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RESUMO 

 

As empresas de conserva de pescado no Brasil e no mundo possuem um panorama de escassez 

de sua principal matéria-prima, o pescado. A sobrepesca elevada de determinadas espécies e o 

controle de captura para garantir sua sustentabilidade direcionam as empresas a importar a 

matéria-prima ou diversificar sua produção, fazendo conserva de pescado de outras espécies. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar comparativamente a forma da gestão dos 

custos de matérias-primas em indústrias de conserva de pescado do Brasil e da Espanha, em 

face da escassez de pescado no mundo. O método da pesquisa é descritivo, do tipo 

levantamento, com abordagem predominantemente quantitativa. A população da pesquisa 

compreende as indústrias de conserva de pescado do Brasil e da Espanha. A amostra não 

probabilística, do tipo intencional, se compõe, no Brasil, das três maiores empresas do 

mercado de conserva de pescado, listadas na Gazeta Mercantil; e na Espanha, de duas 

empresas de conserva de pescado listadas na Associação Nacional dos Fabricantes de 

Conserva de Pescado e Marisco. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de 

questionários estruturados, aplicados às áreas de controladoria, suprimentos e marketing 

destas empresas. Os resultados mostram que as empresas analisadas não utilizam um sistema 

de gestão de custos integrado com outros sistemas. A matéria-prima pescado é estratégica para 

as empresas de conserva de pescado, recebendo um tratamento diferenciado de 

responsabilidade de compra, controle e programação dentro das empresas, quando 

comparados a outros materiais. No Brasil as empresas possuem um mercado de atuação 

restrito ao mercado interno, com pouca variabilidade de produtos, situação diferente das 

empresas da Espanha, onde o mercado de atuação é mais globalizado e o uso das matérias-

primas ocorre em diferentes produtos de conserva de pescado. O método de custeio utilizado 

nas empresas do Brasil é o custeio variável e o sistema de avaliação de estoques em todas as 

empresas analisadas é o custo médio. O sistema de acumulação de custos é por ordem ou lote, 

devido à pericibilidade da matéria-prima. A matéria-prima pescado representa elemento 

relevante nos custos dos produtos acabados, por isso o custo de produção influencia 

diretamente sobre o preço de venda. Conclui-se que a forma da gestão dos custos de matérias-

primas em indústrias de conserva de pescado do Brasil e da Espanha apresenta semelhanças 

em alguns aspectos e difere em outros.  

Palavras-chave: Gestão de custos. Matérias-primas. Empresas de conserva de pescado. 



 

ABSTRACT 

 

The companies of fish pickles in Brazil and all over the world present a lack situation of its 

main raw material, the fish. High over fishing of certain species and the capturing control in 

order to guarantee the sustainability of those the companies to import the raw material or to 

diversify their production, pickling other species. The objective of the present work is to 

comparatively analyse the cost management ways of raw material in fish pickling industries 

from Brazil and Spain, facing the lack of fish in the world. The research method is descriptive, 

of the information collecting type with predominantly a quantitative approach. The population 

of the research consists in fish pickling industries in Brazil and Spain. In Brazil, the non 

probabilistic sample  of the intentional type is made of the three major fish pickling companies 

in the market, listed in the most important business newspaper ‘Gazeta Mercantil’, while in 

Spain,  the sample is made of two fish pickling industries listed in the National Association of 

Fish and Mussel Pickling Industries. The research data have been collected by means of 

structured questionnaires, applied to the controlling, furnishing and marketing areas of those 

companies. The results show that the analysed companies do not use a cost management 

system integrated with other systems. The fish raw material is strategic for the fish pickling 

companies and receives a different treatment in relation to the controlling, programming and 

purchasing responsibility inside the companies, when compared to other materials.  In Brazil, 

the companies’ market of action is restrained to the internal one, with little variety of products, 

differently from Spain, where the market of action is more globalized and the use of raw 

material appears in different types of fish pickling products.  The cost method used by 

companies in Brazil is the variable one and the storage evaluation system is the medium cost 

in all the analyzed companies.  The cost accumulation system is order or lot, due to the 

perishability of raw material. The fish raw material represents a relevant element in the cost of 

finished products and that is why the cost of production has a direct influence on the selling 

price. It has been concluded that the management way of raw material cost in fish pickling 

industries from Brazil and Spain presents some similarities in certain aspects, but differs in 

other ones. 

 

Key-words: Cost management. Raw material. Fish pickling industries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A gestão de custos nas empresas nasceu da necessidade de não apenas controlar as 

empresas e sim influenciar nos aspectos decisórios dos gestores. As informações de custos são 

relevantes para que os administradores possam verificar a viabilidade ou não de produtos, 

atividades, divisões ou de negócios de uma organização.    

 A gestão de custos compõe-se de três fases: coleta de dados, acumulação dos dados 

(organização das informações, interpretação e análise) e as informações propriamente ditas 

(relatórios gerenciais). Esta cadeia precisa ser alimentada de forma organizada e da melhor 

maneira, pois acredita-se que assim os relatórios gerados serão úteis aos gestores, que são os 

usuários finais destas informações.  

 A necessidade de obter dados do mercado, estabelecer cenários, analisar a empresa em 

seus pontos fracos e fortes, direcionar o negócio e entender as dinâmicas do mercado, é o que 

os administradores buscam incessantemente para sobreviver em ambientes competitivos e 

globalizados. O papel da gestão de custos é um ponto inicial desta busca, ou seja, como obter 

estes dados e de que forma os dados podem fornecer esta visão.  

 Nota-se então que as empresas não apenas necessitam de controles, que são inerentes a 

este tipo de informação gerada, mas necessitam de visão holística do negócio, capaz de 

subsidiar rápidas mudanças no rumo dos negócios. Hansen e Mowen (2001, p. 28) 

mencionam que a “gestão de custos produz informações para os usuários internos [...] 

identifica, coleta, mensura, classifica e relata informações que são úteis aos gestores para o 

custeio (determinar quanto algo custa), planejamento, controle e tomada de decisão”. 

 Para mensurar os custos dos produtos nos processos industriais, consideram-se os 

elementos de custos: materiais consumidos para o produto e o processo industrial, mão-de-

obra industrial e gastos gerais de fabricação, incluindo depreciação das instalações e 

equipamentos industriais. Os materiais consumidos nos produtos e que sofrem transformação 

ao longo do processo consubstanciam-se das matérias-primas.   

 As matérias-primas configuram o ponto inicial de todo o processo industrial, visto que 

no planejamento ou alocação de uma unidade de fabricação, esta precisa estar disponível de 

forma adequada e a custos competitivos.  A matéria-prima pescado, base para indústrias de 

conserva de pescado, passa por dificuldades de abastecimento. Muitas vezes precisa ser 

controlada em seus estoques, devido à escassez premente em muitos locais. Sua captura 
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desenfreada também força governos estabelecerem cotas de pesca ou períodos de captura, 

para que este ramo de atividade ainda sobreviva de forma sustentável. 

 A sustentabilidade das empresas no Brasil, conforme Everest Filho e Siqueira (1997, 

p.2), denota que “os motivos para o declínio das empresas de conserva de pescado no Brasil 

foram vários. Dentre os principais destaca-se a escassez de matéria-prima, devido à pesca 

predatória da espécie de sardinha”. As empresas que diversificaram suas produções e 

passaram a fazer também conservas de pescado da espécie atum conseguiram se manter no 

mercado. 

 Por outro lado, segundo o portal da União Européia, Europa (2005), a Espanha 

configura-se atualmente, dentre os países participantes da União Européia, com maior número 

de empresas de transformação de pesca, que engloba as empresas de conserva de pescado.   

 O pescado constitui-se em preocupação constante para as empresas de conserva de 

pescado, devido à necessidade de importação da matéria-prima, escassez e sazonalidade de 

suprimentos, além de acordos internacionais de captura. Assim, a comparação entre estes  

dois países, Brasil e Espanha, em relação à gestão de custos das matérias-primas nas 

indústrias de conserva de pescado, mostra-se relevante por ampliar os conhecimentos teóricos 

sobre o tema e fundamentar o processo decisório com vistas na sustentabilidade, em face do 

ambiente de escassez de matéria-prima. 

1.1 PROBLEMA  

 Apesar do reconhecimento da importância da gestão de custos em mercados cada vez 

mais competitivos, nem todas as empresas, em particular as indústrias de conserva de 

pescado, possuem sistemas voltados à gestão de custos de matérias-primas de forma a 

permitir decisões estratégicas em ambientes de escassez. Como coletar dados precisos e 

validar estas informações, como organizar sistemas de custos compatíveis com as 

necessidades das empresas são desafios contemporâneos das empresas. 

 A forma que é concebida a matéria-prima pescado nas indústrias de conserva, ou seja, 

diretamente da natureza, faz com que as oscilações de custo sejam atribuídas a este fator. Por 

conseguinte, a gestão de custos deixa de ser utilizada como subsídio aos gestores atuarem 

neste ambiente de escassez e incertezas, cabendo somente aceitar as adversidades do ambiente 

onde estão inseridas.  
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 De modo geral, quase todas as indústrias deste setor possuem árvore de produto 

relativamente simples, consistindo de peixe, óleo de soja (líquido de cobertura, em sua 

maioria) e lata (embalagem). Entretanto, muitas podem estar mensurando estes custos de 

maneira a não perceber os impactos ambientais. Destacam-se neste contexto a atual situação 

de pesca no mundo, níveis de estocagem de matérias-primas, tipo de matéria-prima estocada.  

 A este respeito, há que se considerar de forma mais ampla a situação mundial do setor 

pesqueiro. Everest Filho e Siqueira (1997, p. 2), em artigo para o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), salientam que “os problemas enfrentados 

pelo setor pesqueiro no Brasil são quase os mesmos de todos os países pesqueiros do mundo”. 

Ressaltam que os problemas oriundos de um desenvolvimento desordenado do setor, com a 

construção de complexos industriais, fazem com que ações de sustentabilidade sejam 

colocadas de lado, causando poluição das águas e o desaparecimento de locais de pesca e de 

espécies (sobrepesca).  

  Infere-se do exposto, que o desafio do setor pesqueiro no mundo é semelhante ao que 

ocorre no Brasil. Este cenário aponta para falta da matéria-prima principal, o pescado. Da 

mesma forma, Schmidt (2002, p.2) afirma que:  

 

Os pescadores tem tido dias infelizes. Sua matéria-prima está escassa, no entanto 
seus preços estão sendo forçados para mais baixo pela competição das fontes 
baratas de outras alternativas de alimentos. As pressões ambientais estão se 
intensificando, para permitir a recuperação dos estoques de peixes de determinadas 
espécies que estão em perigo de extinção. Adicione a isso o problema crescente da 
poluição marinha e do aquecimento global da terra. 

 

 Acredita-se que com a escassez da matéria-prima as empresas de conserva de pescado, 

tanto no país como no mundo, necessitam conhecer e gerenciar seus custos, de forma a dar 

subsídios às decisões nas empresas. Repensar seus produtos, atingir novos mercados, buscar 

formas diferenciadas de apresentação dos produtos, desenvolver novos sabores e agregar 

valores aos produtos já tradicionais, promover novos diferenciais tanto de valorização da 

marca como principalmente de gestão dos custos, são formas das empresas serem 

competitivas e sustentáveis em face da situação de escassez de matéria-prima.    

 Diante do exposto, o problema de pesquisa que norteia este trabalho consubstancia-se 

em um panorama mundial de escassez de pescado. Busca-se verificar como as empresas de 

conserva, de forma comparativa entre Brasil e Espanha, aplicam a gestão de custos de 

matérias-primas, para que este impacto sobre as empresas seja percebido com antecedência e 

minimizado, por meio de possíveis decisões frente a este panorama.  
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 Assim, a questão-problema é a seguinte: Como ocorre a gestão de custos de matérias-

primas em indústrias de conserva de pescado do Brasil e da Espanha, em face da escassez de 

pescado no mundo? 

1.2 PEGUNTAS DA PESQUISA 

 Com base no problema de pesquisa descrito na questão-problema, elaboraram-se as 

seguintes perguntas da pesquisa: 

 a)  Como se caracterizam as empresas de conserva de pescado pesquisadas do Brasil e 

da Espanha em termos de tamanho, mercado, produtos e uso de matérias-primas? 

 b)  Como ocorre a gestão de custos de matérias-primas nas empresas pesquisadas?  

 c) Quais as semelhanças e diferenças da gestão de custos de matérias-primas nas 

empresas pesquisadas? 

1.3 PRESSUPOSTOS 

 Tendo como base a problemática enunciada e as questões de pesquisa levantadas, 

pode-se pressupor que no estágio de evolução da gestão de custos de matérias-primas em 

indústrias de conservas pesqueiras, a escassez de pescado no Brasil e na Espanha não é 

percebida pela alta gerência como um dos fatores de impacto no custo final de produção.  

 Pressupõe-se ainda, que este não seja um dos controles sistemáticos desenvolvidos 

nestas empresas como subsídio à tomada de decisões. Da mesma forma, as indústrias de 

conserva de pescado do Brasil e da Espanha não estão preparadas para criarem novas 

alternativas, a partir do gerenciamento de custos, caso se agrave a crise de pescado no mundo. 

 Considerando que o tempo máximo de estocagem para o pescado in natura congelado 

é de quatro anos e que, em se tratando de pescado como atum e sardinha, não há condições de 

criação em cativeiro, a gestão dos custos diante da escassez de matéria-prima tende a ser cada 

vez mais importante. Configura-se, portanto, a gestão de custos de matérias-primas um 

importante instrumento na tomada de decisões destas empresas, embora pouco explorado 

neste ramo de atividade. 
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1.4 OBJETIVOS 

 O objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa são apresentados na seqüência.  

1.4.1 Objetivo geral 

 Analisar comparativamente a forma da gestão de custos de matérias-primas em 

indústrias de conserva de pescado do Brasil e da Espanha, em face da escassez de pescado no 

mundo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 a) Caracterizar as empresas de conserva de pescado pesquisadas do Brasil e da 

Espanha, em termos de tamanho, mercado, produtos e uso de matérias primas;  

 b) verificar como ocorre a gestão de custos de matérias-primas nas empresas 

pesquisadas; e 

 c)  analisar as semelhanças e diferenças da gestão de custos de matérias-primas nas 

empresas pesquisadas. 

1.5 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

 A origem das empresas de conserva de pescado no Brasil veio da abundância da pesca 

da espécie de peixe sardinha. Ao longo dos anos a pesca predatória ocasionou uma crise 

nestas empresas, forçando as mesmas a desistirem deste mercado, que atualmente é dominado 

por três grandes empresas remanescentes. 

 As empresas hoje existentes no mercado brasileiro diversificaram seus produtos, 

passaram a fazer conserva de pescado de atum. Além disso, modificaram seus líquidos de 

cobertura nas conservas e as embalagens, para atrair consumidores cada vez mais exigentes 

em termos de sabor e praticidade no preparo dos alimentos. 

 Os produtos destas empresas competem com outras fontes de proteína existentes para 

consumo humano, forçando as empresas ficarem atentas aos custos de seus produtos.  Um dos 

fatores de variação dos custos destas empresas é o custo do pescado em si, especialmente 

devido à escassez deste produto no Brasil.  
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 Para suprir a demanda necessária de pescado, empresas de conserva de pescado do 

Brasil são forçadas a importar a matéria-prima de outros países, aumentando, com isso, o 

custo de seus produtos. Apesar da importância da gestão de custos das matérias-primas nestas 

empresas, este tema não se configura como foco de estudos sobre a realidade das mesmas.

 Recentemente uma das maiores empresas de conserva de pescado do Brasil foi 

adquirida por uma empresa da Espanha, também do ramo de conserva de pescado, passando 

assim a pertencer ao grupo espanhol, que utilizará a empresa brasileira como base de 

expansão em outros mercados, América Latina e América do Norte. Consubstanciado por esta 

situação, infere-se que o setor de conserva de pescado espanhol está mais organizado em 

termos de visão globalizada da produção e na busca de mercados emergentes como o Brasil. 

 A relevância desta pesquisa está, na abordagem de um tema pouco enfatizado, ou seja, 

há falta de estudos sobre o setor de conserva de pescado, particularmente no que engloba o 

gerenciamento dos custos de matéria-prima e a anunciada falta mundial de sua principal 

matéria-prima, o pescado.  

 A contribuição teórica deste trabalho se fundamenta no estudo da gestão de custos. O 

setor de pescado do Brasil, no tocante a custos, mas não especificamente de conservas de 

pescado, foi objeto de estudo na dissertação de mestrado de Frossard (2003), que pesquisou 

métodos de custeio em empresas de pescado e aplicou um dos métodos em uma empresa 

pesqueira do Ceará.  

 A relevância prática da pesquisa se fundamenta em demonstrar a utilização da gestão 

de custos de matérias-primas como instrumento para tomada de decisões estratégicas nas 

indústrias de conserva de pescado, em face da escassez do pescado no mundo, tendo como 

experiências empresas da Espanha e do Brasil de forma comparativa. 

 Como contribuição social da pesquisa destaca-se a preocupação com a sobrevivência 

destas empresas no mercado. Apesar dos avanços tecnológicos empregados na fabricação de 

conserva de pescado, este setor emprega mão-de-obra expressiva, haja vista que todo o 

processo de enlatamento da conserva de sardinha é manual. Sob esta mesma ótica, na 

conserva de atum em lata, todo o processo de limpeza deste pescado para enlatamento é feito 

manualmente.  

 Segundo o cadastro central de empresas (IBGE, 2004), referente ao ano de 2002, as 

atividades que apresentaram as maiores taxas de crescimento, tanto no número de empresas 

quanto em pessoal ocupado, foram Pesca, com 28% e 36,5 % respectivamente. Este 

crescimento não ocorreu no setor específico de conservas de pescado, haja vista que somente 

três grandes empresas conseguiram se manter no mercado brasileiro.  
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 A Espanha, segundo os dados do setor de pescado da União Européia de 2005 

(EUROPA, 2005), é o país que possui 683 empresas de transformação de pescado, que 

engloba neste caso o setor conserveiro e o de preparação de pescado, sendo o maior país em 

número de empresas de transformação de pescado da União Européia. 

 Portanto, justifica-se a realização da pesquisa dado a sua relevância teórica, prática e 

social. Também atende-se aos preceitos que justificam uma pesquisa, preconizadas por Castro 

(1978): importância (quando está ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um 

segmento substancial da sociedade), originalidade (cujos resultados têm o potencial para 

surpreender) e viabilidade (onde contempla-se prazos, recursos financeiros, competência do 

autor, disponibilidade e potencial de informações e os aspectos teóricos a respeito da 

pesquisa). 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. Na introdução apresenta-se 

primeiramente a contextualização da problemática e as perguntas da pesquisa. Em seguida 

evidenciam-se os pressupostos e os objetivos do estudo. Na seqüência apresenta-se a 

justificativa do trabalho e a sua estrutura. 

 No segundo capítulo constam os fundamentos teóricos da dissertação. Inicialmente 

abordam-se conceitos, classificação e elementos de custos, controle e programação de 

materiais, sua avaliação e a gestão de custos das matérias-primas. Depois faz-se uma incursão 

teórica em sistemas de custos, com destaque aos sistemas de acumulação de custos e os 

métodos de custeio que fornecem escopo para gestão de custos. Por fim, trata-se da gestão de 

custos na conserva de pescado.  

 O terceiro capítulo contempla o método da pesquisa. Traz a caracterização da pesquisa 

e delimita a população e amostra da pesquisa. Em seguida aborda os instrumentos de pesquisa 

utilizados e os métodos de coleta destes dados. Por último, explica a forma de análise dos 

dados e apresenta as limitações da pesquisa. 

 No quarto capítulo apresenta-se a descrição e análise dos dados. Nesta parte, primeiro 

encontra-se a caracterização das empresas pesquisadas e o perfil dos respondentes. Em 

seguida a gestão de custo de matérias-primas nas empresas pesquisadas. Na seqüência 

encontra-se a análise comparativa da gestão de custos de matérias-primas nas empresas 

brasileiras e espanholas. 
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 No quinto capítulo apresentam-se as conclusões obtidas na pesquisa de acordo com os 

objetivos traçados previamente, além de recomendações para futuros estudos sobre o tema 

investigado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Neste capítulo apresentam-se os fundamentos teóricos do trabalho com base na revisão 

da literatura. Inicialmente, abordam-se conceitos, classificação e elementos de custos, 

controle e programação de materiais, sua avaliação e gestão dos custos das matérias-primas. 

Em seguida, faz-se uma incursão teórica em sistemas de custos, com destaque aos sistemas de 

acumulação de custos e métodos de custeio. Por fim, contempla-se a gestão de custos na 

conserva de pescado. 

2.1 CUSTOS DOS MATERIAIS 

 Na iniciação de um processo de manufatura ou serviço, há uma preocupação com a 

forma, escolha e o custo que será despendido, para obtenção dos materiais que compõem o 

produto ou serviço, o que se configura como sendo a gestão de materiais das empresas.  

 Para Martins (2000), existem três formas de resumir os problemas das empresas em 

relação aos materiais: 

 a)  avaliação - qual o valor a ser atribuído às várias unidades compradas; 

 b) controle - fluxo de materiais e identificação  das  necessidades  corretas  para a 

finalidade a qual foram comprados; 

 c)  programação - estoque de segurança, quando comprar e quanto comprar. 

 Na contabilidade de custos a avaliação é o item de maior ênfase, deixa-se a parte de 

controle e programação para as áreas de administração de materiais e produção. Leone (2000, 

p. 47) considera que: 

 

contabilidade de custo é o ramo da função financeira que coleta, acumula, organiza, 
analisa, interpreta e informa os custos dos produtos, dos serviços, dos estoques, 
[...], para determinar a rentabilidade e avaliar o patrimônio da empresa, para 
controlar os próprios custos e as operações e para auxiliar o administrador no 
processo de planejamento e tomada de decisão. 

 

 O custeamento dos materiais é importante porque, por um lado, fornece condições aos 

gestores tomar decisões, por meio das informações geradas pelos relatórios, e por outro, 

contribui para a avaliação da própria empresa em termos de rentabilidade e patrimônio. 

 De acordo com Kaplan e Cooper (1998, p. 13), há três objetivos a serem alcançados 

pelas empresas para possuírem sistemas de gerenciamento dos custos: 
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1) avaliar estoques e medir o custo dos bens vendidos para a geração de 
relatórios financeiros; 

2) estimar as despesas operacionais, produtos, serviços e clientes;  
3) oferecer feedback econômico sobre a eficiência do processo a gerentes 

e operadores. 
 

 O primeiro item refere-se à necessidade inerente ao mundo de negócios, ou seja, o 

respeito à legislação local das empresas, expressa em leis pré-estabelecidas. O segundo e o 

terceiro item referem-se à necessidade gerencial e auxílio à tomada de decisão dos gestores 

das empresas.  

 No que tange ao controle e programação, que compreende a gestão de materiais nas 

áreas de administração de produção, Viana (2000, p. 42) explica que “gestão é a atividade que 

visa o gerenciamento dos materiais por meio de técnicas que permitem manter o equilíbrio 

com o consumo, definindo parâmetros e níveis de ressuprimento e acompanhando sua 

evolução”.  

