidadosamente elaborados. Para uma empresa que adote uma estratégia de liderança de 
custos em um negócio maduro e vantajoso, atenção especial aos custos-alvo planejados 
provavelmente será uma importante ferramenta gerencial. Porém, se empresa adotar uma 
estratégia de diferenciação em um negócio direcionado a um mercado de crescimento e 
mudanças rápidas, um planejamento cuidadoso dos custos de fabricação pode ser menos 
importante. 
 O controle gerencial depende da estratégia utilizada, e os eficazes sistemas de 
gestão de custos diferenciam-se de acordo com o planejamento estratégico adotado pela 
empresa. Assim, os sistemas de controle devem ser projetados, considerando o ambiente 
externo, as tecnologias, as estratégias, a estrutura organizacional, a cultura e o estilo de 
gerenciamento administrativo de cada organização. 
III) Análise dos Direcionadores de Custos 
 Sob a ótica da gestão estratégica de custos outra falha da análise tradicional é 
considerar o volume de produção como melhor variável a explicar as mudanças nos custos 
por unidade. Por exemplo, custo fixo versus custo variável, análise do ponto de equilíbrio, 
análise de Custo-Volume-Lucro são situações em que o volume de produção é o 
direcionador presumido dos custos. 
 Seguindo a concepção de SHANK (1993; p.193), “o custo é causado, ou 
direcionado por muitos fatores que estão inter-relacionados de forma complexa. 
Compreender o comportamento dos custos significa compreender a complexa interação do 
conjunto de direcionadores em ação numa determinada situação”. 



 Os direcionadores de custos explicam as variações dos custos em cada atividade de 
valor. Os direcionadores de custos dividem-se em duas categorias. A primeira corresponde 
aos direcionadores estruturais. Cada direcionador estrutural envolve escolhas realizadas 
pela empresa. Entre eles podemos destacar a escala, o escopo, a experiência, tecnologia e a 
complexidade. 
 A escala está ligada ao tamanho de um investimento a ser feito em produção, 
pesquisa e desenvolvimento e em recursos de marketing. O segundo refere-se ao grau de 
integração vertical. A experiência denota quantas vezes no passado a empresa já fez o que 
está fazendo agora. A experiência é vista como um fenômeno que pode ajudar a explicar a 
relação entre volume de produção e custos ao longo do tempo. 
 Já a tecnologia diz respeito aos processos usadas em cada fase da cadeia de valor da 
empresa. Por ultimo, a complexidade refere-se à amplitude da linha de produtos ou 
serviços a serem oferecidos. 
 A outra categoria, os direcionadores executáveis, determinam a posição de custos 
de uma empresa que dependem da capacidade de execução de forma bem sucedida. 
 Os direcionadores de execução estão diretamente ligados ao desempenho. Dentre os 
direcionadores de execução básicos podemos destacar a gestão da qualidade total e a 
exploração de ligações com os fornecedores e os clientes para a cadeia de valor da 
empresa. 
 Com uso do sistema ABC (Custeio Baseado em Atividades) é possível fazer uma 
análise dos custos de tal modo que nos permita entender melhores suas ocorrências na 
empresa. Este sistema associa os custos de recursos às atividades e processos, e depois aos 
produtos e serviços e, finalmente, aos clientes específicos. O custo de todos os recursos 
utilizados para fabricar um produto e atender um cliente está incluído nos custos 
estratégicos de produtos e clientes.  
 Para concluir este tópico, se observarmos estes temas em conjunto com as questões 
levantadas na ótica da Gestão Estratégica é possível afirmar que os três elementos 
apresentados por SHANK (1993), têm como objetivo fundamental tornar viável a análise, a 
mensuração e a comparação das cinco forças estratégicas apresentadas por PORTER 
(1986).     As três análises apresentadas seriam portanto as ferramentas utilizadas no 
sentido de proporcionar a verdadeira Gestão Estratégica da empresa, a partir de um 
elemento específico da gestão econômica: a gestão dos custos vista sob a ótica estratégica. 
 
4. As novas exigências da competitividade global e a realidade do setor de autopeças 

O novo ambiente competitivo caracteriza-se por tecnologias avançadas de 
produção, colocando a qualidade e a produtividade em primeiro lugar através de novas 
filosofias de gestão empresarial, tais como: inovações de logística, qualidade total, JIT  
lead time curto e MRP. 

O planejamento e controle Just in Time é uma das exigências fundamentais e 
necessárias no novo ambiente competitivo. O JIT pode se dividido em duas formas: o JIT 
interno que ajuda a reduzir os custos operacionais, por eliminar estoques e por evidenciar 
os gargalos do processo produtivo para correção imediata e o JIT externo, que favorece a 
localização dos fornecedores próximos às empresas para a entrega rápida (lead time) e 
freqüente (continuidade). 

