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As organizações do setor sucroalcooleiro possuem um grande desafio: 

se manterem competitivas em um mercado com demanda crescente e 

em constante evolução. Nesse contexto, a gestão de custos se consagra 

como fundamental para sustentar essa poosição competitiva, 

administrando seus custos e fazendo deles seu grande diferencial 

competitivo. O presente artigo tem por objetivo realizar uma análise 

sobre os  métodos de custeio utilizados em uma usina do município de 

Campos dos Goytacazes. Para a pesquisa foi utilizado um questionário 

com o intuito de verificar se a empresa utilizava informações sobre 

custos para tomada de decisões e, também identificar os métodos de 

custeio adotados por parte dos gestores. O presente estudo identificou 

o uso de métodos de custeio na empresa, no entanto, o método adotado 

pela empresa em questão pode não contribuir adequadamente para a 

sua permanência no mercado. 
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1. Introdução 

O setor sucroalcooleiro brasileiro é extremamente competitivo, despertando grande interesse 

em outros países, sobretudo pelos baixos custos de produção do açúcar e do álcool, o que lhe 

permitiu assumir o posto de mais importante produtor e exportador mundial de açúcar, e 

segundo maior produtor de álcool combustível. (CABRINI & MARJOTTA-MAISTRO 2007 

apud RODRIGUES et al.,2009).  

A tendência de redução do petróleo e de seus derivados das matrizes energéticas de muitos 

países, aliada ao grande volume de vendas de veículos movidos a biocombustíveis, deverá 

impulsionar as demandas interna e externa por álcool. (VIDAL et al. ,2006). 

Para Pompermayer (1999), nesse contexto de grande competitividade entre as organizações 

do setor, a gestão de custos mostra ainda mais sua importância no processo de tomada de 

decisão na gestão dos recursos, sendo essencial para que as empresas possam sustentar sua 

posição competitiva no mercado, administrando seus custos e fazendo deles seu grande 

diferencial competitivo. 

As grandes mudanças no cenário empresarial levaram a um crescimento das empresas e 

geraram a adoção de novas práticas gerenciais. A contabilidade de custos, antes usada para 

simples avaliação de estoques, assumiu um papel de importante ferramenta gerencial, 

servindo de subsídio ao processo de tomada de decisão como instrumento de planejamento, 

controle e avaliação de desempenho organizacional (MARTINS, 2003). 

Levando em consideração a importância da gestão de custos como diferencial competitivo 

para as empresas do setor sucroalcooleiro, o presente trabalho realiza uma pesquisa em uma 

usina do município de Campos dos Goytacazes, com o objetivo de verificar se esta empresa 

utiliza informações sobre custos para tomada de decisões e, também identificar os métodos de 

custeio adotados por parte dos gestores. O artigo tem como principal contribuição o 

conhecimento das práticas adotadas na gestão de custos por uma usina sucroalcooleira do 

município. 

O trabalho está dividido em seis sessões, na sessão 2 são abordados três tipos de métodos de 

custeio para melhor embasamento teórico, na sessão 3 é apresentado um panorama do setor 

sucroalcooleiro na região Norte Fluminense, onde se localiza a usina pesquisada. A sessão 4 

expõe a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, na sessão 5 são feitas as análises 

dos questionários, e por último, a sessão 6 relata os resultados e as conclusões nas 

considerações finais da pesquisa.  

2. Contabilidade de custos e métodos de custeio 

A contabilidade de custos se destacou com o crescimento das empresas. Passou de uma 

simples ferramenta para controlar despesas e estoques para um importante subsídio na tomada 

de decisões gerenciais. Conforme Maehler et al. (2006), as informações úteis para o 

gerenciamento são obtidas através de cálculos dos custos gerados para a produção de bens e 

prestação de serviços. Podem ser feitos de diferentes maneiras e recebem o nome de métodos 

de custeio. Neste trabalho, abordaremos três destas formas: Método de Custeio por Absorção, 

Método de Custeio Direto ou Variável e Custeio Baseado em Atividades.  