 Para ter sempre os materiais disponíveis, administradores recorrem à forma mais 

clássica de administração, que é a formação de estoques. Estoque é definido como “a 

acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação” (SLACK et 

al., 1997, p. 381).  

 A forma pela qual gera-se estoque é bastante discutida, pois existe uma facilidade 

maior ao trabalhar com estoques elevados. Por outro lado, a dificuldade de ressuprimento 

imediato, o custo de armazenagem, o capital empregado na compra de determinados materiais 

são algumas das preocupações na gestão de custos dos materiais. 

2.1.1 Definição de custos 

 Maher (2001, p. 64) define custo como sendo “um sacrifício de recursos”. Explica que 

é a mensuração de quanto nós pagamos por um bem ou serviço, através de um preço 

previamente estabelecido ou negociado. Para Martins (2000, p. 25), “custo é também um 

gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo, no momento da utilização dos fatores 

de produção (bens e serviços), para a fabricação de um produto ou execução de um serviço”.  

 A terminologia de custo e gasto no meio industrial se confunde. Martins (2000, p. 25) 

considera que “gasto é um sacrifício financeiro com que a entidade arca para obtenção de um 

produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega 

de ativos (normalmente dinheiro)”. 

 Leone (2000, p. 53) define gasto como: 
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o compromisso financeiro assumido por uma empresa na aquisição de bens ou 
serviços, [...], podendo o gasto ser definido como gasto de investimento, quando o 
bem ou serviço for utilizado em vários processos produtivos, e como gasto de 
consumo, quando o bem ou serviço forem consumidos no momento da produção ou 
do serviço que a empresa realizar.  

 

 Quanto ao termo custo, Leone (2000, p. 54) define-o como sendo “o consumo de um 

fator de produção, medido em termos monetários para obtenção de um produto, [...], os custos 

serão os sacrifícios feitos e medidos, para obtenção desses objetos”. Nota-se que neste 

conceito o custo incorre no ato de sua aplicação, quando de sua utilização em um produto ou 

serviço. 

 Por outro lado, Hansen e Mowen (2001 p. 61) entendem que “custo é o valor em 

dinheiro, ou equivalente em dinheiro, sacrificado para produtos e serviços que se espera que 

tragam um benefício atual ou futuro para a organização”. Os autores não comentam sobre o 

ato de consumo deste produto, englobam as definições de gasto e custo, referindo-se ao 

benefício que possam causar à empresa. 

 Horngren, Foster e Datar (2000, p. 19) definem custo como “um recurso sacrificado ou 

de que se abre mão para um determinado fim”. Padoveze (2003, p. 4) expressa “custo como 

sendo a mensuração econômica dos recursos (produtos, serviços e direitos) adquiridos para a 

obtenção e a venda dos produtos e serviços da empresa”.  

 Portanto, pode-se dizer que custos são gastos relacionados aos produtos, que são 

mensuráveis em um determinado valor monetário e são contabilizados no ato de sua 

aplicação, ou seja, na fabricação de um determinado produto ou serviço.  

 De acordo com Slack (2002, p. 108), “tem sido moda em alguns círculos diminuir a 

importância dos custos como objetivo de manufatura. À medida que os mercados e as 

empresas manufatureiras ganham em sofisticação, argumenta-se, a qualidade, as inovações e 

os serviços ao consumidor é o que estão na linha de frente da competitividade, não o preço”. 

Sendo isto considerado uma forma equivocada de administrar, a manufatura de baixo custo é 

uma busca eterna da manufatura, mesmo quando o preço em determinados mercados não se 

faz tão prioritário (SLACK, 2002). 

 Outro termo que também necessita de definição é despesa. Para Martins (2000, p. 26), 

despesa é “bem ou serviço consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas”. As 

despesas são itens que reduzem o patrimônio das empresas e representam sacrifícios 

financeiros para se obter receitas. 

 Da mesma forma, Leone (2000, p. 54) considera despesa como “o gasto aplicado na 

realização de uma atividade que vai gerar renda efetivamente ou que poderá gerar renda 
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teórica. É o componente negativo da renda de determinado período. A despesa é sempre um 

consumo, é sempre alguma coisa já gasta para obtenção de renda”. 

 Maher (2001, p. 64) define despesa de acordo com os princípios contábeis, sendo 

assim considera despesa como “um custo lançado contra receita de um período contábil, [...], 

se o custo for contabilizado como ativo (aluguel de um escritório pago antecipadamente, por 

exemplo), ele se torna despesa quando o ativo for consumido”. 

 Neste mesmo sentido, Padoveze (2003, p. 13) menciona que despesa “é um gasto 

ocorrido em um determinado período e que é lançado contabilmente nesse período, para fins 

de apuração do resultado periódico da empresa”. 

 Nota-se que, a diferença entre custo e despesa está em sua aplicação, ou seja, enquanto 

o custo está relacionado à aplicação de um valor para fabricação de um produto, a despesa 

está relacionada a outras aplicações não relacionadas ao processo produtivo ou de 

transformação. Por exemplo: despesas financeiras, comerciais ou administrativas.  

 Definidos assim, custo e despesa, ressalta-se que a abordagem destes conceitos 

considerou-se necessária para que possam ser utilizados e serem entendidos em cada etapa da 

cadeia produtiva, no controle e programação dos materiais, na avaliação destes materiais, 

enfim, na gestão de custos dos materiais. 

2.1.2 Classificação dos custos 

 Os custos podem ser classificados em relação à aplicação aos produtos fabricados, 

geralmente em diretos ou indiretos; ou em relação ao volume de produção, sendo fixos ou 

variáveis. 

 Custos diretos são aqueles que podem ser fisicamente identificados para um segmento 

particular em consideração. Assim, se o que está em consideração é uma linha de produtos, 

então os materiais e mão-de-obra envolvida na manufatura seriam custos diretos. 

(PADOVEZE, 2003) 

 Os materiais que sofrem transformação ao longo do processo produtivo são chamados 

de matérias-primas. Para Santos (2005, p. 33), as matérias-primas “correspondem aos 

materiais diretamente aplicados para obtenção de um produto final”. As matérias-primas neste 

caso são os materiais possíveis de identificação, quanto ao que se consumiu na fabricação de 

um determinado produto. 
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 A mão-de-obra envolvida mensurável para a fabricação de um produto, também são 

classificados como custos diretos de fabricação. Santos (2005, p. 33) adiciona que “mão-de-

obra direta, bem como os respectivos encargos sociais, pode ser claramente identificada com 

o volume operacional de atividade (unidades produzidas, horas-máquina ou homem-hora)”. 

Portanto, é elemento utilizado para transformação dos materiais diretos em produto e 

caracteriza-se como custo direto. 

 Com relação ao pessoal de chefia da fábrica, supervisão ou ainda atividades que, 

apesar de vinculadas à produção, nada tem de aplicação direta sobre o produto, como 

manutenção, prevenção de acidentes, contabilidade de custos, programação e controle de 

produção etc., esta mão-de-obra é classificada como indireta (MARTINS, 2000). 

 Martins (2000, p. 53) assevera que “alguns custos podem ser diretamente apropriados 

aos produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilograma de materiais consumidos, 

embalagens utilizadas, horas de mão-de-obra utilizadas e até quantidade de força consumida). 

São os custos diretos com relação aos produtos”. 

 Os custos indiretos são caracterizados por Padoveze (2003, p. 42) como: 

 

Genéricos e não específicos a produtos finais. A sua relação com os produtos finais 
existe, porém de forma indireta. Exemplo de custo indireto são os gastos com 
gerências ou diretorias da fábrica, pois essas pessoas trabalham genericamente para 
todos os produtos da empresa, e não especificamente para um determinado produto. 
Para alocar esses gastos a cada um dos produtos da empresa, há necessidade de se 
elaborar um critério de distribuição, com base numérica ou percentual, que 
normalmente é denominado de rateio. 

 

 De maneira semelhante, Martins (2000, p. 53) define custos indiretos como outros 

custos que “não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação 

tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária (como aluguel, a supervisão, as 

chefias etc.). São os custos indiretos com relação aos produtos”. 

 Desta forma, o custo direto estará diretamente relacionado ao produto ou serviço que 

se deseja apurar o custo e que de alguma forma consegue-se identificar e medir sua 

participação neste contexto. Por outro lado, custo indireto é conceituado como “qualquer 

custo que não pode ser relacionado diretamente com o objeto de custo” (MAHER, 2001, p. 

69).  

 Segundo Horgren, Foster e Datar (2000, p.20) classificam os custos em: 

 

Custos diretos de um objeto de custo são os custos que estão relacionados a um 
determinado objeto de custo e que podem ser identificados com este de maneira 
economicamente viáveis (custo efetivo). 
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Custos indiretos de um objeto de custo são os custos que estão relacionados a um 
determinado objeto de custo mas não podem ser identificados com este de maneira 
economicamente viável (custo efetivo). Os custos indiretos são alocados ao objeto 
de custo através de um método de alocação de custos denominado rateio. 
Custo variável é um custo que se altera em montante em proporção às alterações 
num direcionador de custo. 
Custo fixo é um custo que não se altera em montante apesar de alterações num 
direcionador de custo. 

 

 Infere-se sobre o exposto, que a diferença entre custo direto e indireto é a maneira de 

identificação ao produto ou serviço a ser produzido, assim como, a maneira pela qual ocorre a 

alocação deste custo ao produto, quando utilizado sob forma de rateio este custo é 

considerado indireto. Outro aspecto relevante é a classificação destes custos em variáveis e 

fixos. 

 Martins (2000, p. 54) considera que a “classificação usual (e mais importante que todas 

as demais) é a que leva em consideração a relação entre custo e o volume de atividade numa 

unidade de tempo. Divide basicamente os custos em fixos e variáveis”. Explica custos fixos e 

variáveis através de exemplos: 

 

Valor global de consumo dos materiais diretos por mês depende diretamente do 
volume de produção. Quanto maior a quantidade fabricada, maior seu consumo. 
Dentro, portanto, de uma unidade de tempo (mês, nesse exemplo), o valor do custo 
com tais materiais varia de acordo com o volume de produção; logo, materiais 
diretos são custos variáveis. 
Por outro lado, o aluguel da fábrica em certo mês é de determinado valor, 
independentemente de aumentos ou diminuições naquele mês do volume elaborado 
de produtos. Por isso, o aluguel é um custo fixo. 

 

 A classificação dos custos em relação ao volume de atividade em fixos e variáveis, 

conforme Hansen e Mowen (2001, p. 87), diz respeito ao comportamento de custos. 

Mencionam que é “um custo que não muda com mudanças na execução da atividade é um 

custo fixo. Por outro lado, um custo variável aumenta no total com um aumento na execução 

da atividade, e diminui no total com a diminuição na execução da atividade”.  

 Portanto, a classificação dos custos em diretos e indiretos está relacionada ao produto, 

enquanto que a classificação em variáveis e fixos está relacionada ao volume de produção, 

ambas as classificações estão voltadas ao custeio dos produtos e gestão dos custos das 

empresas, respectivamente. 
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2.1.3 Elementos de custos 

 Nos processos industriais existem sistemas que são em sua maioria comuns para a 

fabricação dos produtos acabados, ou seja, há uma sistemática de fabricação comum, que se 

inicia com a disponibilidade de matéria-prima, requisição da mesma ao processo de 

fabricação, processamento desta matéria-prima e saída dos produtos para os centros 

consumidores ou mercados propriamente ditos. 

 Pode-se dividir então o processo industrial de forma sistemática em três fases distintas: 

entrada, processamento e saída. Padoveze (2003, p. 24) define os custos do processo industrial 

como “elementos de custos formadores do custo unitário dos produtos e dos estoques 

industriais”. Destaca que estes são representados por quatro grandes tipos de necessidades de 

recursos: 

 

a)  materiais consumidos para o produto e o processo industrial;  
b)  mão-obra-industrial; 
c)  gastos gerais de fabricação; 
d)  depreciação das instalações e equipamentos industriais. 

 

 Leone (2000) faz a divisão destes elementos de custos em: 

a) mão-de-obra (MO) - utilizada diretamente no processo de fabricação; 

b) serviços de terceiros (ST) - custos totais externos utilizados no processo de         

fabricação; 

c) despesas indiretas de fabricação (DIF) - salário de pessoal indireto, administrativo, 

encargos sociais e trabalhistas, aluguel de equipamentos, depreciação, impostos, 

energia, etc.; 

d) estoques de materiais (EM) - saldo dos estoques em determinado período que são 

valorizados pela compra de materiais (CM), onde registra-se os preços de 

aquisição durante o exercício; 

 Maher (2001, p.67) especifica que os componentes de um custo de um produto 

acabado podem ser assim identificados: 

 

1)  materiais diretos: que podem ser identificados diretamente com o produto [...]. 
Os materiais diretos também são denominados matérias-primas; 

2)  mão-de-obra direta: de operários que transformam os materiais em produto 
acabado; 

3)  custos indiretos de fabricação: mão-de-obra indireta (o custo dos operários que 
não trabalham diretamente com o produto, materiais indiretos (lubrificantes das 
máquinas, materiais de polimento e limpeza, [...], etc., que não integram o 
produto acabado mas são necessários à fabricação, outros custos indiretos de 
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fabricação (depreciação de edifício da fábrica e dos equipamentos, impostos 
sobre os ativos da fábrica, seguro do edifício, [...], e gastos semelhantes, 
necessários à operação da fábrica). 

 

 Infere-se sobre o exposto que os elementos de custos são definidos para custear os 

produtos fabricados nos processos industriais. As classificações destes elementos tornam mais 

acurados o entendimento e a análise do custo de cada produto. Neste trabalho as preocupações 

estão voltadas aos materiais diretos, especificamente às matérias-primas, particularmente à 

avaliação dos materiais diretos, seus componentes de custos e sua forma de controle e 

programação. 

2.1.4 Controle e programação de materiais 

 Com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, controlar e programar 

materiais tornou-se de certa forma uma tarefa menos complicada para as empresas. O 

desenvolvimento de softwares específicos para administração de materiais contribuiu para 

melhorar o controle e a programação dos materiais no processo de produção das empresas 

fabris. 

 A dinâmica dos materiais dentro das empresas pode ocorrer de diferentes formas. 

Normalmente gera-se uma necessidade de compra, pois se necessita fazer um bem ou serviço. 

Entra-se em contato com os possíveis fornecedores. Efetua-se a compra, recepciona-se e 

guardam-se os materiais se necessário (estoque de matéria-prima – ativo da empresa). Quando 

se consome este ativo para um determinado produto, tem-se aplicação deste valor no custo 

industrial dos produtos em processo ou acabados, que voltam a ser estocados para posterior 

venda. 

 A forma pela qual as empresas controlam esta dinâmica é função do planejamento e 

controle de produção, estrutura esta que integra o setor de logística das empresas. Viana 

(2000, p. 45) define logística como uma “operação integrada para cuidar de suprimentos e 

distribuição de produtos de forma racionalizada, o que significa planejar, coordenar e executar 

todo o processo, visando à redução de custos e o aumento de competitividade da empresa”.  

 Em ambientes de alta competitividade a logística pode ser um diferencial neste 

contexto. Agir rápido a uma mudança mercadológica momentânea, reagir a uma turbulência 

cambial, antever escassez de determinados produtos, buscar e reavaliar novos fornecedores 

são papéis da área de logística.  
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 Ching (1999, p. 18) concebe a logística como uma preocupação maior dentro das 

empresas, explica que “ela deve abranger toda a movimentação de materiais, interna e externa 

à empresa, incluindo chegada de matéria-prima, estoques, produção e distribuição até o 

momento em que o produto é colocado nas prateleiras à disposição do consumidor final”. Este 

sincronismo que permeia toda a área produtiva, fazendo a interface entre o fornecedor, 

produção e consumidor final, é que modernamente conceitua-se de supply chain ou cadeia de 

suprimentos integrada. 

 Uma cadeia de suprimentos bem gerenciada pode evitar turbulências dentro do 

processo produtivo. Ter uma visão holística de toda a rede de suprimentos é inerente ao 

processo de planejamento e controle dos materiais que compõem os produtos das empresas. 

Para Slack (2002, p. 174), esta visão, nos últimos tempos, tem mudado significativamente: 

 

Cadeia de suprimentos em muitos setores estão sofrendo mudanças fundamentais 
em sua estrutura. A especialização e as fábricas focalizadas significam redes de 
suprimentos mais fragmentadas, cada elo das quais compra de fornecedores uma 
proporção maior de custos. Global Sourcing (consideração de fornecedores ao 
redor do mundo) e mudanças nas relações dentro e entre os grandes blocos (como a 
Comunidade Econômica Européia) introduzem (talvez) temporariamente 
turbulências nas relações de fornecimento. 

 

 Neste contexto de mudanças, lança-se o desafio de buscar cada vez mais a excelência 

de gestão, cabendo aos gestores das empresas estarem preparados à esta dinâmica de 

suprimento global. Estar preparados significa planejar bem e controlar de forma eficaz toda a 

cadeia produtiva. Saber quando haverá necessidade e controlar para que se atenda de forma 

mais rápida possível a um menor custo todos os materiais necessários para a manufatura. 

 De acordo com Ching (1999, p. 29) existem características nas empresas que são 

comuns com relação aos problemas de controle e programação de materiais, que são: “a) 

custos associados aos estoques; b) objetivos dos estoques; c) previsão de incertezas”.  

 O custo associado aos estoques, além dos custos de aquisição propriamente ditos, 

compreendem: custo do pedido (CP), custos administrativos associados à confecção dos 

pedidos (CP); custo de manter o estoque (CE), que abrange custos de armazenagem, custo de 

obsolescência, custo do seguro e o custo de oportunidade de empregar dinheiro em detrimento 

de outros investimentos; e o custo total (CT), que é a soma dos custos anteriores.  

 A finalidade de ter materiais em estoque é basicamente de manter o ritmo entre o 

fornecimento e a demanda necessária. Se o fornecimento fosse contínuo, de acordo com a 

demanda necessária, o estoque de materiais não se faria necessário. Percebe-se assim, que 

determinadas linhas de produção precisam de alguma forma prever e saber quando e quanto 
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comprar. Características como sazonalidades de suprimentos, incertezas de ressuprimento, no 

caso de matérias-primas em escassez, fazem com que as empresas mantenham estoques. 

 Sobre este contexto há alguns conceitos e técnicas de gestão de materiais, como:  

a)  Planejamento de Necessidades de Materiais (Materials Requirements Planny – 

MRP); 

b)  Just in Time (JIT); e 

c)  Lote Econômico de Compra (LEC). 

 Estas técnicas de administração dos materiais são comumente utilizadas dentro das 

empresas e na interface com os clientes na manufatura, tanto externos como internos. 

 

2.1.4.1 Materials Requirementes Planny  (MRP) 

 A característica do MRP se baseia na abordagem “empurra”, ou seja, o sistema 

proporciona uma divisão de tarefas em toda a cadeia produtiva, as partes sabem exatamente 

quando e o que fazer no momento certo. “O MRP começa olhando à frente e perguntando que 

itens finais precisam ser entregues em que momento no futuro” (SLACK, 2002, p. 187). 

 Em um ambiente de MRP, as necessidades de materiais começam através de um 

programa-mestre de produção, conforme Figura 1. 

 
 
 

 

 

Figura 1 - Necessidades de materiais no ambiente de MRP 
  Fonte: Slack et al. (1997, p. 445).   

 

 A base do MRP é o programa mestre de produção (PMP). Este programa contém as 

informações que alimentam todo o processo de planejamento das necessidades de materiais. O 

PMP é alimentado pelas informações da carteira de pedidos e a previsão de vendas, sendo 

estas as principais informações. “O programa mestre de produção é constituído de registros 

com escala de tempo que contém, para cada produto final, as informações de demanda e 
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estoque disponível atual. Usando esta informação, o estoque disponível é projetado à frente no 

tempo” (SLACK et al., 1997, p.449). 

 

Ele usa a lista de materiais para calcular quanto de cada parte precisa ser solicitado 
aos estágios acima na rede interna de suprimento e, a partir daí quantas partes e 
materiais a serem pedidos aos fornecedores. Fazendo isso ele conecta o lado da 
demanda da rede externa de fornecimento com o lado do fornecimento da rede 
externa. Também determina o tempo que cada estágio do processo precisa para 
completar sua tarefa de processamento, supondo tempos de processamento 
particulares (porém fixos) e colocando os pedidos em cada estágio na rede interna 
no momento apropriado (SLACK, 2002, p. 187). 

 

 A dinâmica do MRP segue pelas estruturas já cadastradas para cada produto fabricado 

pela empresa, uma vez que este produto recebe o comando do que deve ser feito. Com o PMP 

é iniciado todo o processo de suprimento de materiais por meio das listas de materiais, 

registros de estoque e ordem de compra. De forma simplificada, uma vez verificada a 

necessidade de um determinado produto, constata-se se há os matérias ou insumos necessários 

e de maneira automática reservam-se os materiais para este produto, iniciando assim uma 

ordem de trabalho ou de produção. 

 

2.1.4.2  Just in Time (JIT) 

 Uma outra abordagem de gestão de materiais pode ser feita através do sistema JIT. No 

sistema JIT os materiais são requeridos no momento de sua utilização na produção, sem 

acúmulo de materiais ao longo do processo. De acordo com Ching (1999, p.39), no sistema 

JIT: 

 

o produto é solicitado quando necessário, e o material é movimentado para a 
produção quando e onde é necessário. É um sistema de produção ligado a make to 
order (sob encomenda). O planejamento é agora realizado em direção para trás e 
puxado pelo cliente e não realizado em direção para frente e empurrado para 
estoque. 

 

 Voss (apud SLACK et al., 1997, p. 474) define JIT como: 

 

Uma abordagem disciplinada, que visa aprimorar a produtividade global e eliminar 
os desperdícios. Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como, 
o fornecimento apenas da quantidade necessária de componentes, na qualidade 
correta, no momento e locais corretos, utilizando o mínimo de instalações, 
equipamentos, materiais e recursos humanos. O JIT é dependente do balanço entre 
a flexibilidade do fornecedor e a flexibilidade do usuário. Ele é alcançado através 
da aplicação de elementos que requerem um envolvimento total de funcionários e 
trabalho em equipe. Uma filosofia-chave do JIT é a simplificação. 
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 Diferentemente da ótica do MRP, no JIT há uma melhoria contínua do processo 

produtivo, tanto interno como externo, devido ao fato de que neste sistema trabalha-se com 

alguns pressupostos, como: 

a)   trabalhar sempre com fornecedores confiáveis e de qualidade; 

b)  não se admite estoques, diferente do que pode ser presenciado na abordagem MRP,  

os materiais precisam estar disponíveis na hora exata e na quantidade necessária; 

c)   elimina perdas e desperdícios. 

 Desta forma, no ambiente JIT acontece “a produção na quantidade necessária, no 

momento necessário, para atender à variação de vendas com o mínimo de estoque em 

produtos acabados, em processos e em matéria-prima” (VIANA, 2000, p. 48).  

 De acordo com Slack et al. (1997, p.502), “são as vantagens e desvantagens do JIT e 

do MRP que indicam quando utilizar versões puras de um dos dois ou sistemas combinados”. 