Problemas como constante redução de mão-de-obra direta, em função da crescente 
automatização dos processos produtivos, e conseqüentemente aumento dos CIFs (custos f 
indiretos de fabricação), além da falta de dados e informações suficientes para a tomada de 
decisões, visando o contínuo aperfeiçoamento, dentre outros problemas, tornam os 
tradicionais sistemas de custeio inviáveis para o gerenciamento estratégico das empresas 
na busca pela vantagem competitiva sustentável. As indústrias que compõe o setor 



fornecedor de autopeças brasileiro podem ser vistas como um exemplo capaz de ilustrar de 
maneira clara esta realidade. 
O setor fornecedor de autopeças brasileiro 

A indústria de autopeças (apesar do setor ser bastante heterogêneo, sendo formado 
por PEMs e empresas de grande porte, este trabalho refere-se somente à ultimas, visto que 
elas estão mais inseridas neste novo paradigma) vem respondendo a uma série de desafios 
para atender às montadoras que, pressionadas mundialmente pelas condições de 
concorrência crescente, repassam essa pressão aos seus fornecedores. Programas de 
redução de custos, suprimento global (global sourcing), aumento da produtividade e 
economia de escala são algumas das práticas comuns utilizadas pelas grandes empresas 
fornecedoras de autopeças, além da realização de join ventures e aquisições, para expansão 
da linha de produtos e da cobertura geográfica. 

Dentro deste panorama de modificações do complexo automotivo, as empresas 
fornecedoras de autopeças enfrentam crescentes responsabilidades. As montadoras 
esperam que as empresas fornecedoras, envolvidas no seu negócio, elevem a qualidade dos 
produtos, assegurem “zero defeitos” e entreguem em just in time e em lead time curto. 
 “As estruturas e as estratégias competitivas da indústria fornecedora de autopeças 
sofreram profundas modificações nos últimos anos, principalmente devido à difusão no 
complexo automotivo de um novo modelo de produção, a produção enxuta, que reúne 
novas formas de organização, novas práticas de gestão e uso intensivo de equipamentos 
automatizados”. (POSTHUMA, 1993, p.01) 
 Um dos processos mais significativos em curso na indústria mundial de autopeças é 
a transformação nas relações entre fornecedores e montadoras dentro da cadeia de valor 
das próprias montadoras. As tendências, neste aspecto, foram lançadas a partir da relação 
montadora – fornecedor verificada no Japão, baseada na grande cooperação interfirma com 
base nos vínculos verticais e hierarquizados em três ou quatro níveis. Assim, os 
fornecedores de primeiro nível são considerados aqueles que mantém ligações próximas 
com a montadora, fornecendo o sistema de componentes ou sub-conjuntos, enquanto as 
empresas de segundo nível fornecem componentes, peças isoladas e materiais para as 
empresas de primeiro nível e assim sucessivamente. 
 Deste modo, as empresas que pretendem sobreviver e ter lucratividade são 
obrigadas a: 
 operar com baixo custo e com qualidade; 
 ter capacidade de desenvolver sistemas; 
 ter capacitação técnica para desenvolvimento de projetos com velocidade; 
 nova relação capital-trabalho, com salários mais elevados e requalificação da mão-de-

obra; 
 implantar novos métodos administrativos; 
 investir em logística, desde a entrada de matéria-prima até a entrega do produto final. 

Como pode ser visto, as mudanças tecnológicas e as novas exigências atuais têm 
elevado a modernização das empresas de componentes, na medida em que estas são 
obrigadas a se familiarizarem com o novo paradigma a elas imposto. Desse modo, a Gestão 
Estratégica de Custos é uma forte aliada a estas empresas, principalmente no que se diz 
respeito à automação dos processos produtivos e às inovações de técnicas de gestão de 
recursos humanos. 
 
5. Considerações finais 

A era da informação que nas últimas duas décadas globalizou o mundo em todos os 
níveis de relacionamentos, alavancou o mercado competitivo de tal sorte que as empresas 
são compelidas a flexibilizarem suas filosofias estratégicas em termos de concorrência. A 
crescente necessidade de se adaptar a este novo cenário competitivo, propiciou o advento 



de modernas tecnologias de processos e gestão. O custo, enfocado como uma das 
vantagens competitivas, passa a ser fator relevante para a tomada de decisões estratégicas. 
Entretanto, aliado ao custo, questões como qualidade de produtos/serviços, eliminação de 
desperdícios, atendimento ao cliente, tempo, entre outros, crescem em importância 
estratégica e competitiva. 

Nesta era de rápida mudança tecnológica, de vigorosa competição global e 
doméstica e enorme avanço da necessidade de informações, tais sistemas não estão 
fornecendo suportes úteis e confiáveis para as atividades de controle de processos, 
avaliação do custo dos produtos e avaliação como medida de desempenho. Para atender as 
necessidades de gestão, mensuração e avaliação de custos e desempenhos, a Gestão 
Estratégica de Custos consolida-se como uma ferramenta de gestão capaz de responder a 
questões competitivas com eficiência e eficácia. Neste ponto, o sistema de custos ABC 
parece ser a estrutura mais utilizada. 

Ao tomar a gestão da empresa sob a ótica estratégica, as organizações visam 
garantir suas fatias no mercado competitivo atual e se possível amplia-las.. Restará ainda, 
entretanto, a tarefa de manter-se nesta posição, e novamente, o papel da Gestão Estratégica 
de Custos, evidencia-se como ferramenta de controle contínuo. Portanto, a partir do 
momento em que a empresa necessita gerir seu negócio sob uma perspectiva estratégica, 
como é o caso da maioria das empresas que pretendem manter-se competitivas daqui para 
o futuro, a Gestão Estratégica de Custos surge como uma ferramenta fundamental. 

Temos como exemplo deste novo contexto, o setor fornecedor de autopeças 
brasileiro, em particular, as indústrias de autopeças de grande porte, em que os temas 
mencionados e analisados neste trabalho têm sido aplicados intensamente. 
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