2.1 Método de custeio por absorção   

O custeio por absorção é um método de apropriação de custos que atribui aos produtos ou 

serviços os custos envolvidos na produção destes bens. Neste método são considerados tanto 
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os custos fixos quanto os variáveis, mas são atribuídos de formas diferentes aos produtos. Os 

custos variáveis, que variam em função do volume da produção em determinado período de 

tempo, são atribuídos diretamente, enquanto que os fixos, aqueles que não variam, independe 

do volume da produção. Estes exigem que seja adotada uma taxa de rateio antes da atribuição 

aos produtos. Segundo Pessoa (2003), o custeio por absorção é muito usado pelas empresas 

brasileiras, como um meio de obter informações financeiras sobre os produtos. É importante 

para ajudar no processo decisório de gestores, além do custeio dos produtos. Entretanto, há 

opiniões divergentes neste sentido, pois alguns autores não consideram o custeio por absorção 

adequado na tomada de decisões, devido à dificuldade de mensurar os custos indiretos 

(aqueles envolvidos indiretamente na produção) e fixos aos produtos. Muitas vezes se usa de 

arbitrariedade para alocação destes custos por este método, trazendo falhas na precisão da 

informação contábil, pois alguns produtos podem ficar subcusteados e outros supercusteados.  

Conforme explicitado por Moura (2005), o custeio por absorção permite concluir o custo total 

de cada unidade do produto. Este tipo de estudo se faz importante para as empresas por 

diversos fatores, entre eles está a busca pela eficiência do uso dos recursos da empresa, ou 

seja, a empresa tendo o conhecimento de quanto está custando a utilização de seus recursos 

(considerando custos diretos, indiretos, variáveis e fixos) no processo de fabricação dos 

produtos, pode estudar maneiras de minimizar os custos com a produção e ganhar mais 

competitividade diante das concorrentes, ou sabendo quanto custa produzir um determinado 

produto, decidir se é viável manter esta linha de produtos na empresa. Uma das vantagens 

encontradas neste método e também motivo de sua escolha freqüente pelas empresas, é o fato 

dele ser aceito pelo fisco brasileiro, pois é derivado da aplicação do PFC (Princípios Básicos 

da Contabilidade).  

2.2 Método de custeio direto ou variável 

Neste método são alocados aos produtos somente os custos variáveis, quer diretos ou 

indiretos, classificando como despesas os custos fixos e separando-os dos variáveis, 

considerando-os somente nos resultados do período, como pode ser visto na figura 1. 

Excluindo os custos fixos da determinação dos custos do produto, evita-se a busca por um 

critério de rateio de medida para estes custos fixos aos produtos, diminuindo as chances de se 

fazer uma estimativa que não reflita a realidade. Como mencionado por Schoeps (1961), o 

custeio direto primeiramente é usado para separar as despesas e posteriormente, como um 

método de atribuição de custos. Lima et al. (2007), chama a atenção para o risco de 

arbitrariedade no custeio direto, mesmo sendo direta a atribuição, é preciso bom senso para 

decidir quais fatores são classificados como custos diretos ou indiretos. Esta classificação, em 

alguns casos, pode ocorrer de forma errônea. Para Wickert et al. (2005), este método é 

utilizado normalmente com o intuito de gerar informações gerenciais. O custeio direto é mais 

adequado para a determinação de preços dos produtos do que o custeio por absorção, pois ele 

agrega aos produtos somente os custos que realmente dizem respeito à fabricação de 

determinado volume de produtos, não incluindo os custos fixos que permanecem mesmo com 

a variação da produção, estando estes mais relacionados às despesas da fábrica de um modo 

geral do que com a produção.  

Como exposto por Martins (2003), o custeio direto não é aceito pelo fisco porque fere os 

Princípios Contábeis, mas a empresa pode trabalhar com o custeio direto todos os meses para 

decisões de curto prazo, levando em consideração os gastos e os esforços na produção de cada 

mês, e somente ao final do ano fazer o custeio considerando os custos fixos (custeio por 

absorção) para realizar o balanço destinado ao fisco. Schoeps (1961), menciona que em 

empresas brasileiras pode-se verificar que apesar da não aceitação do método do custeio 
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direto pelo fisco, o método é constantemente usado para análise interna das empresas, 

sobretudo no que diz respeito à determinação de preços e resultados financeiros. 

 

Figura 1 – Custeio direto ou variável. Fonte: Clemente e Souza  (2004) 

2.3 Custeio baseado em atividades – ABC (Activity Based Costing) 

O Custeio Baseado em Atividades (Método ABC) surgiu devido à necessidade de utilização 

de uma ferramenta gerencial que fosse compatível com as constantes mudanças no ambiente 

empresarial. O dia-a-dia dos negócios exige que as empresas apresentem rápidas respostas às 

constantes mudanças nas necessidades dos clientes, a fim de chegar à frente do concorrente ao 

mercado e ganhar competitividade. Para isso as empresas precisam de uma maior 

flexibilidade de seus processos, aprimoramentos contínuos, e uma maior integração entre os 

seus diversos departamentos, a fim de obter melhores resultados e a satisfação dos clientes. 