Utilizar um ou outro sistema depende de fatores como complexidade da produção em termos 

de volume, variedade e nível de controle requerido.  

 

2.1.4.3  Lote Econômico de Compra  (LEC) 

 O controle e a programação dos materiais é um importante fator na gestão financeira 

das empresas, um dos métodos mais utilizados para calcular o quanto comprar é o lote 

econômico de compra (LEC), desde 1915 é o modelo mais utilizado na gestão financeira de 

estoque (ASSAF NETO; SILVA, 1997). O modelo LEC, de acordo com Assaf Neto e Silva 

(1997, p. 145), leva em consideração algumas suposições: 

 

1)  demanda constante: previsibilidade da demanda é conhecida e constante; 
2)  recebimento instantâneo; 
3)  não existe desconto: não se considera desconto por comprar maior quantidade; 
4)  preços inalterados: considerar sempre em ambientes não inflacionários ou 

converter para uma moeda forte; 
5)  não existe risco: só se considera rentabilidade; 
6)  a existência de somente dois tipos de custo: custo do pedido (CP) e o custo de 

estocagem (CE); 
7)  cada estoque é analisado independentemente para cada produto: para cada 

produto há um cálculo que não interfere no outro a ser controlado. 
 

 A Figura 2 demonstra a representação gráfica da quantidade econômica de pedido do 

modelo LEC. 
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Figura 2 – Representação gráfica da quantidade econômica de pedido  
                          Fonte: adaptado de Slack et al. (1997, p. 445).   

 

 Onde: Q* = quantidade a ser pedida; 

 CP = custo de cada pedido; 

 CE = custo de estocagem de cada unidade 

 

 Nota-se que, “enquanto a curva de estocagem unitário é crescente quando o número de 

unidades por cada pedido cresce (eixo x do gráfico), o custo do pedido é decrescente. A 

junção destes custos faz com que o custo total da política de estoque seja inicialmente 

decrescente”(ASSAF NETO; SILVA, 1997, p. 150). No cruzamento das duas curvas o custo 

total é mínimo, que representa o quanto a empresa deve adquirir. Infere-se que na prática, 

tanto os custos de manutenção como os de pedido não são fáceis de estimar com precisão.  

2.1.5 Avaliação de materiais 

 Toda vez que uma compra de um determinado material é efetuada existem nesta 

transação os gastos inerentes incorridos, além do valor pago ao fornecedor. Um exemplo 

destes gastos são os valores pagos ao transporte, seguros, armazenagem, taxas de importação, 

entre outras que podem ser citadas. A contabilidade financeira aloca estes custos adicionais ao 

material. Martins (2000, p. 125) afirma que “todos os gastos incorridos para colocação do 

Custos $ 
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ativo em condições de uso (equipamentos, matérias-primas, ferramentas etc.) ou em 

condições de venda (mercadorias etc.) incorporam o valor deste mesmo ativo”. 

 Materiais diretos “representam as matérias-primas, os componentes, os materiais 

auxiliares e os materiais de embalagem que fazem parte da estrutura do produto” 

(PADOVEZE, 2003, p. 42). Os materiais diretos são os que vão compor a estrutura do 

produto, isto é, os componentes de cada produto final. 

 De forma diferente, Hansen e Mowen (2001, p. 66) definem materiais diretos como 

“os materiais rastreáveis para o produto ou serviço em produção”.  Neste caso os autores 

colocam a noção de percepção, ou seja, os materiais que se consegue perceber como parte 

integrante do produto final, o qual de alguma forma pode-se mensurar seu consumo em cada 

unidade do produto a ser fabricado. 

 Na contabilidade de custos, os custos dos materiais diretos são custos de aquisição de 

todos os materiais que posteriormente se tornaram unidades acabadas, ou em processo. 

Englobam estes custos o frete de entrega, os impostos e outras taxas comuns neste tipo de 

aquisição (HORNGREN; FOSTER; DATAR, 2000). 

 Na aplicação dos materiais adquiridos para uma determinada produção, aplica-se ao 

custo do produto o valor exato de compra deste, caso seja comprado exclusivamente para 

aplicação neste único produto. Se as aquisições deste material forem adquiridas a preços 

diferentes, pode-se avaliar os estoques através de quatro métodos de avaliação dos estoques 

de materiais. De acordo com Martins (2000, p. 126-129), os métodos de avaliação de estoques 

são: 

a) preço médio ponderado móvel - controle constante dos estoques, atualiza seu 

preço médio após cada aquisição;  

b) preço médio ponderado fixo - calcula o preço médio no encerramento de período 

ou quando decide-se apropriar um mesmo valor dos materiais utilizados nos 

produtos acabados, obtendo no final do exercício um único preço por unidade; 

c) PEPS (primeiro que entra é o primeiro que sai) ou FIFO (first in, first out) - o 

material neste caso é valorizado pelos preços mais antigos, permanecendo os mais 

recentes em estoque; 

d) UEPS (último que entra é o primeiro que sai) ou LIFO (last in, first out) - as 

quantidades de consumo ou saídas são valorizadas pelo último preço de entrada. 

 Sobre estes métodos de avaliação dos materiais, pode-se dizer que no Brasil somente é 

aceito pelo fisco brasileiro o método do preço médio ponderado móvel e o PEPS. Os demais 

métodos, não são aceitos pela legislação brasileira.   
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 Com referência aos impostos e taxas pagos na aquisição dos materiais, basicamente 

nas transações comerciais têm-se dois impostos: Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

 O IPI é o imposto que “em situação normal, a empresa paga na compra de seus 

materiais e também tem seus produtos tributados. Neste caso, ela funciona como simples 

intermediária entre o pagador final do imposto e o Governo Federal” (MARTINS, 2000, p. 

134). Expressado neste caso como situação normal, pois determinadas empresas possuem 

isenção deste imposto para casos específicos, no caso são incentivos concedidos pelo próprio 

Governo Federal a alguns segmentos de produção, um exemplo destes segmentos são 

empresas exportadoras. 

 Da mesma forma o ICMS, “cada valor pago na compra de materiais representa um 

adiantamento feito pela empresa; ao efetuar suas vendas, recebe dos clientes uma parcela a 

título desse imposto, e, após se ressarcir do que havia adiantado, recolhe o excedente ao 

governo estadual” (MARTINS, 2000, p. 136). 

 Infere-se sobre o exposto que a empresa é, em relação ao IPI e ICMS, intermediária 

dos impostos pagos ao governo. Não se pode considerar como receita ou despesa para 

apuração de resultado. Estes impostos serão pagos integralmente pelo consumidor final, que 

não tem para quem repassá-lo. Os estoques existentes, tanto de matéria-prima como de 

produto acabado, aparecem por seus valores reais de custo sem a inclusão de ICMS e IPI, 

quando recuperada. 

 Por outro lado, os fretes são custos que devem ser computados nos custos dos 

produtos, quando estes fizerem parte do custo das matérias-primas. Modalidades existentes de 

fretes são: 

a) CIF – Frete incluso no preço (cost of exisuranse), quando o mesmo é pago pelo 

fornecedor, sem incidência no custo da mercadoria; 

b) FOB – (free on board), quando o mesmo é pago pelo comprador, com incidência 

no custo da mercadoria. 

 Da mesma forma que os fretes, os custos de importação das matérias-primas, quando 

estas são adquiridas no mercado externo, também compõem o custo destes produtos em 

estoque.  

 De modo geral, o resumo dos valores a serem incluídos na apuração dos materiais 

adquiridos são os apresentados no Quadro 1. 
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Valor pago ao fornecedor 

(-) IPI (se houver recuperação) 

(-) ICMS (se houver recuperação) 

(+) Frete (se houver) 

(+) Seguro (se houver) 

(+) Armazenagem e outros gastos (se houver) 

(+) Custos de importação (se houver) 

(=) Valor do material 

  Quadro 1 - Valores a serem incluídos nos materiais 
   Fonte: Migliorini (2001, p.29). 

 

 Estes elementos, juntamente com os métodos de avaliação dos estoques aceitos pela 

legislação fiscal vigente, fornecem o real valor dos materiais em estoque em uma dinâmica de 

compra de materiais em tempos diferentes e fornecedores diversos. Desta forma apura-se o 

valor dos materiais utilizados, quando requisitados ou aplicados na manufatura dos produtos. 

2.1.6 Gestão de custos das matérias-primas 

 As matérias-primas são o início de todo o processo de transformação industrial. Os 

custos das matérias-primas são de maneira geral controlados de modo a assegurar 

continuidade dos processos de manufatura, de forma a viabilizar economicamente os negócios 

das empresas. 

 Na gestão de custos, as matérias-primas ligadas diretamente à confecção dos produtos, 

as que podem ser mensuradas conforme as quantidades utilizadas, recebem a denominação de 

materiais diretos e estes são a base do processo de manufatura das empresas. 

 Segundo Francischini e Gurgel (2002, p.82), “com freqüência, a empresa não consegue 

responder rapidamente a aumentos bruscos da demanda, havendo necessidade de estoques de 

produtos acabados para atender estes aumentos; em outras ocasiões, a entrega de matéria-

prima não acompanha as necessidades de produção”. Desta forma, as empresas justificam a 

formação de estoques, elevando seus custos operacionais e financeiros, podendo comprometer 

seus resultados. 
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 A gestão de custos das matérias-primas leva em conta uma série de fatores de 

necessidades ou imposições de suprimentos, especificados por Francischini e Gurgel (2002, 

p.40), dentre eles: 

 

- demanda; 
- política de reposição; 
- lote de compra; 
- tempo de espera para entrega dos pedidos; 
- restrições impostas pela alta administração; 
- hábitos e costumes dos consumidores; 
- sazonalidade; 
- moda; 
- obsolescência técnica; 
- estações do ano; 
- épocas do ano; 
- preço; e 
- importância relativa, entre outros itens. 

 

 Nota-se que a gestão de custos das matérias-primas se molda às imposições do 

mercado ou até mesmo de imposições e políticas da alta administração das empresas. As 

variáveis para esta gestão são definidas por Francischini e Gurgel (2002, p.41) como: 

 

a) Venda – demanda obtida das estatísticas de venda. 
b) Espera – tempo de espera obtido do controle dos tempos entre emissão de um 

pedido de compra e a sua entrega, incluindo também o tempo de tramitação do 
pedido internamente. 

c) Giro – o giro pretendido, que é o número de dias médios que admitimos ter em 
estoque. Para estabelecer esse giro é preciso saber a importância relativa entre 
os itens ou saber quais itens oneram ou não o inventário de estoque. 

d) Lote – cálculo do lote econômico de compra, em que se leva em conta os 
custos de manter em estoque e de comprar. 

e) ABC – classificação “ABC”, na qual verificamos que os itens classificados 
como A oneram sobremaneira os estoques, os itens classificados como B 
oneram menos os estoques e os itens classificados como C oneram pouco os 
estoques. 

 

 Estas variáveis, assim como os fatores de necessidades de materiais citados acima, são 

aplicáveis de maneira geral em qualquer empresa, respeitando a particularidade de cada ramo 

de atividade. 

2.2 SISTEMAS DE CUSTOS 

 Os sistemas de custos são meios importantes à gestão de custos. Hansen e Mowen 

(2001, p. 55) definem sistema como “um conjunto de partes inter-relacionadas que realiza um 

ou mais processos para atingir objetivos específicos”. Desta forma, os sistemas de gestão 
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custos são utilizados, ainda segundo Hansen e Mowen (2001, p.57), para os seguintes 

objetivos:  

 

1)    fornecer informações para computar o custo de serviços, produtos e outros 
objetos de interesse da gestão; 

2)    fornecer informações para planejamento e controle; 
3)    fornecer informações para a tomada de decisão. 

 

 Salienta-se que para que se cumpram estas finalidades, os sistemas de custos devem 

ser alimentados por outras informações, provenientes de outros sistemas existentes nas 

organizações, demonstrando assim uma integração e interação da organização como um todo. 

A Figura 3 demonstra esta integração dos sistemas. 

 

 

 
 
 

Figura 3 - Integração dos sistemas 
Fonte: Hansen e Mowen (2001, p.58). 

 

 Percebe-se que o sistema de gestão de custos necessita ter uma perspectiva 

organizacional que permeie todos os sistemas não financeiros dentro de uma organização, 

permitindo que as demais áreas tenham a gestão de custo como um dos focos de suas ações. 

 Kaplan e Cooper (1998, p. 12-13) afirmam que as empresas utilizam sistemas de 

gestão de custos para: 

 

a) projetar produtos e serviços que correspondam às expectativas dos clientes e 
possam ser produzidos e oferecidos com lucro; 

b) sinalizar onde é necessário realizar aprimoramentos contínuos ou descontínuos 
(reengenharia) em qualidade, eficiência e rapidez; 
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c) auxiliar os funcionários ligados à produção nas atividades de aprendizado e 
aprimoramento contínuo; 

d) orientar o mix de produtos e decidir sobre investimentos; 
e) escolher fornecedor; 
f) negociar preços, características dos produtos, qualidade, entrega e serviço com 

clientes; 
g) estruturar processos eficientes e eficazes de distribuição e serviços para os 

mercados e público-alvo. 
 

 Verifica-se que há neste caso também uma integração de interesses e objetivos em 

utilizar sistemas de gestão de custos, todos voltados à melhoria da competitividade da 

empresa de maneira integral. 

2.2.1 Sistemas de acumulação de custos 

 Consubstanciado pelas necessidades de sistemas de custos, a contabilidade de custos 

utiliza, para fornecer informações às diversas necessidades gerenciais, diferentes sistemas de 

acumulação de custos. A escolha de qual sistema é mais adequado depende exclusivamente 

das características da empresa, tanto em termos de tipo de produção, tecnologia ou produto a 

ser fabricado. Dentro dos sistemas de acumulação de custos têm-se os sistemas de 

acumulação por ordem ou por processo.  

 

2.2.1.1 Sistema de acumulação de custos por ordem de produção 

 Para atingir as mais diversas necessidades gerenciais e informar de forma adequada o 

custo de cada produto ou serviço a ser implementado, a contabilidade de custos utiliza-se de 

sistemas de acumulação de custos. 

 O sistema de acumulação por ordem de produção é característico de empresas que 

fabricam lotes únicos ou produtos individuais. Exemplos deste tipo de empresa são: 

construtoras; fabricantes de equipamentos específicos e sob encomendas de outras empresas; 

gráficas.  

 Jiambalvo (2002, p. 23-24) ressalta que “uma ordem de produção é um produto 

individual, ou lote para o qual a empresa precisa de informações de custo”. Hansen e Mowen 

(2001, p. 138) salientam que “a característica-chave do custeio por ordem é que o custo de um 

serviço é diferente do custo de um outro serviço e deve ser monitorado separadamente”. 

 Atkinson et al. (2000, p. 249) observam que “muitas empresas são, também, solicitadas 

a orçar o serviço antes de os clientes decidirem formalizar o pedido. Os custos precisam ser 
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estimados, para cada serviço, a fim de preparar um orçamento”. Desta forma, o custo unitário, 

neste caso, é a soma dos custos utilizados neste serviço, dividido pelo número de objetos 

fabricados, quando se trata de vários objetos feitos em uma mesma ordem.  

 As formas de avaliar os custos de cada ordem vão das mais clássicas, através de 

anotações em fichas manuais ou nas empresas onde existem sistemas informatizados. O setor 

de planejamento de produção abre uma ordem de produção e requisitam-se os materiais 

necessários para esta produção e aloca-se a mão-de-obra utilizada para a mesma de forma 

acumulativa. 

 Garrison e Noreen (2001, p. 77) demonstram a avaliação neste sistema de custeio, 

como segue: 

 

No sistema de custeio por ordem, os formulários de requisição de materiais e os 
cartões de controle de tempo são utilizados para apropriar custos dos materiais 
diretos e da mão-de-obra direta às ordens. Os custos indiretos de fabricação são 
apropriados às ordens por intermédio de uma taxa predeterminada de custo indireto, 
estabelecida antes do início do período, pela divisão do custo estimado de custo 
indireto de fabricação do período pela quantidade estimada do critério de alocação a 
ser consumido no período. Os critérios de alocação mais utilizados são horas de 
mão-de-obra direta e horas-máquina. O custo indireto é aplicado às ordens 
multiplicando-se a taxa predeterminada de custo indireto pela quantidade de critério 
de alocação realmente utilizada pela ordem.  

 

 Infere-se sobre o exposto que há também subjetividade na forma de alocação dos 

custos indiretos. Sendo que, o custo indireto impactará com maior ou menor grau no custo 

desta ordem, quanto maior forem os objetos a serem produzidos, quando trata-se de 

fabricação de vários objetos em uma mesma ordem de produção. 

 Horngren, Foster e Datar (2000, p. 68) elencam seis etapas de implementação do 

custeio por ordem de produção, que se aplicam tanto para o setor comercial como industrial: 

 

1) identificar a ordem de produção que é o objeto de custo; 
2) identificar os custos diretos da ordem de produção; 
3) identificar os centros de custos indiretos associados com a ordem de produção; 
4) selecionar o critério de rateio a ser utilizado para alocar os custos indiretos dos 

centros à ordem de produção; 
5) calcular a taxa unitária do critério de rateio escolhido para alocar os custos 

indiretos às ordens de serviço; 
6) distribuir os custos ao objeto de custo, adicionando todos os custos diretos e 

indiretos. 
 

 Desta forma, o sistema de custeio por ordem de produção permite o conhecimento 

individual dos custos, para cada ordem de produção executada. Permitindo, assim, aos 

gestores, uma visão ampliada e antecipada dos custos para efeito de orçamento. Há neste caso 
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uma customização do produto para cada cliente específico, além de não permitir, em muitos 

casos, estoques regulares de produtos acabados, pois são entregues, muitas vezes, ao término 

do serviço ou da ordem de produção. 

 

2.2.1.2  Sistema de acumulação de custos por processo 

 No sistema de acumulação de custo por processo, também chamado de custeio de 

produção contínua, Martins (2000, p. 158) denota que: 

 

os custos são acumulados em contas representativas das diversas linhas de 
produção; são encerradas essas contas sempre no fim de cada período (mês, 
semana, trimestre, ou ano, conforme o período mínimo contábil de custos da 
empresa). Não há encerramento das contas à medida que os produtos são 
elaborados e estocados, mas apenas quando do fim do período; na apuração por 
processo não se avaliam custos unidade por unidade, e sim à base do custo médio 
do período (com a divisão do custo total pela quantidade produzida). 

 

 Neste sistema identificam-se os produtos em diferentes graus de acabamento ao longo 

da linha de produção ou nos diversos estágios do processo produtivo. Em seguida, coleta-se o 

total de custos incorridos durante o período e o número total de unidades produzidas. 

Dividindo-se os custos totais pelo total de unidades, tem-se o custo unitário de cada processo. 

 Jiambalvo (2002, p. 55) salienta que: 

 

o custeio por processo é essencialmente um sistema de apuração de médias. A 
divisão dos custos de produção pelo número total de itens homogêneos produzidos 
resulta em um custo unitário médio. Quando os itens são concluídos, a 
multiplicação do número de unidades acabadas pelo custo a ser retirado do estoque 
de produtos em processo é lançado em estoque de produtos acabados. Quando os 
itens são vendidos, a multiplicação do número de unidades vendidas pelo custo 
unitário médio determina o custo a ser retirado de estoque de produtos acabados e 
lançado em custo dos produtos vendidos. 

 

 Neste sistema de custeio, não é possível identificar qual o produto consome um 

determinado recurso. O custo de cada produto é calculado no final de um período, dividindo-

se o custo total acumulado neste período pelo número de unidades produzidas, ou seja, é um 

custo médio unitário. A Figura 4 ilustra este tipo de operação no sistema de custeio por 

processo. 
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Figura 4 - Custeio por processo 
Fonte: Jiambalvo (2002, p.54).  
 

 Um problema específico neste sistema é a forma de avaliação do material em processo 

para alocar seu custo, ou seja, estimar o grau ou estágio em que está o produto em processo. 

Desta forma, se utiliza de meios que dependem de fatores técnicos bem definidos em conjunto 

com área de produção e contábil, para que não haja erros de análise. Além disso, salienta-se 

que os custos indiretos de fabricação também são alocados na forma de rateio em cada 

processo. 

 

2.2.1.3  Comparativo dos sistemas de acumulação dos custos por ordem e por processo 

 Hansen e Mowen (2001, p. 162) comparam os dois sistemas, por ordem e por 

processo, e salientam que existem duas diferenças básicas: 

 

primeira, o sistema de custo por ordem acumula os custos de produção por ordem, e 
o sistema de custo por processo acumula os custos de produção por processo. 
Segunda, para as empresas de manufatura, o sistema de custo por ordem usa uma 
única conta de produtos em processo, enquanto o sistema de custo por processo tem 
uma conta de produtos em processo para cada processo. 

 

 As diferenças básicas destes dois métodos estão na particularidade da manufatura, ou 

seja, é dependente do ramo de atividade em que cada empresa trabalha. O fluxo de processos 

para cada produto a ser produzido, a forma que este é produzido, a gama de produtos 

fabricados, são alguns dos fatores determinantes na escolha de um ou outro sistema dentro de 

cada empresa.  
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 A Figura 5 demonstra esta diferença entre os sistemas de acumulação de custos por 

ordem de produção e por produção contínua. 

 

 

 
 
 
 

Figura 5 - Custeio por ordem versus custeio por processo 
Fonte: Hansen e Mowen (2001, p.162). 
 

 O sistema de acumulação de custo por processo é freqüentemente utilizado por 

empresas que possuem poucas matérias-primas e, conseqüentemente, poucos produtos 

manufaturadas, em termos de diversidade, e feitos de forma padronizada em mesmo processo 

de fabricação, freqüentemente produzidos em massa. 

 Horngren, Foster e Datar (2000, p. 434) reforçam esta característica de empresas que 

utilizam este método, salientando que “nessas indústrias, produtos relativamente homogêneos 

são processados de modo muito parecido e, assim, supõem-se que recebam a mesma 

quantidade de materiais diretos e mão-de-obra direta e de custos de fabricação indiretos”.  
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 Existem empresas que utilizam um misto de sistemas, por ordem e por processo. Cabe 

a estas empresas identificar dentro dos seus processos a forma de melhor avaliar seus custos, 

fornecendo assim na sua essência a informação mais adequada para os gestores das empresas. 

2.2.2 Métodos de custeio 

 No sistema de custos, têm-se diferentes métodos de custeio que dão suporte à gestão de 

custos. Nos métodos de custeio é que se mensura e relata informações financeiras e não 

financeiras relacionadas à aquisição e ao consumo de recursos pela organização” 

(HORNGREN; FOSTER; DATAR, 2000, p. 2). 

 Para Leone (2000, p. 234), o significado de sistema de custos é “empregado para 

definir o conjunto de componentes administrativos, de registros, de fluxos, de procedimentos 

e de critérios que agem e interagem de modo coordenado objetivo, que, no caso é o custeio da 

produção e do produto”.  

 Consubstancia-se nesta definição o significado de custeio, que para Martins (2000, p. 

41) “é método de apropriação de custo”. Dentre estes métodos podem se destacar: custeio por 

absorção; custeio direto ou variável; e o custeio baseado em atividades (ABC).  

 

2.2.2.1  Custeio por absorção 

 Consubstanciado pelos conceitos de custo direto e indireto, pode-se definir custeio por 

absorção. Este método de custeio é “aderente aos princípios fundamentais de contabilidade 

utilizados praticamente em todo mundo, tanto na legislação comercial quanto pela legislação 

fiscal” (PADOVEZE, 2003, p. 79). 

 Para Leone (2000, p. 242), “o custeio por absorção é aquele que faz debitar ao custo 

dos produtos todos os custos da área de fabricação, sejam esses definidos como custos diretos 

ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operação”. Desta forma, para cada produto 

recai uma parcela de custos, tanto diretos e indiretos quando este é fabricado. 

 Custeio por absorção, para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 211), “é o método de 

custeio do estoque no qual todos os custos de fabricação, variáveis e fixos, são considerados 

custos inventariáveis. Isto é, o estoque absorve todos os custos de fabricação”.    

 Da mesma forma, Maher (2001, p. 360) define custeio por absorção como sendo 

“Sistema de contabilização de custos no qual tanto os custos fixos como os custos variáveis de 
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produção são considerados custo do produto”. Sendo, “os custos de produção, fixos e 

variáveis, são atribuídos às unidades produzidas” (MAHER, 2001, p. 360). 

 Atkinson et al. (2000, p. 372) definem custeio por absorção como a “soma de todos os 

custos (materiais diretos, mão-de-obra direta e de apoio) atribuídos a um produto”. Como o 

próprio nome sugere, o produto absorve todos os custos de produção, tanto diretos como 

indiretos. Em outras palavras, “consiste na apropriação de todos os custos de produção aos 

bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são 

distribuídos para todos os produtos feitos” (MARTINS, 2000, p. 41-42). 

 As características do custeio por absorção são identificadas por Padoveze (2003, p. 

175), a saber: 

 

a) utilizar os custos diretos industriais; 
b) utilizar os custos indiretos industriais, por meio de critérios de apropriação ou 

rateio; 
c) não utilizar os gastos administrativos; 
d) não utilizar os gastos comerciais, sejam diretos ou indiretos; 
e) o somatório do custo dos produtos e serviços vendidos no período da origem à 

rubrica custo dos produtos e serviços, na demonstração de resultados do 
período; 

f) o somatório do custo dos produtos e serviços ainda não vendidos dá origem ao 
valor dos estoques industriais no balanço patrimonial do fim do período 
(estoques em processo e estoque de produtos acabados). 

 

 De acordo com Beulke e Bertó (2001, p.49), o custeio integral ou por absorção, “como 

o próprio nome indica, este sistema de custeio se caracteriza pela apropriação de todos os 

custos aos produtos (tanto variáveis como fixos, ou então tanto diretos como indiretos)”. Este 

sistema de custeio é considerado o mais tradicional, “datando de uma época em que a 

participação dos custos fixos era relativamente baixa na composição geral do custo do 

produto, mercadoria ou serviço. Da mesma forma, naquela ocasião o grau de competitividade 

no mercado era bem menos acentuado” (BEULKE; BERTÓ, 2001, p. 49-50). 

 Desta forma, os custos fixos de fabricação são incluídos no estoque de produtos. Eles 

são considerados despesa apenas no momento de serem vendidos. Ao utilizar a forma de 

rateio para os custos fixos, os produtos sofrem com isso uma variação de acordo com o 

volume de produção, a julgar que não exista somente um produto. Quando se trata de uma 

gama de produtos, esta subjetividade dos rateios fornece maiores distorções na análise 

decisória. 
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2.2.2.2  Custeio direto ou variável 

 Neste método são analisados somente os custos da manufatura variáveis que incluem 

materiais diretos, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação variáveis. Os custos 

fixos de manufatura são considerados como despesa do período. Para os estoques, neste 

método, só são levados os custos variáveis. 

 De acordo com Garrison e Noreen (2001, p. 196), “no custeio variável, somente os 

custos de produção são considerados custos dos produtos”. Como condições, Leone (2000, p. 

391-392) salienta que: 

 

a) é necessário que ele seja diretamente relacionado ao objeto cujo custo está 
sendo apurado; e 

b) é necessário que ele seja variável em relação a um parâmetro operacional 
representativo da operação que está sendo custeada. 

 

 Nota-se que os custos fixos são tratados como despesas do período, pois mesmo não 

existindo produção, estes existem e desta forma não são rateados aos produtos como no 

método por absorção. A Figura 6 demonstra esta forma de classificação dos custos, nos dois 

métodos vistos até então, custeio por absorção e custeio variável. 

 

 

   Figura 6 - Classificação dos custos no custeio por absorção e no custeio variável 
Fonte: Garrison e Norren (2001, p.196). 

 

 Este método, como é possível a separação dos custos fixos e variáveis, fornece uma 

análise mais aprofundada dos gastos e receitas das empresas, com relação aos volumes 

produzidos ou vendidos. Desta forma, é demonstrado por este método de custeio a margem de 

contribuição. 
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Custo do período Despesas de vendas e despesas administrativas 
Custo do período 

Custeio por 

Absorção 
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 Margem de contribuição é conceituada por Padoveze (2003, p. 278) como sendo como 

a representação do lucro variável: “É a diferença entre o preço de venda unitário do produto 

ou serviço e os custos e despesas variáveis por unidade de produto ou serviço. Significa, que a 

cada unidade vendida, a empresa lucrará determinado valor”.  

 Para Leone (2000, p. 40-41), “o custeamento direto oferece uma informação de alta 

relevância: a margem de contribuição. A margem de contribuição é a diferença entre o preço 

de venda unitário e o custo de venda variável unitário”. 

 A margem de contribuição por unidade, conforme Martins (2000, p. 195), é “a 

diferença entre a Receita e o Custo Variável de cada produto; é o valor que cada unidade 

efetivamente traz à empresa de sobra entre receita e o custo que de fato provocou e lhe pode 

ser imputado sem erro”. 

 Beulke e Bertó (2001, p. 55) ilustram a importância da margem de contribuição como 

se mostra na Figura 7. 

 

              PRODUTO A PRODUTO B EMPRESAS 

PREÇO DE VENDA PREÇO DE VENDA  

(-) CUSTO VARIÁVEL (-) CUSTO VARIÁVEL  

(=) MARGEM DE 

CONTRIBUIÇÃO A 

(=) MARGEM DE 

CONTRIBUIÇÃO B 

 

   A                                     B PONTO DE 

EQUILÍBRIO 

RESULTADO 

 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  CUSTO FIXO 

 
Reservatório de formação da 

Margem de Contribuição 

 Reservatório de 

Custos fixos e 

Resultado 

         Figura 7 - Importância da margem de contribuição 
Fonte: Beulke e Bertó (2001, p.55). 

 

 No método de custeio variável, para que a empresa tenha um resultado positivo, a 

soma das margens de contribuição individuais tem que ser maior que os custos fixos da 

empresa no período a ser analisado. 

 O custeio variável fornece para as empresas que estão em mercados eminentemente 

competitivos, uma visão da contribuição de cada linha ou produto da empresa, sendo assim, 

uma importante ferramenta no processo decisório dos gestores. Mesmo não sendo aceito pelos 

princípios contábeis geralmente aceitos e legislação tributária, é utilizado para fins de análise 



 50 

interna das empresas. Além da margem de contribuição, a utilização deste método fornece o 

ponto de equilíbrio da empresa.  

 O ponto de equilíbrio é ferramenta gerencial e de decisão dentro das empresas, que 

proporciona a análise de cada processo ou produto a ser fabricado. Fornece um parâmetro de 

desempenho da empresa ou de uma linha de produção, demonstra qual o faturamento mínimo 

que uma empresa precisa obter para não incorrer em prejuízo.  

 Salienta-se que o ponto de equilíbrio é utilizado quando se pode avaliar o risco 

operacional, além de algumas restrições de linearidade dos custos, comportamentos confiáveis 

em um período recente de trabalho, assim como, a separação dos custos fixos e variáveis com 

comportamentos previsíveis quando do aumento e baixa de volume de produção (SANTOS, 

2005).  

 

2.2.2.3 Método de custeio baseado em atividades  

 

 Os métodos de custeio vistos, também chamados de tradicionais, tem como finalidade  

atender exigências da legislação (custeio por absorção), alocar custos para as informações 

financeiras, assim como, controlar os custos de cada departamento. Para Kaplan e Cooper 

(1998, p. 93), a utilização do método de custeio baseado em atividades (Activity-Based 

Costing – ABC) fornece um conjunto de respostas para as seguintes perguntas anteriormente 

não respondidas pelos métodos tradicionais: 

 

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? 
 

 O método ABC, segundo Martins (2000, p. 93), “é uma metodologia de custeio que 

procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos 

indiretos”. Os quais são ocasionados principalmente por este atual modelo de manufatura 

automatizado e com uma diversidade de produtos fabricados em uma mesma planta industrial, 

utilizado por muitas empresas.  

 Hansen e Mowen (2001, p. 392) esquematizam o sistema de custeio baseado em 

atividade, conforme mostra-se na Figura 8, demonstrando que este sistema “primeiramente 

rastreia os custos para as atividades e, em seguida, para os produtos e outros objetos de custo. 
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A suposição subjacente é que as atividades consomem recursos, e os produtos e outros objetos 

de custo consomem atividades”.  

 

 

 

                        Figura 8 - Modelo do custeio baseado em atividades 
Fonte: Hansen e Mowen (2001, p.63). 

 

 Nota-se que primeiramente identificam-se as atividades, pois são estas que consomem 

os recursos. A soma dos recursos empreendidos nas atividades é que são alocados aos 

produtos, utilizando os direcionadores para alocá-los. 

 Os recursos, para Kaplan e Cooper (1998, p. 101), são: 

 

a base de custos para o modelo. Um recurso compreende um agrupamento isolado e 
homogêneo de custos existentes que representam uma função semelhante ou, no 
caso de pessoas, que tem um perfil de trabalho semelhante. A soma de todos os 
recursos incluídos em um modelo equivale ao custo total de uma organização, 
dentro de um período de tempo determinado. 

 

 Jiambalvo (2002, p. 119) salienta que a abordagem do sistema ABC é obtida através de 

quatro passos essenciais: “(1) identificar as principais atividades; (2) agrupar os custos das 

atividades em centros de custos; (3) identificar as medidas das atividades – os direcionadores 

de custos; (4) relacionar os custos aos produtos usando os direcionadores de custos”.  

 No ABC é fundamental o conceito de atividade, sendo: o conceito de atividade 

primária, aquela que é consumida pelo produto a ser fabricado, e atividade secundária é 

aquela consumida por etapas anteriores ao produto final, ou seja, intermediárias. A 
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operacionalização do custeio ABC parte da premissa que, identificadas as atividades que 

causam os custos indiretos, estes custos dos recursos consumidos nestas atividades são 

agrupados em centros de custos e finalmente, os custos são apropriados aos produtos com 

base em uma medida de atividade denominada de direcionador de custo ou cost drivers.   

 Maher (2001, p. 280) demonstra que: 

 

o custeio baseado em atividades é um método de custeio em que os custos 
inicialmente são atribuídos a atividades e depois aos produtos, com base no 
consumo de atividades pelos produtos. Uma atividade é uma tarefa discreta que 
uma organização realiza para fabricar ou entregar um produto ou serviço. O custeio 
baseado em atividades baseia-se no conceito de que os produtos consomem 
atividades e as atividades consomem recursos. 

 

 Infere-se que, para que estas atividades se desenvolvam há necessidade de consumo de 

recursos, por exemplo: equipamentos, mão-de-obra, despesas. Portanto, quanto maior o 

desenvolvimento de uma determinada atividade, maior será o consumo de recursos e, por 

conseqüência, de custos. 

 O fator de medida das atividades é o direcionador de custos. Padoveze (2003, p. 207) 

define direcionador de custo como: 

 

o principal trabalho ou tarefa que é executado pela atividade como forma de 
desempenhar sua principal função, que possa claramente ser identificada e 
quantitativamente mensurada e monitorada. Em outras palavras, para que se 
qualifique como direcionador de custo, a quantidade desenvolvida pela atividade 
deverá ser medida e acumulada segundo os critérios contábeis.  

 

 O Quadro 2 demonstra exemplos de direcionadores de custos ou atividades, 

relacionadas com os departamentos geralmente considerados como apoio. 
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Departamento de serviços Direcionadores de atividades 
Compras Ordens de compras 
Energia Consumo de energia (kwh) 
 Capacidade instalada das máquinas 
Depreciação Horas de máquinas 
Pessoal e Recrutamento Número de empregados  

Turnover 
Recebimento e Expedição Unidades manuseadas 

Quantidade de embarques 
Quantidade de recebimentos 
m2 ocupados pelos materiais 

Manutenção Horas de máquinas ou horas/homens trabalhadas 
Quantidade de atendimentos 
Pessoal e equipamentos ocupados à disposição de cada 
produto 

Planejamento e Controle de Produção Quantidade de ordens controladas 
Horas de análise trabalhadas 

Engenharias Horas de análise trabalhadas 

Almoxarifado e Movimentação de Materiais Quantidade de partes projetadas 
Quantidade de processos desenvolvidos 
Pessoal ocupado à disposição de cada linha de produto 
m2 ocupados 
Quantidade de itens estocados 
Volume manuseado 
Equipamento à disposição das linhas de produtos  
Quilometragem percorrida 

Quadro 2 - Direcionadores de atividades 
Fonte: Padoveze (2003, p.209). 
 

 Basicamente a diferença entre o custeio baseado por atividade e os métodos 

tradicionais está centrada na alocação mais adequada dos custos indiretos de produção quando 

se está aplicando o ABC. Os custos indiretos não variam de acordo com o volume de 

produção em determinadas linhas de manufaturas e são pressupostamente diretamente 

proporcionais, quando se está analisando por intermédio dos custeios tradicionais.  

 Distorções desta natureza são os custos indiretos incidentes sobre produtos de alta 

quantidade de produção e de baixa quantidade, dependendo da atividade, exemplo setup de 

máquina, o produto de alta produção pode estar sendo supervalorizado em detrimento aos 

produtos de baixa quantidade de produção. Kaplan e Cooper (1998, p. 15) esclarecem que: 

 

esse quadro mais nítido proporcioanado pelos sistemas ABC levou naturalmente ao 
gerenciamento baseado na atividade (activity based management – ABM): um 
conjunto de medidas interligadas que só podem ser tomadas com base em melhores 
informações provenientes de sistemas de custeio baseados na atividade. O ABM 
permite que a empresa atinja seus objetivos com menos recursos; ou seja, que 
obtenha os mesmos resultados com um custo total menor. 

 

 A Figura 9 exemplifica o ABC e suas aplicações complementares: operacional e 

estratégico. 
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Figura 9 - Aplicações do ABC 
Fonte: Kaplan e Cooper (1998, p.376) 

 

 Nota-se que o gerenciamento baseado na atividade (Activity-Based Management – 

ABM) está vinculado a uma aplicação do ABC, demonstrando que este desdobramento 

permite as empresas atingirem seus objetivos com menos recursos. Os resultados serão 

demonstrados quando as empresas reduzirem os recursos necessários para realizar uma gama 

de atividades. 

 Para Jiambalvo (2002, p. 123), o ABM é: 

 

é uma ferramenta gerencial que envolve analisar e custear as atividades com o 
objetivo de melhorar sua eficiência e eficácia. [...] o ABM é bastante similar ao 
ABC, mas os dois modelos diferem em seus objetivos principais. Enquanto o ABC 
enfoca as atividades com o objetivo de mensurar os custos dos produtos e serviços 
por elas fabricados, o ABM enfoca as atividades com o objetivo de administrá-las. 

 

 A utilização do custeio ABC fornece à empresa uma visão global de suas atividades, 

portanto, mais acurada apuração do custo de cada departamento e suas implicações diretas aos 

produtos fabricados. Contribuem, desta forma, fornecendo aos gestores das empresas maiores 
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subsídios às tomadas de decisões, quando comparado com as informações oportunizadas 

pelos métodos de custeio tradicionais.    

2.3 GESTÃO DE CUSTOS NA CONSERVA DE PESCADO 

 No processo de fabricação industrial, as informações geradas a partir de seus sistemas 

precisam dar suporte às decisões dos gestores. Informações importantes são geradas a partir 

dos sistemas de custos, como por exemplo, o preço de venda. O preço de venda pode ser 

calculado de diversas formas, através da análise do preço da concorrência, do mercado 

consumidor ou até mesmo pela lei da oferta e da procura. A determinação do preço de venda 

posiciona a empresa no mercado. Cabe ao sistema de gestão de custos informar de maneira 

mais precisa os custos incorridos efetivamente na fabricação dos produtos. 

 O sistema de gestão de custos na conserva de pescado, sendo esta um processo 

industrial, precisa fornecer informações úteis à organização como um todo e em cada etapa do 

processo de fabricação. Estas informações requerem abrangência e profundidade. Sua 

principal finalidade é interagir e fornecer informações à todas as áreas da organização.  

2.3.1 Relevância da gestão de custos na conserva de pescado 

 Semelhante a outros processos industriais, no ramo de conserva de pescado a gestão de 

custos responde à indagações que a maioria das empresas fazem, como: “A empresa deve 

adicionar um novo produto? Deve abandonar um produto existente? Deve fabricar um 

componente usado na montagem do seu principal produto ou contratar uma empresa para 

produzi-lo? Qual preço a empresa deve cobrar por um novo produto?” (JIAMBALVO, 2002, 

p. 3). Nota-se diante do exposto, que a gestão de custos está ligada diretamente à tomada de 

decisão, ou seja, dar suporte às empresas através de sistemas de informações, sobre sua 

rentabilidade futura e, possivelmente, à sua sobrevivência. 

 A conserva de pescado, em seu processo de fabricação, possui um sistema contínuo de 

fabricação. Esta particularidade fornece de maneira substancial fatores geradores de estoque 

que, por conseqüência, agregam custo ao produto, e à matéria-prima pescado. Viana (2000, p. 

116) identifica causas que exigem estoque permanente: 

 

a) necessidade de continuidade operacional; 
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b) incerteza da demanda futura ou sua variação ao longo do período de      
planejamento; 

c) disponibilidade imediata do material nos fornecedores e cumprimento dos 
prazos de entrega. 

 

 A matéria-prima pescado, em particular, agrega por si só outros custos relevantes, 

quando comparados a outros ramos de atividade industrial. Há necessidade de estar sempre à 

frente da demanda, pois a continuidade operacional depende em muitos casos da 

disponibilidade da matéria-prima que invariavelmente possui uma disponibilidade sazonal. 

 A incerteza da disponibilidade da matéria-prima confere ao ramo de conserva de 

pescado, no que concerne à matéria-prima pescado, custos adicionais, tais como, manutenção 

de estoques reguladores, armazenagem, logística de abastecimento e movimentação de 

mercadoria, taxas de importação e frete, entre outros. A gestão de custos de matérias-primas 

na conserva de pescado precisa considerar as particularidades deste ramo, e as interferências 

destes nas decisões da organização, principalmente em um ambiente de escassez de pescado. 

 Custos adicionais à matéria-prima, anteriores ao processo de fabricação, interferem 

diretamente no custo do produto final. Desta forma, as empresas de conserva de pescado 

necessariamente precisam estar junto aos potenciais mercados fornecedores de matéria-prima, 

ou possuir uma logística de importação regular para suprir suas necessidades.  

 A matéria-prima pescado para as indústrias de conservas confere à gestão de custos 

relevante papel, uma vez que deve abastecer a organização de informações sobre como estes 

elementos de custos adicionais estão interferindo nos custos dos produtos e suas possíveis 

soluções. 

2.3.2 Elementos de custos na conserva de pescado 

 Os elementos de custos da conserva de pescado são semelhantes aos demais processos 

de fabricação industrial. Garrison e Noreen (2001, p. 28) identificam que “a maioria das 

companhias industriais divide os custos de fabricação em três categorias: materiais diretos, 

mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação”. 

 

a) Materiais diretos 

 Na conserva de pescado, entre os materiais diretos estão as matérias-primas. No caso 

específico da conserva de pescado, destaca-se o pescado, pois pode ser identificado, 

mensurado e apropriado diretamente aos produtos.  
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 Um caso específico da indústria de conserva de pescado no que concerne aos materiais 

diretos, é o custo de estocagem. Martins (2000, p. 125) adverte que, “quando há oscilações 

nos volumes de produção ou nos custos de armazenagem, pode ocorrer o fato indesejado de se 

estar jogando custos de estocagem de material a ser usado no período seguinte como custo do 

produto elaborado no mês anterior”.  

 A incerteza de suprimento de matéria-prima pode forçar as empresas a armazenar 

grandes volumes de pescado. Assim, os rateios dos gastos com armazenagem podem incidir 

indiretamente nos produtos ao invés de serem acrescidos à matéria-prima.   

 O valor pago ao fornecedor pela matéria-prima pescado pode-se agregar a este material 

outros custos. Para Gurgel (2002, p. 187), “no valor pago pela compra de um material deve-se 

incluir as despesas de transporte, armazenagem, importação e outros custos de aquisição”. 

Salienta-se neste caso específico, do ramo de conserva de pescado, os custos de 

armazenagens, importações, especificamente quando se trata de falta de suprimentos e suas 

perspectivas de escassez.  

 No ramo de conserva de pescado, o enfoque dado à matéria-prima pescado confere a 

este elemento de custo, considerado pela literatura como material direto, destaque em sua 

análise para as empresas de conserva de pescado. De acordo com Gazeta Mercantil (2003), a 

escassez de algumas espécies atualmente comercializadas e cotas de capturas mundiais 

fornece um panorama necessário de controle rigoroso de custos em se tratando da matéria-

prima única neste ramo de atividade.   

 

b) Mão-de-obra direta 

 A mão-de-obra direta na conserva de pescado é bastante intensa sob determinados 

aspectos, pois a padronização da matéria-prima em termos de tamanho e aspectos 

morfológicos dá uma particularidade de não aceitar processos altamente mecanizados, 

principalmente em termos de limpeza e enlatamento de algumas espécies de pescado. 

Portanto, este elemento de custo, mão-de-obra direta, neste ramo de atividade é significativo 

no custo final dos produtos.  

 Somente considerando a captura do pescado, “a atividade pesqueira no Brasil reúne 

237.869 pescadores registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento” 

(GAZETA MERCANTIL, 2003). Este dado fornece a dimensão do uso intenso de mão-de-

obra neste ramo de atividade, sem considerar as pessoas ligadas ao processo de 

transformação, que neste caso engloba os processos fabris de preparação de pescado e 
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industrialização, sendo que neste último processo encontram-se as empresas de conserva de 

pescado.   

 

c) Custos indiretos de fabricação 

 Semelhante aos demais processos industriais, os custos indiretos de fabricação na 

conserva de pescado compreende os materiais indiretos, mão-de-obra indireta, manutenção e 

reparo de equipamentos de produção, energia, imposto predial, depreciação e seguro das 

instalações. 