Porém, manter essa estrutura de atividades de apoio gera maiores custos indiretos para a 

empresa, fazendo com que os métodos de custeio tradicionais se tornem inadequados diante 

das novas necessidades de apropriação dos custos de produção como abordado por Martins 

(1998), e não sejam mais apropriados para serem utilizados como ferramenta de tomada de 

decisões gerenciais pela empresa.  

Conforme explicado por Martins (2000) apud Amaral (2007), as etapas do método ABC são 

as seguintes:  

 Levantamento de todas as atividades e classificação quanto a relevância; 

 Alocação dos custos às atividades; 

 Seleção dos direcionadores que estabelecem relação dos custos das atividades com             

os produtos; 

 Alocação dos custos das atividades aos produtos através dos direcionadores.    

Para Amaral (2007), o método de custeio ABC foi criado para tentar reduzir os efeitos 

prejudiciais das apropriações de custos através da alocação dos custos às atividades e depois 

aos produtos dessas atividades, com cálculos mais apurados que os métodos tradicionais.              

3. O setor sucroalcooleiro na região Norte Fluminense 

A região Norte Fluminense possui uma tradição marcada pelos interesses relacionados à 

produção canavieira. A cana-de-açúcar constituiu por muitos anos a economia da região que é 

estruturada em função do cultivo da cana-de-açúcar, associado ao processamento local de 
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matéria-prima. A indústria sucroalcooleira no país passa por um bom momento que não é 

aproveitado por essa região, por não ter acompanhado as evoluções tecnológicas de cultivo e 

de transformação da cana-de-açúcar, não atingindo os níveis de modernização, eficiência e 

competitividade observada em outras áreas canavieiras nacionais (AJARA, 2006).  

O setor sucroalcooleiro, na região Norte-Fluminense, começou seu declínio na década de 

1950. Na década de 70 a região ainda tinha cerca de 70 % de sua economia movida pelas 

usinas sucroalcooleiras. Mas foi nos anos 80, com a retração econômica, e a elevação dos 

juros, que o setor enfrentou grandes dificuldades e muitos usineiros foram a falência 

(ESTRADA, 2005). 

Na década de 70 % a região Norte-Fluminense tinha vinte e seis usinas mas em 2005 foram 

contabilizadas apenas nove, como conseqüência do declínio do setor. A falta de investimentos 

em tecnologia e modernização da parte agrícola e industrial, também contribuiu bastante para 

a falência de empresas do setor, apesar da região disponibilizar clima e terras favoráveis para 

o cultivo da cana-de-açúcar (MONTEIRO & ARICA, 2005). 

Atualmente o município possui quatro usinas de cana-de-açúcar em funcionamento: 

Companhia Açucareira Paraíso; Usina Santa Cruz S/A; Usina Sapucaia S/A e Cooperativa 

Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro – COAGRO, esta última foi objeto de nosso 

estudo neste trabalho.  

O mercado sucroalcooleiro no Brasil, mais especificamente no estado do Rio de Janeiro, pode 

vir a experimentar um crescimento bem interessante nos próximos anos, com o aumento dos 

investimentos nos combustíveis renováveis revelando-se promissor em termos de 

oportunidades de mercado. Entretanto, transformar estas oportunidades em negócios 

lucrativos e sustentáveis, remunerando toda a cadeia produtiva, e oferecendo ao consumidor 

alternativas de qualidade, requer esforços tanto da indústria quanto dos órgãos 

governamentais, tanto no que se refere à legislação relativa à esse setor, quando se fala nas 

questões tributárias, quanto à estrutura de mercado necessária ao desenvolvimento do setor, 

sobretudo o alto investimento no processo produtivo. 

4. Metodologia 

Para a elaboração da primeira parte deste trabalho realizou-se uma revisão bibliográfica para 

melhor entendimento dos métodos de custeio e sobre a indústria sucroalcooleira da região 

Norte-Fluminense. A segunda parte do trabalho consistiu em realizar uma entrevista com um 

dos principais gestores responsável pela gestão de custos da usina localizada no município de 

Campos dos Goytacazes, por meio de um questionário que se encontra no anexo A. Este 

questionário tinha o objetivo de obter informações sobre a utilização dos métodos de custos 

na tomada de decisões da usina, além da identificação dos tipos de métodos utilizados pela 

mesma. O estudo foi realizado no primeiro semestre de 2009. O questionário foi respondido 

pelos responsáveis do setor contábil que continham conhecimentos técnicos específicos sobre 

a Contabilidade de Custos da usina, depois dos dados coletados, procedeu-se à análise 

qualitativa.  