2.3.3 Gestão das matérias-primas na conserva de pescado  

 A necessidade de ter os materiais nos tempos certos, nas quantidades necessárias, no 

exato momento de fabricação, a custos competitivos, são as diretrizes de uma administração 

eficiente de materiais. As matérias-primas são todos os materiais que sofrem transformação 

no processo de fabricação. A gestão das matérias-primas é semelhante aos demais materiais 

que compõem o produto final. 

 De acordo com Gurgel (2002), a gestão dos estoques de matérias-primas deverá 

conciliar vários interesses, de diferentes departamentos, em uma mesma empresa (compras, 

produção, vendas e financeiro). Sendo assim, interfere na operacionalidade da empresa caso 

esta gestão não seja conciliadora e eficaz. 

 Diversas fontes de informação disparam a necessidade de compra das matérias-primas. 

Slack et al. (1997) salienta que se inicia pelo programa mestre de produção. O programa 

mestre de produção é alimentado pela carteira de pedidos da empresa e pela previsão de 

venda. No caso específico do ramo de conserva de pescado, agregam-se neste caso outros 

fatores, como o histórico de utilização em cada época do ano já definido por sazonalidade da 

demanda e a oportunidade de oferta durante o ano da matéria-prima pescado. 

 Por se tratar de um produto perecível, o pescado possui um tratamento diferenciado em 

sua movimentação, precisa sempre se manter a temperaturas rigidamente definidas para que 

se mantenha em condições adequadas de uso.  Esta ressalva em sua utilização concede ao 

pescado um fluxo de movimentação, dentro do processo produtivo, contínuo e de rápida 

manipulação, assim como de tempos de armazenagens curtos.  

 Associado a este fato, a gestão de matéria-prima pescado requer uma dinâmica na 

tomada de decisão. As incertezas das demandas favorecem riscos de custos adicionais de 
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estoques para evitar um custo maior que seria a falta de matéria-prima no momento que se faz 

necessária a produção. Viana (2000) identifica estes fatores como influências externas e 

dentre estas influências destacam-se, a segurança contra riscos de produção, cumprimento de 

prazos de entrega (distância dos fornecedores), disponibilidade de mercado (fornecedor 

exclusivo, escassez). 

 Acrescenta-se ao exposto que a gestão de matérias-primas na indústria de conserva de 

pescado convive com o fator de escassez de determinadas espécies e contrapõem aos dados 

mundiais de expansão de consumo de pescado no mundo, conforme Gazeta Mercantil (2003). 

Há um mercado em franca expansão de consumo aliado a sistemas de proteção e controle de 

pesca para garantir a sustentabilidade de determinadas espécies de pescado. 

 Infere-se sobre o exposto a relevância de estudos da gestão de custos de matérias-

primas nas empresas de conservas de pescado, pois acredita-se que esta precisa fornecer as 

informações às demais áreas das possíveis ameaças e sua influência sobre este setor quando o 

panorama de escassez de matéria-prima for eminente. 
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3  MÉTODO DA PESQUISA 

 Conhecer e estabelecer métodos de pesquisa é o início de todo trabalho científico. Gil 

(1994, p.27) define “método como o caminho para chegar a determinado fim. E método 

científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 

conhecimento”.  

 Para May (2004, p.16), “os métodos de pesquisa constituem uma parte importante das 

ciências sociais e se constituem em um instrumento por meio do qual é promovido o seu 

desenvolvimento intelectual”. 

 Andrade (2002, p.121) define pesquisa científica como “conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para 

problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos”. 

 Os métodos científicos seguem etapas tais como a observação e coleta de dados 

possíveis, a hipótese, experimentação e a teoria que fornece abrangência do assunto a ser 

tratado (CERVO; BERVIAN, 1996).  

 Nota-se que métodos são os caminhos que ordenam o desenvolvimento de uma 

pesquisa sobre um determinado assunto ou fenômeno, mas que para isso precisam seguir 

etapas sistemáticas em seu desenvolvimento com características pré-definidas.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 A presente pesquisa caracteriza-se por ser uma pesquisa descritiva. Segundo Oliveira  

(1997, p. 114), a pesquisa descritiva “possibilita o desenvolvimento de um nível de análise em 

que se permite identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação”. 

 Para Cervo e Bervian (1996, p. 49), “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a 

precisão possível, a freqüência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com 

outros, sua natureza e características”.  

 De acordo com Gil (1994, p.46), “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 
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 Da mesma forma Barros e Lehfeld (2000, p. 70) citam que, na pesquisa descritiva, 

“não há interferência do pesquisador, isto é, ele descreve o objeto da pesquisa. Procura 

descobrir a freqüência com que um fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, 

relações e conexões com outros fenômenos”.  

 Infere-se então que, na pesquisa descritiva há uma descrição dos fenômenos, 

relacionando dados e fatos e a relação destes com outros dados, sem a manipulação do 

pesquisador. 

 A pesquisa descritiva deu-se por meio da técnica de levantamento ou survey. O 

levantamento, de acordo com Boente e Braga (2004, p. 11), refere-se “à pesquisa que busca 

informação diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter”.  

 Quanto aos procedimentos para descrição a presente pesquisa se desenvolveu num 

ambiente em que se utilizou predominantemente a abordagem quantitativa. O método 

quantitativo caracteriza-se pelo emprego de instrumental estatístico como base no processo de 

análise de um problema (RICHARDSON, 1999). Por sua vez, na pesquisa qualitativa 

“estabelecem-se qualidades a serem medidas. São consideradas as questões de pesquisa. Neste 

tipo de pesquisa, os instrumentos de medidas são as entrevistas e questionários” (BOENTE; 

BRAGA, 2004, p. 12).  

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 O termo população é definido por Gil (1994, p. 91) como sendo “um conjunto de 

elementos que possuem determinadas características”. Oliveira (1997, p. 160) define amostra 

como sendo “porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo”. 

 As empresas selecionadas no Brasil compreendem as principais indústrias de conserva 

de pescado listadas pela Gazeta Mercantil, em 2003, em seu panorama, considerando o 

faturamento. São três as empresas: Pepsico do Brasil Ltda. (com a marca Coqueiro), a GDC 

Alimentos S.A. (com a marca Gomes da Costa) e a Femepe Indústria e Comércio de Pescados 

S.A. (com a marca Pescador). Estas três empresas representam 98% do faturamento total em 

conservas de pescado no Brasil. 

 Com referência às empresas da Espanha, esta pesquisa buscou as maiores empresas 

listadas na Associação Nacional dos Fabricantes de Conserva de Pescado e Marisco 

(ANFACO), que totaliza 147 empresas de conserva de pescado (ANFACO, 2005). As 
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empresas escolhidas foram as que tiveram maior faturamento no ano de 2005 (ANFACO, 

2005) e listadas no Apêndice A. Os contatos com as empresas deram-se através dos endereços 

eletrônicos contidos no sítio da ANFACO, no qual também obteve-se, na maioria dos casos, 

os nomes dos responsáveis das áreas pesquisadas. 

 Portanto, a amostra caracteriza-se como intencional e não probabilística. Oliveira 

(1997, p.161) define a amostragem não probabilística como “aquela que inclui em uma 

pesquisa uma variedade bastante grande de técnicas, possibilitando ao pesquisador a escolha 

de um determinado elemento do universo”.  

 Embora o instrumento de pesquisa tenha sido enviado para as 31 maiores empresas 

listadas na ANFACO, somente duas responderam as questões. Desse modo, constitui-se uma 

amostra por acessibilidade, ou seja, na qual o pesquisador seleciona os sujeitos a que tem 

acesso, admitindo que possam representar o universo de análise. 

 As áreas de pesquisa focalizadas nas empresas de conserva de pescado, tanto no Brasil 

como na Espanha, foram: controladoria, suprimentos e marketing. Estas áreas foram 

selecionadas porque estão ligadas diretamente às implicações com a matéria-prima, que é o 

objeto de estudo deste trabalho.  

3.3 INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 A coleta de dados deu-se por meio de um questionário estruturado com perguntas 

fechadas e abertas (Apêndice B). Para Cervo e Bervian (1996, p. 138), o questionário “é a 

forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se 

deseja”. O questionário foi traduzido para o espanhol para aplicação nas empresas da Espanha 

(Apêndice C). 

 Este questionário foi pré-testado na empresa GDC Alimentos S.A., devido à 

acessibilidade do pesquisador. O pré-teste, segundo Gil (1994, p. 132), tem como finalidade 

“evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais como: complexidade das 

questões, imprecisão na redação, desnecessidade das questões, constrangimentos ao 

informante, exaustão etc”. 

 Os constructos do questionário estão demonstrados no Quadro 3. Silveira et al. (2004, 

p. 114) salientam que a confecção do contructo do questionário fornece uma organização ao 

trabalho, em que “os objetivos específicos são confrontados com as variáveis ou termos 
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definidos na pesquisa e os itens correspondentes nos instrumentos de coleta de dados, quando 

em questionários e entrevistas estruturados”.  

Objetivos da pesquisa Assuntos específicos / variáveis Itens do instrumento 

a)Caracterizar as empresas de 
conserva de pescado pesquisadas do 
Brasil e da Espanha, em termos de 
tamanho, mercado, produtos e uso 
de matérias primas;  
 

-Existência ou não de 
departamentos específicos para 
compra de pescado; 
 
-Verificação do tamanho, 
mercado, produtos e o uso das 
matérias-primas; 

2.1, 2.2, 2,3 e 2.4 da área de 
suprimentos 
 
 
2.1, 2.2, 2,3, 2.4, 2.6 da área de 
controladoria  e 2.1 área de marketing 
 

b)Verificar como ocorre a gestão de 
custos de matérias-primas nas 
empresas pesquisadas;  
 

- Como as empresas controlam e 
planejam seus estoques de 
matérias-primas pescado; 
 
- Quais os métodos de avaliação 
de estoques; 
 
- Quais os elementos de custos 
das matérias-primas; 
 
- Quais os métodos de custeio; 
 
- Quais     os      sistemas      de  
  acumulação; 
 
- Como as empresas analisam a 
importância da escassez de 
matéria-prima e qual interação 
que há entre as demais áreas; 
 
- Qual a relação da gestão de 
custos e a escassez de matéria-
prima pescado nas empresas 
pesquisadas; 
 
- Qual a influência da gestão de 
custo e o preço de venda dos 
produtos nas empresas 
pesquisadas 

2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13 da área 
de suprimentos e 3.6, 3.7, 3.10 da área 
de controladoria 
 
2.12 da área de suprimentos e 3.9 da 
área de controladoria  
 
2.5, 3.1, 3.8 da área de controladoria 
 
 
3.2 da área de controladoria 
 
3.3 da área de controladoria 
 
 
2.7, 2.8 área de suprimentos 
3.4, 3.5, 3.12, 3.13 área de 
controladoria 
2.2, 2.4 área de marketing 
 
3.11 área de controladoria 
2.3, 2.5 área de marketing 
 
 
 
2.6, 2.7, 2,8 área de marketing 

c) Analisar as semelhanças e 
diferenças da gestão de custos de 
matérias-primas nas empresas 
pesquisadas 

 b) versus o resultado da pesquisa 
nas empresas 
 

 
 
 
 

Quadro 3 - Constructo do instrumento de coleta de dados 
Fonte: elaboração própria 

 

 O contructo demonstra a intenção ou finalidade de cada questionamento feito, em cada 

questionário elaborado, nas áreas pesquisadas, servindo de base para elaboração da conclusão 

deste trabalho.  
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3.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 Considerada uma das fases mais importantes na pesquisa, a coleta de dados 

corresponde a uma fase intermediária da pesquisa descritiva (CERVO; BERVIAN, 1996). 

Para Oliveira (1997, p. 182), a coleta de dados “trata-se de uma tarefa cansativa e ocupa, 

quase sempre, mais tempo do que se espera. Exige do pesquisador paciência, perseverança 

pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo anterior”. 

 É através da coleta de dados que se obtêm os dados necessários para a pesquisa. A 

presente pesquisa foi executada através de questionários estruturados. De acordo com 

Marconi e Lakatos (2002, p. 98), o questionário “é um instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador”. 

 Existem várias vantagens de se utilizar questionários, de acordo com Barros e Lehfeld 

(2000) são:  

 a)  abrangência de maior número de pessoa; 

 b)  facilidade em tabulações e no tratamento dos dados; 

 c)  tempo de reflexão maior para a escolha da resposta adequada; 

 d)  garantia de anonimato; 

 e)  economia de tempo e recursos. 

 As desvantagens são as devoluções dos mesmos, ou seja, o tempo de retorno dos 

questionários, o grau de confiabilidade, além que os mesmos, em muitos casos, precisam ser 

específicos para cada segmento de área a ser pesquisado (BARROS; LEHFELD, 2000).  

 A presente pesquisa utilizou-se de três questionários para três diferentes áreas das 

empresas de conserva de pescado: controladoria, suprimentos e marketing. A área de 

suprimentos acredita-se ser a responsável pelo abastecimento. A área de controladoria pelos 

controles e a visão holística da empresa. A área de marketing responsável pelo 

posicionamento da empresa no mercado frente a problemas com a matéria-prima. 

 Os dados foram analisados por meio de quadros sínteses contendo: 

a)  as características das empresas de conserva de pescado pesquisadas no Brasil e na 

Espanha, em termos de tamanho, mercado, produtos e uso das matérias-primas; 

b)  o perfil dos respondentes quanto ao cargo que exercem, tempo na função, grau de 

instrução formal e de pós-graduação; 

c)   a gestão de custos de matérias-primas nas empresas pesquisadas. 
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 Os dados foram coletados nos meses de maio e junho de 2006. Para os contatos foram 

oportunizados mais de 30 dias para resposta aos questionários. Em todas as empresas do 

Brasil, os contatos iniciais foram feitos via telefone, passando os questionários por meio dos 

endereços eletrônicos dos respondentes.  Nas empresas da Espanha, o contato foi somente 

através dos endereços eletrônicos das empresas. 

 Tanto no Brasil como na Espanha, procurou-se as pessoas responsáveis pelas áreas 

pesquisadas (controladoria, suprimentos e marketing) ou as pessoas indicadas por estes 

responsáveis, aptas a responderem pelas informações das áreas correspondentes das empresas 

pesquisadas. 

 Prevendo dificuldade de acesso às empresas, tanto no Brasil como da Espanha, entrou-

se em contato com a Cámara de Pontevedra no Brasil, que é uma câmara de comércio, 

financiada pelo governo da Espanha, que representa os interesses comerciais das empresas 

espanholas no Brasil. Com permissão deste escritório, elaborou-se uma carta de apresentação 

da pesquisa (Apêndice D) que foi anexada ao instrumento de pesquisa às empresas da 

Espanha.  

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 A presente pesquisa conseguiu em sua totalidade os dados referentes às empresas de 

conserva de pescado do Brasil em todas as áreas pesquisadas, controladoria, suprimentos e 

marketing. Estes dados foram apresentados nos quadros sínteses, da análise de dados, 

referenciadas como A, B e C, não seguindo uma ordem de tamanho, importância ou citação 

neste trabalho e mantendo o sigilo solicitado nas respostas ao instrumento de pesquisa, as 

quais não guardam relação com sua designação social. 

 Com relação às empresas da Espanha obteve-se êxito em somente duas empresas, são 

elas: Luis Calvo Sanz e Conservas del Noroeste. Sendo referenciadas também como empresas 

A e B nos quadros sínteses da análise de dados, não seguindo uma ordem de tamanho, 

importância ou citação neste trabalho e mantendo o sigilo solicitado nas respostas ao 

instrumento de pesquisa, as quais não guardam relação com sua designação social. Além desta 

limitação, nas empresas da Espanha, ressalta-se que da empresa A obteve-se respostas aos 

instrumentos de pesquisa das áreas de controladoria e marketing; e da empresa B, somente 

obteve-se respostas do instrumento de pesquisa da área de suprimentos. 
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 Apesar do pequeno retorno de respostas obtidas nas empresas espanholas, estas duas 

empresas sozinhas representam, segundo Alimarket 2005, 19,5% do faturamento total em 

conservas de pescado das principais empresas de conserva de pescado da Espanha.  

 Devido a este baixo retorno de respostas, por parte das empresas da Espanha, ressalta-

se que a principal limitação da pesquisa está fundamentada na amostra intencional e não 

probabilística. 

 Desta forma, analisaram-se comparativamente duas situações de gestão de custos de 

matérias-primas nas conservas de pescado, no Brasil e na Espanha, com auxílio do constructo 

elaborado. No entanto, as respostas ao questionário não podem ser extrapoladas à população, 

isto é, as conclusões não podem ser a totalidade da população do setor conserveiro de pescado 

do mundo. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Neste capítulo, apresentam cinco seções para atendimento dos objetivos da pesquisa. 

Na primeira, contempla-se o panorama da pesca e do setor de conserva de pescado do Brasil e 

da Espanha. Posteriormente, utilizando os dados obtidos na pesquisa, demonstra-se as 

características das empresas pesquisadas. Em seguida, descreve-se o perfil dos respondentes 

da pesquisa. Na seqüência, analisa-se a gestão de custos de matérias-primas nas empresas 

pesquisadas. Na última seção, analisa-se comparativamente a gestão de custos de matérias-

primas nas empresas brasileiras e espanholas. 

4.1 PANORAMA DA PESCA E DO SETOR DE CONSERVA DE PESCADO 

 A atividade econômica pesca possui dois elementos diferenciados: a exploração 

extrativista e o ambiente de incerteza. Enquanto atividade extrativista, a pesca deve ser feita 

de forma sustentada, isto é, respeitando regras biológicas e naturais. A administração desta 

sustentabilidade nem sempre é tarefa fácil. A capacidade de reposição dos estoques 

pesqueiros está sujeita não apenas à ação exploradora, mas há centenas de variáveis de origem 

natural, nem sempre previsíveis e nem tampouco possíveis de serem controladas pelo homem 

(MDCI, 2005). Desta forma, a imprevisibilidade desta atividade é sua característica principal. 

 A concentração da pesca nos recursos pesqueiros tradicionais provocou a redução dos 

rendimentos da pesca, e os estoques pesqueiros de algumas espécies situaram-se próximo do 

seu esgotamento (SEAP, 2005). Por outro lado, há o surgimento de outros recursos pesqueiros 

como no caso da pesca oceânica, exemplo do atum bonito listrado. Ou ainda, do 

desenvolvimento da aqüicultura do camarão, mexilhão e ostra, estas últimas com tecnologia 

de criação em cativeiro. 

 Marrul Filho (2003, p. 27) afirma que a sobreutilização dos atuais recursos pesqueiros,  

 

“têm sido objeto de avaliação, e sobre os quais mais se dispõem de informações – 
tem-se mantido praticamente inalterado desde o início dos anos de 1990. Assim, 
confirma-se o fato já divulgado pelo documento Estado Mundial das Pescarias, em 
sua versão de 1997, que 44% das principais pescarias mundiais estão totalmente 
explotadas e portanto, as capturas se encontram no nível máximo ou muito próximo 
dele, e que não se prevêem margens para expansão”. 

 

 Ainda com relação a estes 44%, cerca de 16% se encontram em estágio de sobrepesca, 

e precisam de medidas que controlem, sejam preventivas ou corretivas, para que haja 
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diminuição deste estado de degradação. Outros 6% estão aparentemente esgotados por 

pressão pesqueira excessiva, e somente 3% parecem estar se recuperando lentamente do 

estágio de sobrepesca (MARRUL FILHO, 2003). 

 Nesta mesma situação, e com dados semelhantes, Hazin (2006) indica que: 

 

a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, FAO, estimou 
que em 2005 a produção mundial de pescado por captura atingiu o seu nível 
máximo, próximo a 105.000.000t. A referida Organização estima ainda que 7% dos 
estoques de pescado no mundo estão exauridos, 16% estão sobre-explotados, 52% 
plenamente explotados e 1% em recuperação. Assim sendo, cerca de apenas 25% 
dos estoques existentes apresentariam alguma possibilidade de expansão. 

 

 Percebe-se então que nestes dois pontos de vistas, Marrul Filho (2003) e Hanzin 

(2006), assemelham-se quando apontam que a situação da pesca mundial é bastante 

preocupante e de certa forma em franca estagnação. 

 Hanzin (2006, p. 11) defende alguns pontos de vistas para recuperação do setor de 

pesca mundial, dentre eles destacam-se “os instrumentos de gestão, ordenamento e 

fiscalização para assegurar a sustentabilidade da atividades, além de iniciativas que permitam 

agregação de valor ao produto capturado, sem que haja necessariamente uma ampliação da 

produção”.  

 A Figura 10 demonstra a evolução em toneladas da produção mundial de pescado, por 

produto, oriundos da pesca.  

 

 

Figura 8 - Produção mundial de produtos de pesca 
Fonte: Josupeit (2004). 
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 Dos 89 milhões de toneladas que se estima para produção mundial de pescado em 

2002, excluindo a China, 71% (63 milhões de toneladas) se utilizou para consumo humano 

direto. O restante (em torno de 29%), se utilizou para fabricar produtos para não consumo 

humano, sobretudo farinha de pescado e óleo de peixe. A China, segundo estimativas da 

FAO, produziu 42 milhões de toneladas em 2002, sendo 34 milhões de toneladas, em torno de 

81%, destinadas ao consumo humano direto (JOSUPEIT, 2004).  

 Em 2002 mais de 60% da produção pesqueira mundial se transformou de alguma 

forma em produto elaborado. Dentre estes produtos para consumo humano mais importantes 

destaca-se pescado fresco (53,7% do total), pescado congelado (25,7%), conservas de pescado 

(11%) e curado (9,6%) (JOSUPEIT, 2004). A Figura 11 demonstra a evolução dos produtos 

de conserva no mundo, por tipo de produto. 
 

 

 

Figura 9 - Evolução da produção de conserva por tipo de produto  
Fonte: Josupeit (2004). 
 

 Nota-se que a produção de conserva de atum juntamente com a de cabala possui um 

salto expressivo ao longo dos anos. Por outro lado, a produção da conserva de sardinha 

encontra-se estagnada. Segundo Josupeit (2004), a conserva de atum é o produto em conserva 

de pescado mais importante e com tendência forte de crescimento. 
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4.1.1 A pesca e o setor de conserva de pescado no Brasil 

 Sob um ponto de vista histórico, a pesca industrial no Brasil iniciou em 1967, antes a 

pesca era considerada artesanal. O beneficiamento do pescado em nível industrial se limitava 

a salga e as pequenas iniciativas da indústria de conserva. 

Com a criação do código de pesca e incentivos fiscais, no final dos anos 60 e 

implantação da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), as empresas 

receberam incentivos para modernização e incentivos de criação de novas empresas.  

De acordo com Gazeta Mercantil (2003, p.13), a pesca profissional pode ser 

classificada em: 

 

a) artesanal: com atividade em áreas fluviais do continente e na costa marítima, é 
executada por embarcações de menor porte e desprovida de infra-estrutura 
tecnológica, de propriedade do pescador, que trabalha sob o regime não-
assalariado; 

b) empresarial: desempenhada por terceiros sob contrato dos proprietários das 
embarcações, ocorre tanto em rios, lagos e represas, quanto na região costeira e 
oceânica do mar;  

c) industrial: exercida na faixa oceânica por grandes embarcações, nas quais os 
pescados capturados são eviscerados, envasados e congelados a bordo. 

 

 Segundo dados da Gazeta Mercantil (2003), a indústria de pescado no Brasil está em 

franca expansão. Apresentou crescimento ao longo da década de 90, exceto 1995 e 1998, 

quando registrou queda na produção e no faturamento. De 1999 a 2001 o setor de pescados 

vem contabilizando maior volume e renda. 

 Nesta perspectiva otimista de crescimento, o Brasil possui uma região costeira de 

8.500 km, mas está na posição de 27º na produção mundial de pescado. Sendo que, está em 

processo de esgotamento de recursos vivos na faixa costeira, o que põe em xeque a pesca 

nessa região marítima, recursos tradicionais como a pesca da sardinha representava na década 

de 70 um volume de 270 mil toneladas, em 2002 registrou-se níveis de 15 mil toneladas 

(GAZETA MERCANTIL, 2003). 

 Por outro lado, a pesca oceânica de outras espécies, como atuns e afins verificados a 

partir de 1999, houve um crescimento considerável, mas requer uma tecnologia maior de 

captura e investimento por parte do setor. Em relação aos incentivos para a atividade pesca. 

Marrul Filho (2003, p.33) observa que: 

 

É fundamental observar que a fragilidade ou quase ausência de um Estado 
regulador do uso dos recursos pesqueiros, este quadro de baixo desenvolvimento 
das forças produtivas vigentes, até meados dos anos de 1960, constitui um dos 
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pontos fundamentais para que se mantivesse certo equilíbrio no                                       
esforço de pesca e o potencial capturável dos recursos, não se constatando, até 
então, sinais de sobrepesca nos principais recursos que eram a base da produção 
nacional. 

 

  Marrul Filho (2003) infere que os incentivos do Estado de forma desordenada, com 

falta de conhecimento da real situação do potencial pesqueiro por região do País, fez crescer 

desordenadamente a indústria da pesca, principalmente na região Sudeste e Sul do País. 

Esforços de pesca, inferior a capacidade de produção das fábricas, devido uma frota pesqueira 

desatualizada e mal equipada, tornou o setor industrial frágil, agravados pela 

imprevisibilidade típica da explotação pesqueira, apresentando riscos consideráveis, 

principalmente para as empresas rigidamente estruturadas. 

 Este quadro de esgotamento dos recursos pesqueiros marítimos do Brasil é 

demonstrado no Quadro 4. 

Recursos Regiões Situação 
Camarão-rosa N Em equilíbrio 
Piramutaba N sobrepesca 
Lagosta-vermelha N-NE sobrepesca 
Lagosta-verde N-NE sobrepesca 
Pargo N-NE Colapso de pesca  
Peixes de linha  Abrolhos Em equilíbrio 
Camarão-sete-barbas SE-S sobrepesca 
Camarão-rosa SE-S sobrepesca 
Sardinha-verdadeira SE-S Sobrepesca 
Goete SE Sobrepesca 
Peixes demersais (1) SE-S Sobrepesca 
Albacora-azul ASO Sobrepesca 
Albacora-laje ASO Em equilibrio 
Albacota-branca ASO Sobrepesca 
Albacota-bandolim ASO Sobrepesca 
Recursos Regiões Situação 
Espadarte ASO Incerta 
Cações oceânicos ASO Em declínio 
Bonito-barriga-listrada SE-S Limitada 
Camarões NE incerta 

Legenda: N- Norte; NE- Nordeste; SE- Sudeste; S- Sul; ASO- Atlântico-Sul  Ocidental. 

Notas: (1) Compreende o conjunto das espécies explotadas; corvina, castanha, pescada-olhuda e pescadinha-real 

Quadro 4 - Situação dos principais estoques explotados pelas pescas industriais ao longo 
da costa do Brasil 
Fonte: adaptado de Marrul Filho (2003, p. 45). 
 

 Observa-se que a situação dos principais recursos pesqueiros está praticamente em 

níveis de sobrepesca. Salienta-se a observação para o recurso da sardinha-verdadeira em 

situação de sobrepesca, principal matéria-prima das indústrias de conserva de pescado 

nacional.   
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 Segundo Castello (2005), a pesca da sardinha verdadeira já foi a principal atividade 

pesqueira do Brasil. Devido a sobrepesca e a influência de fenômenos ambientais que, direta 

ou indiretamente, comprometem o recrutamento da espécie, fazem-se necessárias medidas de 

controle, como a exigência de tamanho para a captura e períodos de defeso, atualmente em 

duas épocas do ano, totalizando seis meses de proibição da pesca. 

 Castello (2005), em relação à situação da pesca da sardinha verdadeira, expõe que:  

 

O defeso, entretanto, é a medida mais eficiente e de maior facilidade para aplicar. 
[...]. Contudo, essas medidas parecem ter sido adotadas tardiamente. Por outro lado 
uma pescaria com seis meses de defeso é de difícil aceitação para a indústria 
pesqueira. É necessário incorporar novas técnicas de manejo que contemplem a 
incerteza, e suas prováveis conseqüências, no processo de tomada de decisões e 
adotar a cautela como uma norma de comportamento. 

 

 Hanzin (2006) defende as seguintes alternativas para recuperação do setor: 

 

a) desenvolvimento da aqüicultura, particularmente em escala familiar; 
b) organização da base produtiva (associativismo, cooperativismo e gestão);  
c) desenvolvimento de técnicas de beneficiamento e conservação do pescado que 

permitam a agregação de valor ao produto capturado;  
d) desenvolvimento de novas tecnologias de captura, que permitam a explotação 

de novos estoques;  
e) política de crédito adequada à atividade e voltada para a melhoria de infra-

estrutura, aparelhos de pesca e embarcações; 
f) capacitação e treinamento nas várias fases da cadeia produtiva, incluindo a 

alfabetização dos pescadores e dos seus filhos; e  
g) aprimoramento dos processos de comercialização. 

 

 A indústria nacional, segundo Marrul Filho (2003, p.78), em relação ao esforço de 

manter os estoques pesqueiros, demonstra que “a manutenção dos níveis ótimos de estoques 

não é considerada pra a contabilidade nacional, ou mesmo das empresas, como uma poupança 

ou investimento de longo prazo”.  

 O setor de conserva de pescado no Brasil, em meio a esta situação da pesca nacional, 

se abastece de produtos pescados localmente, como também de produtos importados, para 

suprir sua necessidade, principalmente nas épocas de defeso.   

 Os tipos de pescado mais utilizados na indústria brasileira de conservas são sardinha, 

cavalinha, savelha, atum, mexilhão, arenque, salmão e camarão. As vendas de conserva de 

pescado aumentaram na década de 90, devido principalmente ao crescimento da demanda de 

produtos prontos e semiprontos. Somente entre 1995 e 1997, o número de marcas de sardinha 

em lata no mercado, por exemplo, subiu 364%; e de atum, 191% (GAZETA MERCANTIL, 

2003). 
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 Segundo Gazeta Mercantil (2003, p. 69), nos últimos anos, a partir de 2000, o mercado 

brasileiro de atum e sardinha em lata vem crescendo em volume e faturamento. Em 2001, os 

dois segmentos juntos movimentaram R$ 386,7 milhões [...]. Do total, as sardinhas 

responderam com R$ 235,1 milhões, alta de 10% sobre o contabilizado no ano anterior. Os 

atuns foram responsáveis por 151,6 milhões, em valor 13% superior ao de 2000. 

 Apesar do crescimento do mercado, o número de empresas de conserva de pescado 

apresenta-se de maneira inversa. A Tabela 1 demonstra o número de empresas de conserva de 

pescado existentes no Brasil ao longo dos anos. 

 

Tabela 1 - Evolução do número de empresas de conserva de pescado no Brasil 
Classificação 1982 1983 1984 1985 1986 1995 2005 
Fábrica de Conserva de Pescado 103 104 104 105 101 66 3 
 
Fonte: adaptado de Everest Filho e Siqueira (1997) e Gazeta Mercantil (2003). 
 
 

 Nota-se que somente existem atualmente três grandes empresas de conserva de 

pescado no Brasil: a Pepsico/Quaker do Brasil (com a marca Coqueiro), GDC Alimentos S.A. 

(com a marca Gomes da Costa) e a Femepe Indústria e Comércio de Pescado S.A. (com a 

marca Pescador). Sendo duas destas as maiores importadoras de pescado do País. A Tabela 2 

demonstra esta situação. 

 

Tabela 2 - Principais empresas importadoras de pescado em 2004 
Município UF Empresa Importadora Toneladas US$ FOB (1,000) 
São Paulo SP Exportadora & Importadora TCA Ltda 7.357 17.186 
Itajai SC GDC Alimentos S.A 24.797 12.572 
Piracicaba SP Bom Peixe Indústria e Comércio Ltda 5.964 10.628 
São Paulo SP Plaza Food Mar Alimentos LTDA 2.875 8.433 
São Paulo SP Companhia Brasileira de Distribuição 2.896 8.203 
São Gonçalo RJ Pepsico do Brasil Ltda 19.335 8.010 
Louveira SP Khamel Repres. Import. e Export. Ltda. 1.435 6.617 
- - Outras empresas importadoras 94.002 180.805 
  Total Geral 158.661 252.454 

 
Fonte: IBAMA (2005). 
 

 Infere-se do exposto que, para continuar suas atividades, as empresas de conserva de 

pescado no Brasil necessitam de importação da matéria-prima pescado, principalmente da 

sardinha, atualmente proveniente de Países Andinos ou da África. 



 74 

4.1.2 A pesca e o setor de conserva de pescado na Espanha 

A Espanha ocupa a 20º posição em termos de produção de pescado mundial de acordo 

com dados da FAO 2002 (NEIVA, 2003). Na Comunidade Européia, segundo dados de 

Europa (2005), a Espanha representa o primeiro em captura e aqüicultura. A Figura 10 

representa a posição da Espanha na Comunidade Européia em termos de produção de pescado 

em toneladas (captura e aqüicultura), sendo ES (Espanha), DK (Dinamarca), FR (França), UK 

(Reino Unido), os mais representativos. 

 

 

           Figura 10 - Produção dos Estados-Membros da Comunidade Européia em 2003  
Fonte: Europa (2005). 
 

Verifica-se a importância da Espanha no cenário da Comunidade Européia. A União 

Européia representa 5% do total desta produção, sendo o segundo maior produtor mundial a 

seguir à China. Dentro da União Européia, a Dinamarca e a Espanha continuam a ser os 

maiores produtores em termos de volume (EUROPA, 2005). Os pescados de maior 

importância de captura na Espanha são: atum e afins, sardinha, representando respectivamente 

os mais capturados. 

Com relação à conserva de pescado, a Espanha constitui o maior produtor e com maior 

número de empresas processadoras de conserva de pescado (EUROPA 2005). O Quadro 5 

representa os dados da conserva de pescado da Espanha em 2005.  

 

Número de empresas de conserva de pescado 147 
Número de trabalhadores 15.512 
Produção em Valor 1.239.774 Milhares � 
Volume de pescado 311.197 t 

Quadro 5 - Dados das empresas de conserva de pescado na Espanha 
Fonte: ANFACO (2005). 
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Com relação às empresas de conserva de pescado, segundo dados da Alimarket no ano 

de 2005, os maiores fabricantes em volume de vendas estão demonstrados na Tabela 3 

(ANFACO, 2005).  

Tabela 3 - Maiores fabricantes de conserva de pescado da Espanha  

Empresas Volume Tm Valor Milhões � 
Luis Calvo Sanz 120.000    315 
Jealsa Rianxeira 105.000    310 
Frinsa del Noroeste 97.000    198 
Conservas Garavilla 91.600    194 
Bernardo Alfageme 53.000    75 
Salica 23.200    56 
Conservas Dani 22.000    65 
Conservas Ubago 13.900    33 
Conservas Cerqueira 13.000    21 
Thenaisie-Provote 13.000    36,5 
Pita Hermanos 12.500    45 
Conservas Friscos 12.000    37 
Conservas del Noroeste 12.000    37 
Conservas Ortiz 11.500    33 
C.Antonio Alonso 11.103    25,5 
Hijos de Carlos Albo 11.100    75,3 
Usisa 11.000    20 
Conservas Noly 8.000    28 
Ignácio Glez.Montes 7.500    18,5 
Justo López Valcarcel 6.500    17 
Industrias Cerdeimar 6.000    16 
Alfonso García López 6.000    36 
Consorcio Español Conservero 5.100    25,5 
Alimentos Arosa 4.800    5,4 
Francisco Gil Comes 4.500    25 
Lago Paganini 3.120    6 
Orbe 3.000    9,5 
Modesto Carrodeguas 2.700    13,5 
Conservas Peña 2.500    10 
Don Atún 2.000    3 
Conservas Cortizo 1.900 9 
 
Fonte: adaptado de ANFACO (2005). 
 

 Nota-se, através da Tabela 3, que apesar de existir maior número de empresas de 

conserva de pescado na Espanha, quando comparado ao número de empresas no Brasil, as três 

primeiras empresas em volume de pescado processado, representam 46% do total do volume 

processado de conserva de pescado e 46% do total do faturamento das principais empresas 

deste segmento. Infere-se, então, que há concentração de mercado em um pequeno número de 

empresas. 
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4.1.3 Panorama da pesca no mundo 

 A crise no setor pesqueiro extrativista mundial é anunciada de várias formas. Segundo 

Gazeta Mercantil (2003), com relação às tendências mundiais do setor, apresenta dois 

cenários, um otimista e outro pessimista. A produção de pescados no mundo em 2010 deve 

variar de 107 milhões a 144 milhões de toneladas. A demanda do produto é avaliada entre 74 

milhões a 114 milhões de toneladas, sendo que a diferença entre produção e demanda será 

absorvida para fins não alimentícios. 

Para manter este cenário otimista há necessidade de acordos mundiais como ocorreu 

na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10) em 2002; Johannesburgo, 

na África do Sul, em que as delegações presentes iniciaram a discussão de um acordo de 

pesca para proteger espécies de peixe em extinção. Os planos são reabastecer as áreas de 

intensa atividade pesqueira até 2015 (GAZETA MERCANTIL, 2003). 

Ainda sobre este cenário pessimista, afirma-se na Gazeta Mercantil (2003) que de 

acordo com a Organização das Nações Unidas, mais de 70% dos estoques de peixe 

comercialmente importantes do mundo estão a caminho de ser ou já estão excessivamente 

explorados. 

Para manter estes estoques de pescado, os governos dos países estabelecem cotas de 

captura. No mundo, um dos principais órgãos de conservação de espécies é a Comissão 

Internacional para Conservação do Atum Atlântico (ICCAT), responsável pela conservação 

de atuns e suas espécies no Oceano Atlântico e mares vizinhos. Os limites sustentáveis de 

captura de diversas espécies são especificados anualmente pelo Comitê Permanente de 

Pesquisas e Estatísticas (SCRS).  

A União Européia adotou uma Política Comum de Pesca (PCP), que constitui o 

instrumento da União Européia para a gestão da pesca e da aqüicultura. Segundo Europa 

(2005),  

 

A política comum da pesca assegurará que a exploração dos recursos aquáticos 
vivos crie condições sustentáveis dos pontos de vista econômico, ambiental e 
social. [...]. A União deve esforçar se para obter a aplicação progressiva de uma 
abordagem ecológica da gestão da pesca. Deve ainda contribuir para a eficácia das 
actividades de pesca num setor das pescas e da aquicultura economicamente viável 
e competitivo, que assegure um nível de vida adequado às populações que 
dependem das actividades de pesca e atenda aos interesses dos consumidores. 

 

Nota-se então, que vários países e mercados econômicos adotam políticas e comitês 

para regulamentação da pesca, com a finalidade de garantir os seus interesses e a 



 77 

sustentabilidade deste setor. A Figura 13 demonstra os maiores produtores de pescado no 

mundo   

 

 

 

Figura 11 - Maiores produtores em âmbito mundial (capturas e aqüicultura)  
Fonte: Europa (2005). 

 

Nota-se que a União Européia (UE-25) representa 5% do total desta produção, sendo o 

segundo maior produtor mundial, a seguir à China. A produção mundial do setor das pescas 

continua registrando um aumento constante. De acordo com Neiva (2003), “os atuais índices 

da produção extrativa, aqüicola e de consumo de pescado na alimentação humana são 

recordes. O pescado já contribui com 15% do fornecimento de proteínas animais para a 

alimentação, em nível mundial. Sendo a China o maior produtor mundial, no ano de 2000”. 

Na Figura 14 mostra-se a evolução de produção de pescado no decorrer dos anos de 

1999 a 2001, segundo dados da FAO de 2002.  
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Figura 12 - Evolução da produção de pescado no mundo 
Fonte: Neiva (2003). 

 

Pawiro (2006) infere que existem diferentes tipos de consumo, para diferentes tipos de 

países, ou seja, em países desenvolvidos, 54,7% consomem peixe na forma congelada, 25,7 % 

na forma de conservas e 12,2% na forma de pescado curado e 7,4% na forma de pescado 

fresco. Por outro lado, há um contraste com países em desenvolvimento, onde 65,6% são 

consumidos na forma de peixe fresco, 18,4% na forma de peixe congelado, 8,6% na forma de 

peixe curado e 7,4% na forma de conserva de pescado.  

Salientam-se o costume e a tecnologia dos países desenvolvidos, na utilização da 

conserva de pescado e de tecnologia para resfriamento da matéria-prima, em detrimento de 

países em desenvolvimento. 

Consubstanciado pelos panoramas da situação de pesca no mundo, incluindo o Brasil e 

a Espanha, assim como, do setor de conserva de pescado neste contexto, a presente pesquisa 

descreve em seguida, através de quadros sínteses, os dados obtidos das empresas de conserva 

de pescado, participantes desta pesquisa, sobre a gestão de custos de matérias-primas.   

4.2 CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

No instrumento de pesquisa da controladoria foram obtidas as informações para 

caracterizar as empresas pesquisadas em termos de porte, tamanho, mercado de atuação e os 

principais produtos comercializados. Todas as perguntas foram fechadas, exceto quando 

foram questionados mercados de atuação e os produtos comercializados, nestes foram obtidas 
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também as porcentagens dos mercados onde atuam e também as porcentagens de cada 

produto comercializado pelas empresas.  

 Para manter o sigilo solicitado nas respostas ao instrumento de pesquisa, as empresas 

são denominadas por letras, as quais não guardam relação com sua designação social. 

Salienta-se que na empresa B da Espanha não foi obtida a informação da controladoria.  

4.2.1 Porte das empresas 

 Uma das características das empresas de conserva de pescado é empregar mão-de-obra 

direta intensiva no processo de fabricação da conserva de pescado. De acordo com a 

classificação de porte pelo SEBRAE (2006), todas as empresas pesquisadas são consideradas 

indústrias grandes segundo esta classificação, ou seja, possuem mais de 500 funcionários, 

exceto a empresa B da Espanha participante da pesquisa, esta é considerada uma empresa de 

médio porte. 

 O Quadro 6 demonstra esta constatação nas empresas pesquisadas, obtidas por 

questionamento fechado. 
 

Brasil Espanha 
A B C A B* Quantos 

funcionários diretos 
a empresa possui? 

Mais de 1000  
funcionários 

Entre 800 a 1000 
funcionários 

Mais de 1000  
funcionários 

Mais de 1000 
funcionários 

166 
funcionários 

* Dados extraídos do sítio da empresa. 

  Quadro 6 - Quantidade de funcionários diretos que as empresas possuem 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 Em todo o mundo o enlatamento da sardinha e a limpeza do atum são feitos de forma 

manual, ou seja, com emprego mão-de-obra intensiva em seu processo produtivo. As 

empresas pesquisadas possuem estas características de conserva de pescado, conserva de 

sardinha e atum. O resultado da pesquisa vem confirmar o emprego desta mão-de-obra neste 

setor, com a quantidade de funcionários empregados de forma direta. Fato este comprovado 

em todas as empresas do Brasil e em uma das empresas da Espanha pesquisadas. 

 Com relação à matéria-prima, as empresas sofrem a sazonalidade da demanda típica 

neste setor. Desta forma, as empresas optam por ter em sua estrutura embarcações de pesca 

própria, sendo que as mesmas capturam o próprio pescado para ser processado. O Quadro 7 

demonstra esta distribuição nas empresas pesquisadas, quando questionadas com relação as 

embarcações para a pesca da matéria-prima pescado. 
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Brasil Espanha 

A B C A B 

Em relação às 
embarcações para 
pesca da matéria-
prima pescado: 

Somente utiliza-se de 
navios pesqueiros de 
terceiros e a empresa 
somente compra pesca- 
do de terceiros 

A empresa 
somente compra 
pescado de ter- 
ceiros 

A empresa 
possui navios 
pesqueiros e 
importa sar- 
dinha no pe- 
ríodo do de- 
feso. 

A empresa 
possui 
navios 
pesqueiros 

 

Quadro 7 - Procedimentos de obtenção da matéria-prima 
 Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Verifica-se que somente uma empresa brasileira possui embarcações próprias, as 

demais compram sua matéria-prima de terceiros. A empresa pesquisada da Espanha possui 

navios pesqueiros próprios.  

Neste mercado, possuir embarcações próprias permite a empresa fugir das flutuações 

dos preços do mercado, quando da escassez da matéria-prima ou das dificuldades de 

importações devido às flutuações do câmbio. 

O faturamento mensal fornece a dimensão do mercado que abrange a pesquisa, no 

Brasil e nas empresas espanholas pesquisadas. O Quadro 8 fornece o faturamento mensal das 

empresas pesquisadas. 

 

Brasil Espanha 
A B C A B* 

O faturamento mensal da 
empresa é de 
aproximadamente: 

Entre R$ 20 
milhões e  
R$50 milhões 
de reais 

Entre R$ 20 
milhões e  
R$50 milhões 
de reais  

Entre R$ 10 
milhões e  
R$20 milhões 
de reais 

Entre �$ 20 
milhões e � 50 
milhões de 
euros 

Média 
mensal � 2 
milhões de  
euros   

* dados ANFACO 2005. 

Quadro 8 - Faturamento mensal das empresas pesquisadas 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Apesar da existência de somente duas empresas espanholas na pesquisa, estas 

representam sozinhas, segundo Alimarket (2005), 19,5% do faturamento total em conservas 

de pescado das principais empresas de conserva da Espanha. Considerando o Brasil, em que a 

pesquisa englobou na totalidade as empresas de conserva do país, tem-se uma média de R$ 

1,02 bilhões de reais ano de faturamento em conserva de pescado. Considerando-se o 

faturamento das empresas pesquisadas na Espanha, estas representam sozinhas 

aproximadamente R$ 1,17 bilhões de reais ano em faturamento em conserva de pescado.  
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 A empresa C no Brasil possui um baixo faturamento devido ser uma empresa  

verticalizada em seu processo de produção (captura e processamento próprio) e com baixa 

atuação no mercado nacional. Apesar de ser uma empresa grande, esta ainda possui um baixo 

desenvolvimento tecnológico em seu processo, ou seja, o volume de produção diário de 

conserva de pescado ainda é pequeno quando comparado com as empresas A e B. 