5. Estudo de caso na usina sucroalcooleira 

A organização estudada é resultado de uma parceria entre 20 produtores, que arrendaram uma 

usina que foi desativada em 2000, criando-se uma cooperativa, que iniciou suas operações em 

2003. Esta empresa emprega 500 trabalhadores durante a safra e 200 na entressafra. O 

entrevistado da empresa é Contador, possui 14 anos de experiência em usinas de açúcar, e há 

4 anos trabalha nesta empresa. Segundo ele, em 2008 a empresa consumiu um milhão de 
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toneladas de cana na moagem, produzindo um milhão e quinhentos mil sacos de açúcar e 28 

milhões de litros de álcool. O açúcar da empresa é vendido no norte do estado e na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

A empresa em estudo, denominada Coagro, tem sido apontada até mesmo em âmbito nacional 

como modelo de experiência cooperativista, num setor sempre sujeito aos humores do 

mercado e as incertezas das condições climáticas. A cooperativa é uma iniciativa louvável e 

inteligente que beneficia, principalmente, os fornecedores de cana da região, pequenos 

produtores em sua maioria, tornando-os menos vulneráveis e com melhor poder de barganha 

no mercado. Em relação ao entrevistado, pudemos observar que ele é da área contábil, isso 

mostra que o departamento responsável pelo levantamento de custos tem profissional, 

teoricamente, com uma formação adequada da área. 

A empresa analisada utiliza o método de custeio por absorção, e os custos são apurados pelo 

departamento de contabilidade e pelo departamento de custo e orçamento, sendo que o 

departamento de contabilidade cuida da apuração dos custos para fins de apuração do 

resultado e o departamento de custo e orçamento para fins de acompanhamento do mix de 

produção. A empresa classifica o desempenho desse método de custeio como satisfatório. 

Além disso, segundo o entrevistado, os motivos pelos quais a empresa realiza a apuração dos 

custos diferem para cada departamento da empresa: A contabilidade apura para calcular o 

valor dos estoques, e o sistema Orçamentário (não integrado a contabilidade), apura para fins 

estratégicos gerenciais.  Isso evidencia o fato de a empresa estar ciente do uso de métodos de 

custeio como ferramenta gerencial, e seus conseqüentes benefícios.  

Em termos de benefícios obtidos com a utilização de métodos de custeio, como ferramenta 

gerencial, a empresa lista como maior benefício o planejamento e controle da liquidez e da 

lucratividade da empresa. Destacando que a proporção de custos diretos e indiretos no custo 

total é de: diretos 74,15% e indiretos 25,85% para a produção de açúcar; diretos 72,99% e 

indiretos 27,01%, para a produção de álcool. 

A empresa analisada, em relação ao uso de métodos de custeio para decidir quais produtos são 

os mais rentáveis para a empresa, utiliza a apuração de custo para avaliar qual produto terá o 

melhor retorno, considerando que a empresa trabalha com duas linhas de produtos que sofrem 

reflexos de cotações internacionais.  

Vale ressaltar que o método por absorção é muito usado pelas empresas devido a sua 

aceitação pelo fisco, mas para uso gerencial tem suas desvantagens, como já foi dito antes, 

pelo uso da arbitrariedade na apropriação dos custos indiretos aos produtos. No caso da 

empresa, para evitar erros na hora de apurar quais produtos são mais rentáveis, é preferível 

utilizar o método de custeio direto mensalmente em paralelo ao da absorção, pois o custeio 

direto trará resultados mais realistas sobre os custos dos produtos para a gerência, enquanto 

que o de absorção será utilizado pelo fisco no final de cada ano. Assim a empresa garante uma 

melhora na tomada de decisões, baseadas nos custos dos produtos e ao mesmo tempo trabalha 

de acordo com o fisco brasileiro.   

6. Considerações Finais 

Através deste estudo verificou-se a importância de um método de custeio adequado para as 

organizações que desejam aumentar a sua competitividade e, conseqüentemente, permanecer 

num mercado cada vez mais globalizado, e não apenas  atender exigências legais. O estudo de 

caso demonstrou que a empresa utiliza um método de custeio tradicional em relação aos 

sistemas de custeio estratégicos.  
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Observa-se, pois, uma situação controversa às novas exigências mercadológicas, uma vez que, 

como já evidenciado, as empresas têm apresentado considerável preocupação em relação à 

gestão de custos, item fundamental para a sustentação da competitividade das empresas em 

uma ambiente de grande instabilidade.  