 Estes dados sobre o faturamento fornecem a dimensão que este mercado representa, 

bem como a comparação entre os dois países em termos de valores de faturamento.  

4.2.2 Mercado de atuação 

 O mercado de atuação foi questionado de forma fechada para as regiões de exportação 

no mundo e a porcentagem de forma aberta quando ocorre exportação em determinada região. 

As empresas demonstram desta forma o quanto sua produção está voltada ao mercado 

globalizado ou não. O Quadro 9 demonstra as estratégias de atuação das empresas. 

  

Brasil Espanha 
A B C A B Mercado de atuação e o 

percentual médio de 
vendas dos produtos de 
conserva de pescado 
produzidos por sua 
empresa: 

90% mercado 
interno / 7% 
América Latina / 
2% África / 1% 
mercado europeu 
 

92% mercado 
interno / 8% 
América Latina 
 

90% mercado 
interno / 5% 
América Latina 
/ 5% África  
 

36% mercado 
interno / 35% 
mercado europeu /  
27% América 
Latina / 1% África/ 
1% América Central 

 

Quadro 9 - Mercado de atuação das empresas pesquisadas 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 Os dados acima retratam o quadro das empresas conserveiras no Brasil, sendo que 

todas estão com suas ações de mercado voltadas exclusivamente para o mercado interno 

acima de 90% de atuação e quase que iguais nos mercados da América Latina em torno de 

7%. Dados estes preocupantes quando fala-se em competição com outras fontes de proteínas, 

em relação as quais as conservas de pescado concorrem atualmente.  

 Ao contrário das empresas brasileiras, a empresa espanhola pesquisada respondente do 

questionário, segue a tendência demonstrada de atingir o mercado globalizado, conforme 

planejamento estratégico das empresas conserveiras espanholas (ANFACO 2005). A empresa 

espanhola que participou da pesquisa demonstra em seus números sua segmentação de 

mercados de atuação além do mercado interno. 
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Sobre esta tendência de globalização fez-se outro questionamento, em relação à 

localização das unidades de fabricação. Através de um questionamento fechado verificou-se 

se as localizações das unidades processadoras levam em consideração alguns motivos 

listados, os quais pediu-se para serem colocados em ordem decrescente de importância. O 

Quadro 10 demonstra a importância da localização nas empresas pesquisadas. 

 
Ordem decrescente de importância se a localização da unidade (ou 
unidades) de fabricação está relacionada com os motivos de 1 a 7, 

sendo 1 para o mais importante e 7 para o menos importante 
Brasil Espanha 

Motivos da localização da unidade de 
fabricação 

A B C A B 
Mercado consumidor 6 6 4 4  
Proximidades de fontes da matéria-prima 
pescado 1 5 1 1  

Logística de recebimento de matéria-prima 
e escoamento de produção 

2 4 2 
3 

 

Custo de mão-de-obra 4 3 3 2  

Localização desde a fundação da unidade 7 7 3 Não soube responder  

Incentivos fiscais 3 1 4 4  

Mão-de-obra especializada 5 2 2 7  

Quadro 10 - Importância da localização das unidades processadoras 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 A proximidade das fontes produtoras de matéria-prima são fatores que levam a maioria 

das empresas pesquisadas a definirem sua localização. Confirmando assim o que Viana 

(2000) identifica como influências externas para justificar a existência de estoques nas 

empresas, dentre os fatores externos destaca-se, neste caso, o cumprimento de prazos de 

entrega (distância dos fornecedores), disponibilidade de mercado (fornecedor exclusivo, 

escassez).  

 Destaca-se como segundo fator de importância verificado na pesquisa, com relação à 

definição da localização da unidade de produção, a logística de recebimento de matéria-prima 

e escoamento de produção. Gurgel (2002) demonstra que no valor pago pela compra de um 

material deve-se levar em consideração as despesas de transporte, armazenagem e importação, 

desta forma, a logística de recebimento, neste contexto, impacta diretamente no custo da 

matéria-prima. 

 O custo da mão-de-obra foi o terceiro item a ser destacado neste questionamento da 

pesquisa. Esta constatação remete ao Quadro 6, as empresa do Brasil e uma das empresas 

Espanha pesquisada, possuem grande quantidade de mão-de-obra direta em seus quadros. O 

impacto de custo é verificado no Quadro 23, apesar de se ter em média somente 8,75% sobre 
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o custo no produto final produzido, o uso intenso de mão-de-obra na conserva de pescado 

merece por parte das empresas pesquisadas atenção considerável quando trata-se da definição 

de sua localização.  

4.2.3 Principais produtos 

 Os principais produtos de uma empresa definem em um ramo de atividade o grau de 

diversificação desta. Na pesquisa foi questionado de forma fechada quais são os principais 

produtos da empresa e de forma aberta foi questionado o percentual médio de cada produto 

sobre o faturamento da empresa. A Tabela 4 expõe as respostas ao questionamento referente 

os principais produtos nas empresas pesquisadas. 

 

Tabela 4 - Principais produtos produzidos e o percentual médio de faturamento 
 

Produtos produzidos pela empresa e o percentual médio de faturamento 

Brasil Espanha Produtos 

A B C A B 

Conserva de sardinha 60% 70% 50% 19%  

Conserva de atum 40% 30% 35% 69%  

Conserva de mexilhão    5%  

Peixe fresco congelado   15%   

Saladas, pratos prontos, etc.    7%  

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Nota-se que as empresas do Brasil possuem mais de 50% de sua produção 

concentradas na espécie sardinha para a conserva. Apesar de existir uma pequena 

diversificação em duas empresas, A e C, para as conservas de atum e peixe fresco 

respectivamente. A empresa pesquisada na Espanha espelha o quanto representa a conserva de 

atum neste país. Conforme informações da Anfaco (2005), as conservas de sardinha 

representaram 9,2% do volume produzido em 2005 e 12,5 % em valor, enquanto as conservas 

atum representam 63 % do volume de produção e 42,1 % do faturamento das empresas 

espanholas em 2005.  

 Infere-se também sobre o exposto que a tendência de diversificação da conserva de 

pescado, para produtos de maior valor agregado, é uma tendência nas empresas pesquisadas, 

confirmação esta que remete ao Quadro 36, em que se verifica que a maioria das empresas 
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pesquisadas considera que esta diversificação é uma forma de obter maior crescimento no 

mercado.  

Salientam-se aqui os dados obtidos na pesquisa da empresa espanhola A, que possui 

12% de sua produção concentrada em outras variedades de conserva tradicionais como de 

sardinha e atum, sendo que destes 7% em conservas de saladas e pratos prontos. Navarro 

(2001) alerta que as novas tendências de consumo para os produtos pesqueiros estão sofrendo 

modificações, igual ao observado nos demais alimentos, ou seja, há uma procura por 

alimentos com menor tempo de preparação, como no caso dos pratos prontos e saladas, 

observados na pesquisa pela empresa A da Espanha. 

 

4.3 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 Para caracterizar a autenticidade nas respostas das empresas pesquisadas, analisou-se o 

perfil dos respondentes questionando o cargo, tempo na função, grau de instrução formal e 

pós-graduação. Faz-se na seqüência a extratificação deste perfil dos respondentes. 

4.3.1 Cargo 

 O cargo exercido pela pessoa respondente evidencia se as perguntas foram respondidas 

por pessoas que realmente estão inseridas no contexto da pesquisa, ou seja, demonstra a 

função e a importância destes respondentes dentro de uma organização. 

 A pergunta elaborada de maneira aberta, na qual questionou-se sobre o cargo que 

exerce na empresa nas áreas suprimentos, controladoria e marketing, o Quadro 11 demonstra 

os diferentes cargos das pessoas que responderam a pesquisa nas empresas de conserva de 

pescado do Brasil e da Espanha. 
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Cargo que exerce na empresa:  

Brasil Espanha Áreas 
pesquisadas 

A B C A B 

Suprimentos Gerente de 
suprimentos 

1)Analista de 
suprimentos 
2)Gerente de 
compras de 

pescado 

Comprador  Diretor de compras 

Controladoria Controler Analista de 
Custos 

Gerente de 
controladoria 

Diretor de 
controladoria e 

gestão 
 

Marketing 
Gerente 

de 
marketing 

Gerente de 
Produto 

Supervisora de 
marketing 

Diretor de 
marketing  

Quadro 11 - Cargo exercido pelas pessoas que responderam a pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Quando da abordagem da pesquisa nas empresas, a preocupação era que o questionário 

fosse respondido por pessoas que tivessem interesse, possibilidade e conhecimento para 

responder em cada área pesquisada. Nas empresas que se propuseram a participar, se 

encontrou pessoas preocupadas em responder adequadamente, com o compromisso de se 

espelhar exatamente o pensamento da empresa.  

 Notou-se que para alguns casos os questionários foram respondidos com demora, ou 

até mesmo por duas pessoas (empresa B do Brasil na área de suprimentos), pois em alguns 

questionamentos feitos foi preciso perguntar para outras pessoas na mesma empresa, a 

resposta mais adequada, na qual refletisse com exatidão as informações solicitadas à empresa. 

4.3.2 Tempo na função 

 O tempo de empresa e o tempo na função demonstra o quanto o respondente tem de 

conhecimento e vivência na empresa em que trabalha. Demonstra de certa forma, se o 

funcionário seguiu uma carreira na própria empresa e se tem experiência no atual cargo que 

exerce.  

 O Quadro 12 demonstra o tempo de empresa e o tempo na função de cada respondente 

da pesquisa nas áreas pesquisadas nas empresas. Foram elaborados dois questionamentos 

abertos, respectivamente o tempo na empresa e o tempo que exerce o cargo atual na empresa.  
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Tempo de empresa / Tempo na função:  
Brasil Espanha Áreas pesquisadas 

A B C A B 

Suprimentos 4 anos/4 anos  1) 5anos/4 anos 
2) 28 anos/4 anos 2 anos/2 anos  17 anos/3 anos 

O Controladoria 4 anos/4 anos 3 anos/3 anos 7 anos/7 anos 7 anos/2 anos  

Marketing 14 anos/8 anos 3meses/3 meses 1 ano/8 meses 2 meses/2meses  

Quadro 12 - Tempo de empresa e tempo na função dos respondentes da pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

Infere-se sobre o exposto que a maioria dos respondentes possui mais de dois anos de 

empresa e de tempo na função atual, exceto nas áreas de marketing das empresas. Acredita-se 

que para tal fato no setor de marketing, as empresas estejam passando por reestruturações 

recentes, pois, com exceção da empresa A, há pessoas com menos de um ano de empresa. 

 Salientam-se também neste caso as vivências e experiências de alguns respondentes 

com 7 a 28 anos de empresas encontrados na pesquisa, demonstrando assim uma carreira 

sólida nas empresas em que estão inseridos. 

4.3.3 Grau de instrução formal 

Por meio de questionamento fechado, perguntou-se o grau de instrução dos respondentes 

da pesquisa. Caso o grau de instrução fosse universitário, qual o grau obtido foi questionado 

de maneira aberta. O Quadro 13 demonstra a distribuição da formação dos respondentes. 

 

Grau de instrução formal – Formação 
Brasil Espanha Áreas pesquisadas 

A B C A B 

Suprimentos 
Engenharia de 

Produção 
Mecânica 

1)Administração 
2)Economia 

Ciências 
Contábeis  Segundo grau 

Controladoria 
Administração 

e Ciências 
Contábeis 

Ciências 
Contábeis 

Economia e 
Ciências 

Contábeis 
Terceiro Grau  

Marketing Propaganda e 
Marketing Administração Administração Ciências 

Empresariais  

Quadro 13 - Grau de instrução formal 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Todos, exceto a empresa B da Espanha, na área de suprimentos possuem grau 

universitário, na qual acredita-se que não tenha simplesmente respondido, pois assinalou o 

grau primário e secundário em conjunto e possui curso de especialização como pode-se 

verificar no item 4.3.4. 

 Infere-se com esta constatação que todos, sem exceção, estão com sua formação 

adequada ao cargo que exercem em suas empresas. 

4.3.4 Curso de pós-graduação 

 Demonstra-se através dos cursos de pós-graduação o nível de aprimoramento dos 

respondentes nas suas respectivas áreas de atuação. O Quadro 14 foi construído através da 

tabulação dos dados obtidos dos questionamentos sobre o nível de pós-graduação, sendo que 

de maneira objetiva questionou-se sobre especializações, mestrado e doutorado. Quando 

positiva a resposta foi perguntado de forma aberta qual o curso concluído. 

 

Possuir pós-graduação 
Brasil Espanha Áreas pesquisadas 

A B C A B 

Suprimentos Não possui 

1) Não possui 
2) MBA em  
Gestão de  
Pessoas 

Não possui  

Especialização 
em Comércio 

Exterior e 
Compras 

Controladoria 

Especializações 
em 
Planejamento 
Estratégico e  
Finanças 

Especialização 
em 
Controladoria e  
Finanças 

Especializações em 
Gestão Empresarial  
Finanças / Auditoria 

e Controladoria 

Especialização 
em 

Auditoria de 
Contábil 

 

Marketing Não possui MBA em  
Administração Não possui Não possui  

Quadro 14 - Nível de pós-graduação dos respondentes da pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Infere-se sobre o exposto que dos 13 respondentes da pesquisa, seis, ou seja, 42% dos 

respondentes não possuem nenhuma especialização na área de sua atuação. Por outro lado, há 

respondentes com mais de uma especialização em sua área de atuação, mostrando um 

contínuo aprimoramento de conhecimento na área onde atuam.   
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4.4 GESTÃO DE CUSTOS DE MATÉRIAS-PRIMAS NAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 O sistema de gestão de custos está ligado diretamente à tomada de decisão nas 

empresas, dando suporte através das informações geradas pelos sistemas de informações. 

Neste sentido a presente pesquisa procura demonstrar como as empresas de conserva de 

pescado do Brasil e da Espanha pesquisadas estruturam sua gestão de custos da matéria-prima 

pescado. Formularam-se questionamentos acerca de sistemas de custeio, métodos de custeio, 

elementos de custos, empregados nestas empresas, além dos controles e formas de 

gerenciamento que as mesmas empregam em seu processo de produção. 

4.4.1 Responsabilidade da compra de matéria-prima pescado 

 Por ser uma matéria-prima escassa e por representar grande impacto no custo final dos 

produtos fabricados, como pode ser verificado no Quadro 23, a matéria-prima pescado nas 

empresas pesquisadas possui um tratamento diferenciado dos demais insumos de produção. O 

Quadro 15 demonstra a responsabilidade da compra da matéria-prima pescado nas empresas 

pesquisadas, o questionamento feito foi por intermédio de uma pergunta fechada. 

 

Brasil Espanha 
A B C A B 

A compra da 
matéria-prima 
pescado é atribuição 
de qual área em sua 
empresa? 

Presidência Compras de pescado Comércio exterior  Compras pescado 

Quadro 15 - Responsabilidade da compra da matéria-prima pescado 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Infere-se sobre o exposto que em todas as empresas pesquisadas há setores específicos 

para compra da matéria-prima, demonstrando sua importância no gerenciamento das 

empresas. Esta atividade não é comum às áreas de suprimentos ou departamentos de compras 

das empresas, que é especificamente a responsável pela compra dos demais insumos das 

empresas.  

 O Quadro 16 demonstra a quem estes departamentos estão subordinados, através de 

questionamento fechado obtiveram-se as seguintes respostas. 
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Brasil Espanha 
A B C A B 

Se existir uma área específica 
em sua empresa para compra 
de matéria-prima pescado, 
ela está subordinada 
administrativamente a quem? 

Presidência / co- 
mando geral 
organização 

Suprimentos / 
supply chain 

Presidência /  
comando geral 
da organização  

 Diretoria 
Industrial 

Os responsáveis pela compra 
de matéria-prima pescado 
importada e nacional não são 
os mesmos na sua empresa? 

Sim Não Sim  Não 

Quadro 16 - Subordinação dos responsáveis pela compra da matéria-prima pescado 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Nota-se que na maioria das empresas a compra de pescado está ligada diretamente ao 

alto escalão das empresas pesquisadas, demonstrando sua importância estratégica na empresas 

de conserva de pescado. O que confirma as afirmações de Francischini e Gurgel (2002), que a 

gestão de custos das matérias-primas leva em consideração uma série de fatores de 

necessidades ou imposições de suprimentos, dentre estes fatores constam as restrições 

impostas pela alta administração.  

 Em relação ao fator de restrição imposto pela alta administração, a pesquisa constatou 

uma possibilidade de existir, devido a importância verificada deste insumo nas empresas de 

conserva de pescado e que, além de existirem setores específicos nas empresas para compra 

da matéria-prima, estes estão subordinados aos altos escalões das empresas, conforme 

constata-se nos Quadros 15 e Quadro 16 respectivamente. Salienta-se que além deste 

diferencial na responsabilidade, metade das empresas pesquisadas divide também as 

responsabilidades da compra de matéria-prima por tipo de pescado importado ou nacional. 

 A matéria-prima pescado, em todas as empresas pesquisadas no Brasil, tem 70% de 

sua origem de outros países. Este questionamento reforça a preocupação da sobrepesca do 

principal produto da conserva de pescado no Brasil, a sardinha (MARRUL FILHO, 2003, 

p.45). O Quadro 17 demonstra este questionamento feito às empresas pesquisadas. Através de 

questionamento fechado para as empresas responderem qual o percentual de origem da 

matéria-prima pescado. 

 

Brasil Espanha 
A B C A B 

A origem da 
matéria-prima 
pescado na empresa 
é? 

70% internacional 
30% nacional 

70% internacional 
30% nacional  

70% internacional 
30% nacional  

 30% internacional 
70% nacional 

Quadro 17 - Origem da matéria-prima pescado nas empresas pesquisadas 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Pode-se entender que as empresas brasileiras estão dependentes de uma matéria-prima, 

que além de escassa e com sazonalidades da demanda, sofre todas as influências de custos de 

importação, manutenção dos estoques elevados para assegurar a continuidade de suas 

atividades.  

 Acredita-se que a empresa da Espanha, por ser de porte menor, vide Quadro 6, ainda 

consegue suprir suas necessidades com a matéria-prima nacional, apesar de que o mercado 

espanhol, conforme ANFACO (2005), importou 24,9% a mais de conserva de pescado pronto 

no ano de 2005 comparado ao ano de 2004. Infere-se, desta forma, que a necessidade de 

conservas de pescado se faz presente no mercado espanhol, apesar do superávit de 134.119 

milhões de euros no ano de 2005 na balança comercial deste setor. 

 De acordo com Gazeta Mercantil (2003), no Brasil, “apesar de possuir peixes e afins 

em águas nacionais, recorre ao mercado internacional, devido às dificuldades internas de 

captura. Adquire tanto a matéria-prima quanto produtos industrializados”. Os dados da 

pesquisa, vide Quadro 17, confirmam este panorama ainda existente em todas as empresas 

pesquisadas no Brasil. 

4.4.2 Controle e programação de matérias-primas 

 Sobre o controle e programação da matéria-prima pescado, as empresas pesquisadas 

foram questionadas em dois momentos, um no instrumento de pesquisa da área de 

suprimentos e outro no instrumento de pesquisa da área de controladoria. O questionamento 

foi igual e proporcionou um cruzamento de informações nas empresas do Brasil.  
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Controle de matéria-prima pescado segundo área de suprimentos e controladoria 
Brasil Espanha Área de Suprimentos A B C A B 

Quais as metodologias  
utilizadas no controle 
dos estoques de 
pescado em sua 
empresa? 

Ponto de pedido 
gerado automatica- 
mente pelo sistema 
sistema ERP 

JIT 
(just in time) 

Através de 
solicitação 

 JIT (just in time) e 
Ponto de pedido 
gerado automati- 
camente pelo 
sistema 
sistema ERP  

Brasil Espanha Área de 
Controladoria A B C A B 

Quais as metodologias  
utilizadas no controle 
dos estoques de 
pescado em sua 
empresa? 

Base na previsão 
de 
vendas 

Ponto de pedido 
gerado automati- 
camente pelo 
sistema 
sistema ERP 

Ponto de pedido 
gerado automati- 
camente pelo 
sistema 
sistema ERP  

Em 
função 
da 
captur
a da 
frota 
própria 

 

Quadro 18 - Controle de matéria-prima pescado segundo a área de suprimentos e a 
controladoria 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Observando os dois momentos em que foi questionado como é feito o controle de 

estoques da matéria-prima pescado, acredita-se que não houve um correto entendimento dos 

conceitos sobre controle de estoques. O questionamento foi fechado, tendo como alternativas 

os controles por JIT (just in time), Kanban, ponto de pedido gerado automaticamente pelo 

sistema ERP; e um outro questionamento aberto, se a empresa possuía uma outra 

metodologia.  

Os dados obtidos foram diferentes e sem coerência entre as respostas de duas áreas 

diferentes das mesmas empresas, quando se está comparando as empresas analisadas no 

Brasil.  

 Confirmando este problema de entendimento de conceitos, também em dois momentos 

perguntou-se se a área de suprimentos utilizava algum software para programação das 

necessidades de matéria-prima, o questionamento foi fechado e os dados obtidos estão no 

Quadro 19. 
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 Utilização de software para programação das necessidades de matéria-prima pescado 
Área de suprimentos Brasil Espanha 

A B C A B A área de suprimentos 
utiliza algum software 
para programação das 
necessidades de matéria-
prima pescado? 

Não utiliza  
software de gestão 
para pescado  

Oracle Microssiga  Software desenvolvido 
pela própria empresa 
empresa 

Área de Controladoria Brasil Espanha 
A B C A B A área de suprimentos 

utiliza algum software 
para programação das 
necessidades de matéria-
prima pescado? 

Não utiliza  
software de gestão 
para pescado  

Oracle Microssiga SAP  

Quadro 19 - Utilização de software para programação das necessidades de matéria-
prima pescado 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Analisando em conjunto os dados obtidos por intermédio dos Quadros 18 e 19, infere-

se que se a empresa A não utiliza software para programação da matéria-prima pescado, ela 

não poderia, de forma alguma, gerar controles de estoque via ponto de pedido pelo ERP, 

conforme informações da área de suprimentos, quando perguntado sobre controle de estoques.  

 Acredita-se que pela resposta da área de controladoria, a empresa A não tem 

gerenciamento de necessidades via sistema informatizado, devido à particularidade da 

demanda e sazonalidades de suprimentos da matéria-prima. A necessidade da compra da 

matéria-prima pescado está vinculada diretamente à previsão de vendas, haja vista o Quadro 

17 indicando que a empresa trabalha com 70% da matéria-prima importada. 

 A empresa B, do Brasil, pela resposta do Quadro 19, deve realmente utilizar sistema 

informatizado para controle e programação das necessidades de matéria-prima. O sistema de 

controle just in time apontado pela empresa B, Quadro 18, na área de suprimentos, deve estar 

se referindo à necessidade contínua da linha de produção e o modo físico de operar no 

processo de fabricação. Dado este também obtido na área de suprimentos da empresa B da 

Espanha. Infere-se esta observação da empresa B do Brasil também para os dados obtidos na 

empresa C deste país. 