Para Sakurai (1997) apud Külzer et al. (2008), um sistema de gestão de custos é fundamental 

para fornecer informações que auxiliam a tomada de decisões e o planejamento e controle dos 

recursos de produção, constituindo instrumento gerencial fundamental para a sobrevivência da 

organização no atual ambiente competitivo. Segundo Martins (2003), as empresas não podem 

mais definir seus preços a partir dos custos incorridos, e sim com base nos preços de mercado. 

Os preços de mercado determinam se um produto ou serviço é rentável ou não, considerando 

os custos obtidos pela empresa em questão. 

Por outro lado, a empresa afirma utilizar o sistema de custeio por absorção para decidir quais 

produtos são os mais rentáveis para a empresa, ou seja, utiliza a apuração de custo para 

avaliar qual produto terá o melhor retorno. 

Entretanto, normalmente não há grande utilidade para fins gerenciais no uso de um valor em 

que existam custos fixos apropriados, pois estes apresentam caracteriscticas como 

invariabilidade, arbitrariedade em seu rateio e variação por unidade em função de oscilações 

do volume global, gerando valores de lucro não muito úteis para fins decisoriais, o que pode 

comprometer a posição competitiva da empresa no mercado. 

Concluiu-se que a utilização dos métodos de custeio são importantes ferramentas na tomada 

de decisões empresariais, entretanto é preciso verificar se os resultados obtidos com o método 

utilizado estão demonstrando a realidade da empresa para não tomar decisões com bases 

erradas, pois cada método trará um resultado diferente e cabe a empresa buscar aquele método 

mais adequado a ela. 
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ANEXO A – Questionário respondido utilizado na pesquisa 

Nome do responsável entrevistado: Marcio Rocha/Contador e José Luiz/Consultor 

Empresa: Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda. 

Área de atuação: Fabricação de açúcar e álcool 

1.Qual o sistema de custeio usado na empresa?  

R. Custeio por absorção. 

2.Como os custos são apurados? Por qual departamento? ou todos? 

R. O departamento de contabilidade cuida da apuração dos custos para fins de apuração do 

resultado e o departamento de custo e orçamento para fins de acompanhamento do mix de 

produção. 

3.Por qual motivo a empresa apura custos? (exigência tributária, estratégia gerencial ) 

R. A contabilidade apura para calcular o valor dos estoques, e o sistema Orçamentário (não 

integrado a contabilidade), apura para fins estratégicos gerenciais.   

4.A empresa conhece o uso de métodos de custeio como ferramentas gerenciais?  
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R. Sim. 

5.A empresa utiliza essa ferramenta? Quais são os fatores facilitadores ou limitantes 

para o uso desses métodos? 

R. Sim, a empresa se utiliza para fins gerenciais da metodologia FORECASTING, por se 

tratar de uma ferramenta dinâmica para o planejamento e controle econômico-financeiro 

empresarial. 

6.O que seria preciso para a implementação de um sistema de custos nesta empresa? De 

onde vêm as decisões relacionadas a isto? 

R. A empresa já dispõe de ferramentas de planejamento e controle dos custos. 

7.Qual é a proporção dos custos indiretos no custo total? 

R. Para a produção do açúcar: Diretos 74,15% indiretos 25,85%. Para a produção do Álcool: 

Diretos 72,99%, indiretos 27,01%. 

8.Como a empresa avalia o desempenho dos métodos utilizados? (Excelente, Bom, 

Médio, Fraco, Inexistente) 

R. Bom 

9.Caso a resposta 5 , seja sim: Quais são os benefícios obtidos com a utilização de 

métodos de custeio como ferramenta gerencial para a empresa? Existe alguma forma de 

mensuração para esses benefícios (retorno)? Compensa? 

R. O maior benefício é o planejamento e controle da liquidez e da lucratividade da empresa. 

10.A empresa usa o custeio como apoio para gerenciar quais produtos serão fabricados? 

E em relação à carteira de projetos? 

R. Sim, nossa empresa trabalha com duas linhas de produtos, que sofrem reflexos de cotações 

internacionais, por isso utilizamos a apuração de custo para avaliar qual produto tem o melhor 

retorno, que pode variar no período. 

 

 