 Analisando em conjunto as empresas, exceto a empresa A do Brasil, que não utiliza 

sistema informatizado para compra das necessidades da matéria-prima pescado, as demais 

pesquisadas utilizam-se desta ferramenta de informação. Os sistemas integrados permitem o 

sincronismo entre a área produtiva, fazendo interface entre o fornecedor e consumidor, seja 

ele interno ou externo. Viana (2000, p.45) define este sincronismo como logística, “operação 

integrada para cuidar de suprimentos e distribuição de produtos de forma racionalizada, o que 

significa planejar, visando redução de custos e o aumento de competitividade da empresa”.  
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 A programação de materiais é iniciada de várias formas, a pesquisa pediu para as 

empresas colocarem em ordem decrescente de utilização de como se inicia esta programação. 

A pergunta foi feita em dois momentos, tanto para a área de suprimentos como para área de 

controladoria. O Quadro 20 demonstra a resposta nestes dois momentos. 

 

Formas de disparo de compra de matéria-prima pescado, sendo 1 a forma 
mais utilizada e 4 a menos utilizada 

 
Brasil Espanha 

 Área de suprimentos 
 

A B C A B 

Com base na carteira de 
pedidos 2 1 4  3 

Previsão de vendas 1 4 4  4 

Histórico de utilização em 
cada época do ano já 

definido por sazonalidade da 
demanda 

3 1/4 1  3 

Oportunidades de oferta 
durante o ano 4 1 2  2 

Formas de disparo de compra de matéria-prima pescado 
 

Brasil Espanha 
Área de Controladoria 

 
A B C A B 

Com base na carteira de 
pedidos 4 4 4 4  

Previsão de vendas 1 2 1 1  

Histórico de utilização em 
cada época do ano já 

definido por sazonalidade da 
demanda 

3 3 4 2  

Oportunidades de oferta 
durante o ano 2 1 4 3  

Quadro 20 - Formas de disparo de compra de matéria-prima pescado 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Segundo Slack (2002), em um ambiente MRP, o programa mestre de produção (PMP) 

é alimentado pela carteira de pedidos e pela previsão de vendas e este alimenta o 

planejamento das necessidades de materiais. Devido à particularidade da compra da matéria-

prima pescado, colocaram-se outras duas formas de iniciar a compra, que foram o histórico de 

utilização e as oportunidades de oferta ao longo do ano no questionamento às empresas na 

pesquisa. 
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 Analisando o Quadro 20, os respondentes da controladoria indicaram que a previsão de 

venda é mais utilizada pelas empresas respondentes, tanto nas empresas do Brasil como na 

empresa da Espanha. Por outro lado, analisando as respostas obtidas pela área de suprimentos 

tem-se bastante forte as formas de disparo das programações como sendo, as oportunidades de 

oferta durante o ano e o histórico de utilização em cada época do ano já definido por 

sazonalidade da demanda. 

 Nota-se que há bastante diferença de opiniões, de diferentes áreas de uma mesma 

empresa, quando trata-se da forma mais utilizada e menos utilizada de programação de 

matéria-prima pescado. Infere-se que há possibilidade de desconhecimento da área de 

suprimentos sobre a forma de programação do pescado, visto o grau de relacionamento médio 

obtido nas respostas da área de suprimentos (Quadro 32). Além disso, existem departamentos 

específicos nas empresas para compra do pescado, diferente dos demais insumos, conforme 

verifica-se nos Quadros 15 e 16 já analisados. 

 Acredita-se, então, que as respostas da controladoria, onde consta que previsão de 

vendas é a forma que mais se utiliza de disparo de início para a compra de pescado, seja 

realmente a mais utilizada, visto que o grau de relacionamento muito forte obtido entre a área 

de controladoria e compra de pescado verificado (Quadro 32). 

4.4.3 Avaliação de matérias-primas 

 Os métodos de avaliação dos estoques das matérias-primas foram analisados nesta 

pesquisa em duas oportunidades, um no instrumento de pesquisa da área de suprimentos e 

outro no instrumento de pesquisa da área de controladoria. O questionamento foi igual e 

proporcionou um cruzamento de informações nas empresas do Brasil. O Quadro 21 demonstra 

a forma que as empresas avaliam os estoques de suas empresas 
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Métodos de avaliação de estoque das matérias-primas 
Área de suprimentos Brasil Espanha 

A B C A B Quais os métodos 
utilizados na avaliação 
dos estoques de pescado 
em sua empresa? 

PEPS  Custo médio Custo 
médio  Custo específico por lote 

Área de controladoria Brasil Espanha 
A B C A B 

Quais os métodos 
utilizados na avaliação 
dos estoques de pescado 
em sua empresa? 

Custo médio com 
unificação de preço 
médio por tipo de 
pescado (sardinha 
congela- 
da  junto com 
sardinha fresca)  

Custo médio Custo 
médio 

Custo 
médio 

 

Quadro 21 - Métodos de avaliação de estoque das matérias-primas nas empresas 
pesquisadas 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 A maioria das empresas pesquisadas utiliza o preço médio para avaliar seus estoques, 

método este aceito pelo fisco no Brasil. Na pesquisa somente a resposta da empresa A na área 

de suprimentos difere, assim como, o método utilizado pela empresa B da Espanha. No 

primeiro caso acredita-se que o respondente analisou através da forma física de retirada da 

matéria-prima de estoque. No segundo caso, a empresa B da Espanha utiliza o custo 

específico por lote, ou seja, cada lote de matéria-prima pescado que entra na empresa é tratado 

de forma diferenciada, variando com isso o custo da matéria-prima a cada lote processado.  

 A utilização do custo específico por lote pode ser explicado de acordo com o Quadro 

22, em que a reserva média de estoque é a maior das empresas pesquisadas. Em se tratando de 

uma empresa média (Quadro 6), que fatura 12 milhões de toneladas ano de acordo com 

Alimarket (2005), esta metodologia de avaliação é possível de ser feita. 

 Associa-se a esta análise o tempo de armazenagem e de reserva da matéria-prima nas 

empresas pesquisadas. O Quadro 22 demonstra a situação nas empresas pesquisadas, através 

de dois questionamentos fechados perguntou-se sobre o tempo de armazenagem e a reserva 

média de estoques. 
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Brasil Espanha 
A B C A B 

Qual o tempo de armazenagem da 
matéria-prima pescado na sua 
empresa? 30 a 90 dias 30 a 90 dias 30 a 90 dias  90 a 180 dias 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Qual a reserva média de estoque da 
matéria-prima pescado para a 
produção que a sua empresa possui? 30 a 90 dias 30 a 90 dias 30 a 90 dias  90 a 180dias 

Quadro 22 - Tempo de armazenagem da matéria-prima pescado e a reserva média de 
estoque 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 O baixo tempo de armazenagem e de reserva são particularidades das empresas de 

pescado. Por ser um processo contínuo de fabricação e de agregar custos à empresa quando 

armazenada na empresa ao longo dos dias, através do sistema de refrigeração, confere a este 

ramo a particularidade em possuir baixos tempos de estoques e de reserva média. Dados estes 

que são confirmados por todas as empresas do Brasil.  

 Os dados obtidos na pesquisa confirmam o que Viana (2000, p. 116) identifica como 

causas para existência de estoques, ou seja, “necessidade de continuidade operacional, 

incerteza da demanda futura ou sua variação ao longo do período de planejamento e 

disponibilidade imediata do material nos fornecedores”. Esta inferência da necessidade de 

estoques é confirmada para as empresas de conserva de pescado.  

 Existem custos adicionais anteriores ao uso propriamente dito da matéria-prima, que 

justifica muitas vezes, por questões de estratégia operacional, manter estoques baixos, apesar 

da incerteza da demanda e que a maioria das empresas analisadas, principalmente as do 

Brasil, dependem mais de 70% de importação da matéria-prima. 

 Acredita-se que a empresa da Espanha analisada, por ser uma empresa de médio porte, 

possua em seus estoques maiores volumes e reserva média.  

4.4.4 Custos relacionados às matérias-primas 

 A matéria-prima pescado, na composição do custo do produto final, representa um dos 

principais elementos de custo da conserva de pescado. Os elementos de custo e seu percentual 

no custo total do produto final foram questionados de forma fechada e percentual de 

participação de forma aberta. O Quadro 23 representa os dados obtidos. 
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Quais os elementos de custos que compõem o custo final da conserva de pescado 
(produto final) e qual o percentual que representam em relação ao custo total?  

Brasil Espanha Elementos de custo 

A B C A B 

Matéria-prima (pescado) 50% 53% 45% 52%  

Material de embalagem 30% 27% 31% 24%  

Materiais auxiliares (líquido 
de cobertura, codimentos, 
etc.) 

5,5% 6% 7% 6%  

Mão-de-obra direta 7% 14% 6% 8%  

Mão-de-obra indireta 3%  4% 1%  

Outros custos de fabricação 
(combustíveis, luz, água, 
etc.) 

4,5%  7% 2%  

Amortizações, gastos fixos 
industriais    7%  

Quadro 23 - Elementos de custo e o percentual sobre o custo do produto final 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Infere-se o grau de importância que a matéria-prima pescado representa sobre o custo 

total do produto final. Em todas as empresas pesquisadas, mais de 45% do custo total está 

ligado à matéria-prima pescado. A empresa C do Brasil possui o percentual menor de todas as 

empresas pesquisadas, 45%, isto deve-se ao fato da empresa possuir barcos próprios para 

pesca, proporcionando assim menor custo de matéria-prima, conforme dados do Quadro 7. 

 Salienta-se que este percentual representativo de custo da matéria-prima pescado possa 

justificar estruturas e setores dentro das empresas, somente para comprar este material, dado 

este verificado nos Quadros 15 e 16. 

 No caso específico das conservas de pescado, os materiais diretos seriam, de acordo 

com o Quadro 23, a matéria-prima pescado propriamente dita, juntamente com material de 

embalagem e auxiliares, a mão-de-obra direta explicitamente citada e os custos indiretos de 

fabricação que estão representados por mão-de-obra indireta, outros custos de fabricação 

(combustíveis, luz, água, etc.) e amortizações, gastos fixos industriais. 

 Na pesquisa perguntou-se também quais os valores são acrescidos à matéria-prima 

pescado. O Quadro 24 demonstra os valores que são acrescidos, os dados foram obtidos 

através de questionamento fechado. 
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Na composição do custo da matéria-prima pescado, quais valores são acrescidos 
aos estoques, alem do valor pago efetivamente ao fornecedor? 

Brasil Espanha Itens 

A B C A B 

Impostos federais e estaduais  X    

Frete X X X X  

Custos de importação, 
quando a matéria-prima é 

importada 
X X X X  

Seguro X X X X  

Armazenagem e outros 
gastos quando estocada em 

terceiros 
X X X X  

Custo com descarga, 
manipulação, congelamento 
e armazenagem de pescados. 

  X   

Quadro 24 - Valores acrescidos ao custo da matéria-prima pescado 

Fonte: dados da pesquisa. 
  

 Infere-se que a maioria das empresas possui os mesmos valores acrescidos ao custo da 

matéria-prima pescado, somente diferenciando a empresa B do Brasil, que engloba impostos 

federais e estaduais ao custo do pescado e a empresa C do Brasil que soma os custos de 

descarga, manipulação, congelamento e armazenagem de pescado.  

 Acredita-se que esta diferença se deve ao fato da empresa B possuir uma unidade em 

outro Estado do Brasil, sendo assim, transfere produto de uma unidade para a outra, 

englobando desta forma os valores de impostos para essa transferência ao custo do pescado. A 

empresa C do Brasil engloba os valores de descarga, manipulação, congelamento e 

armazenagem de pescado, devido à empresa possuir frota pesqueira própria, conforme 

verifica-se no Quadro 7. 

 Os dados do Quadro 24, confirmam o Quadro 1, de Migliorini (2001, p. 29), onde 

constam o resumo de valores a serem acrescidos na apuração dos materiais adquiridos. Estes 

elementos, juntamente com os métodos de avaliação das matérias-primas aceitos pela 

legislação fiscal vigente, fornecem o valor dos materiais em estoque em uma dinâmica de 

compra de materiais em tempos diferentes e fornecedores diversos para muitas empresas, no 

caso específico, das empresas de conserva de pescado analisadas.  

 Esperava-se que por se tratar de uma matéria-prima que representa mais de 45% dos 

custos, que a mesma dispusesse de um tratamento diferenciado das demais matérias-primas 

com referência a variação de custo. Perguntou-se de maneira fechada qual a forma que a 
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controladoria demonstra a variação de custo da matéria-prima pescado. O Quadro 25 

demonstra a forma que a controladoria nas empresas demonstra esta variação.  

 

Quais os relatórios que a área da controladoria demonstra a variação do custo das 
matérias-primas pescado?  

Brasil Espanha Relatórios 

A B C A B 

Por meio de relatórios 
diários, pelos fechamentos 
das ordens de produção ou 
de cada processo de 
fabricação 

X  X   

Por meio de relatórios 
mensais, após fechamento do 
mês contábil, comparando 
com padrões já estabelecidos 
de custos 

X X  X  

Por meio de indicadores de 
performance, como, 
consumo de matérias-primas 
padrões, custos históricos 
anteriores 

X  X   

   Quadro 25 - Relatórios de demonstração da variação do custo da matéria-prima pescado 
    Fonte: dados da pesquisa. 

 

 De acordo com o Quadro 25, a forma de relatório mais utilizada para verificar a 

variação de custos da matéria-prima pescado nas empresas pesquisadas é por meio de 

relatórios mensais, após fechamento do mês contábil, comparando com padrões já 

estabelecidos de custos. Somente a empresa A do Brasil utiliza todos os relatórios apontados 

na pesquisa. Apenas a empresa C, também do Brasil, não utiliza relatórios mensais, faz sua 

análise diariamente e por meio de indicadores históricos de desempenho. 

 Segundo Hansen e Mowen (2001), o sistema de gestão de custos é alimentado por 

outros sistemas existentes nas organizações, estes devem fornecer informações para 

planejamento e controle, assim como, para a tomada de decisão nas empresas. A forma que a 

maioria das empresas de conserva de pescado analisadas na pesquisa avalia a principal 

matéria-prima pescado, ou seja, através de relatórios mensais, pode fornecer ao sistema de 

gestão de custos, informações atrasadas, para uma tomada de decisão.  

 Esta análise baseada em dados que já aconteceram pode refletir o que Garrison e 

Noreen (2001, p. 4) alertaram sobre “a dificuldade com os resumos do passado, é que o futuro 

não é meramente o reflexo do que já aconteceu: constantemente estão ocorrendo mudanças 

nas condições econômicas, nas necessidades e aspirações dos clientes, nas condições de 

competição”. Desta forma, acredita-se que as condições de se ter relatórios diários, como no 
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caso a empresa A e C do Brasil, pode fornecer às empresas indicadores mais flexíveis a ponto 

de fornecerem dados que sejam importantes para uma determinada decisão, quando trata-se de 

uma matéria-prima tão importante em termos de relevância de custo no produto final, 

conforme dados do Quadro 23. 

 Perguntou-se sobre a análise da matéria-prima pescado na empresa. A pergunta foi 

fechada, pedindo para que as empresas colocassem em ordem decrescente de importância a 

forma de análise da matéria-prima pescado. O Quadro 26 fornece esta pontuação das 

empresas pesquisadas. 

 

Ordem decrescente de importância da forma de análise da matéria-prima pescado 
em sua empresa (sendo 1 a que mais é aplicada e 3 para menos aplicada)  

Brasil Espanha 
Análise da matéria-prima 

pescado na empresa 
A B C A B 

De forma estratégica e 
separada dos demais 
materiais que compõem a 
conserva de pescado 

1 2 1 1  

Semelhante aos demais 
materiais que compõem a 
conserva de pescado. É um 
item da árvore do produto e 
como tal é analisada sua 
variação ao longo de cada 
fechamento de mês 

2 3 3 2  

Por ser um item de grande 
impacto nos custos do 
produto final, é analisado 
constantemente ao longo do 
mês para possíveis ajustes 
neste período 

3 1 1 3  

Quadro 26 - Forma de análise da matéria-prima pescado nas empresas 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 A análise do Quadro 26 confirma os dados do Quadro 25, quando verifica-se que a 

matéria-prima possui um tratamento diferenciado dos demais materiais diretos utilizados nas 

empresas de conserva de pescado analisadas na pesquisa. A maioria das empresas analisa de 

forma estratégica e separada os demais materiais que compõem a conserva de pescado.  

 O Quadro 26 demonstra uma incoerência nas afirmações da empresa B do Brasil, uma 

vez que a mesma demonstra que, por ser um item de grande impacto nos custos do produto 

final, é analisado constantemente ao longo do mês para possíveis ajustes neste período. Na 

resposta verificada no Quadro 25, a mesma empresa demonstrou que só analisa a matéria-

prima pescado, por meio de relatórios mensais, após fechamento do mês contábil, 
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comparando com padrões já estabelecidos de custos, ou seja, a análise demonstra uma 

incoerência temporal na forma de análise. 

 Novamente pode-se inferir que esta importância estratégica possa realmente justificar 

estruturas e setores dentro das empresas, somente para comprar este material, dado este 

verificado nos Quadros 15 e 16.  

4.4.5 Sistemas de acumulação de custos utilizados 

 Para atingir as mais diversas necessidades gerenciais e informar de forma adequada o 

custo de cada produto ou serviço a ser implementado, a contabilidade de custos utiliza-se de 

sistemas de acumulação de custos. Desta forma, a pesquisa perguntou de maneira fechada, 

qual o sistema de acumulação de custos as empresas utilizam. O Quadro 27 demonstra qual o 

sistema de acumulação de custos as empresas de conserva de pescado pesquisadas utilizam.    

 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Com referência ao 
sistema de acumulação 
de custos, a sua empresa 
utiliza para matéria-
prima pescado? 

Ordem de  
produção ou lote 

Ordem de  
produção ou lote 

Ordem de  
produção ou lote e  
por processo 

Ordem de  
Produção ou lote 

 

Quadro 27 - Sistema de acumulação de custos nas empresas de conserva de pescado 
pesquisadas 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Verifica-se que todas as empresas pesquisadas possuem a mesma forma de acumular 

os custos, ou seja, através de ordem de produção ou lote. O único ponto a salientar é a 

empresa C do Brasil que identifica em seu processo um sistema misto de ordem e processo de 

acumulação de custos. 

 Acredita-se que o sistema de acumulação de custos por processo é difícil de ser 

empregado no processo de manufatura de conserva de pescado, devido ser a matéria-prima 

pescado altamente perecível.  

 O sistema de acumulação por ordem de produção permite o conhecimento individual 

dos custos, para cada ordem de produção executada. No caco específico da conserva de 

pescado, esta alocação individual a cada ordem de produção do consumo da matéria-prima 

pescado, poderá dar aos gestores uma possibilidade de visualização da variação de custos a 

cada fechamento de uma ordem de produção, como verificado pelos relatórios das empresas 

pesquisadas A e C do Brasil, analisadas no Quadro 25. 
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 Infere-se que a particularidade da matéria-prima pescado confirma o que Hansen e 

Mowen (2001, p. 138) salientam que “a característica-chave do custeio por ordem é que o 

custo de um serviço é diferente do custo de um outro serviço e deve ser monitorado 

separadamente”. Sendo assim, a matéria-prima pescado, com procedência de vários países 

fornecedores, implica em formas e quantidades a serem utilizadas de modo diferente em cada 

ordem de produção, justificando seu monitoramento contínuo a cada lote processado.   

4.4.6 Métodos de custeio aplicados 

 No sistema de custos têm-se diferentes métodos de custeio que dão suporte à gestão de 

custos. A pesquisa perguntou de maneira fechada, qual o método de custeio aplicado na 

empresa para dar suporte à análise gerencial e gestão de custos. O Quadro 28 demonstra o 

método de custeio utilizado de forma gerencial nas empresas pesquisadas.  

 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Qual o método de 
custeio de sua empresa 
para análise gerencial e 
gestão de custos? 

Variável ou direto Variável ou direto Variável ou direto Absorção 
 

 

Quadro 28 - Método de custeio nas empresas pesquisadas 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Todas as empresas de conserva de pescado do Brasil pesquisadas utilizam o método de 

custeio variável para fins gerenciais. Somente a empresa da Espanha analisada utiliza o 

método de custeio absorção. 

 Nota-se que há uma incoerência nos dados das empresas A e C do Brasil, quando 

confronta-se os dados analisados no Quadro 23. Estas empresas utilizam o custeio variável 

para fins gerenciais, mas indicam a utilização de elementos de custos, como mão-de-obra 

indireta e gastos fixos, na análise da composição de custo dos seus produtos finais. Acredita-

se que nesta constatação possa não haver uma uniformidade de análise em seus procedimentos 

de sistemas de gestão de custos, por parte da controladoria destas empresas.    

 A utilização do custeio variável foi discutida por Colauto, Beuren e Rocha (2004), 

onde inferem que a “utilização do referido método pode-se obter resultados de uma forma 

isenta das possíveis arbitrariedades provocadas pelos rateios dos custos fixos”. Com a 

utilização do custeio variável indentifica-se a margem de contribuição individual por produto, 

de acordo com a rentabilidade global desejada pela empresa.  
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 Desta forma, acredita-se que as empresas de conserva de pescado do Brasil possam 

utilizar o custeio variável no auxílio ao processo de planejamento e tomada de decisão, haja 

vista que tomam por base somente as despesas ligadas diretamente à atividade produtiva, que 

possam ser mensuradas com base no volume desta atividade (LEONE, 2000).  

 A empresa da Espanha analisada utiliza o custeio por absorção para suas análises 

gerenciais e gestão de custos. Neste método apropriam-se todos os custos de produção, sejam 

eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos produzidos em um determinado 

período (MARTINS, 2000). Este método está de acordo com que esta mesma empresa 

apresenta no Quadro 23, quando relata os elementos de custos que compõem o custo final da 

conserva de pescado (produto final). 

 A empresa B do Brasil demonstra a mesma coerência de informação em relação ao 

método de custeio variável, quando se compara com os elementos de custos apontados no 

Quadro 23. 

 Somados aos esforços das empresas em gerenciar seus custos através da escolha do 

método de custeio. A pesquisa perguntou com relação à quantidade de matéria-prima pescado, 

como as empresas determinam a quantidade a ser comprada. A pergunta foi fechada e o 

Quadro 29 demonstra as respostas obtidas.   

 

Brasil Espanha 
A B C A B Na determinação da 

quantidade de compra de 
matéria-prima pescado, a 
empresa utiliza algum 
cálculo para 
abastecimento? 

Lote econômico  
de compra (LEC) 

Lote econômico  
De compra (LEC) 

O software de gestão já faz 
o cálculo automaticamente 
para todas as  
matérias- primas ligadas 
diretamente à conserva de 
pescado 

 Não aplica 
cálculo 
para 
o pescado 

Quadro 29 - Formas de determinação da quantidade de compra da matéria-prima 
pescado 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Observa-se que há uma imprevisibilidade da demanda de pescado, assim a utilização 

do LEC fica prejudicada, pois neste modelo há suposição da demanda constante (ASSAF 

NETO; SILVA, 1997). As empresas A e B do Brasil demonstram esta utilização.  

 Desta forma acredita-se que a utilização tanto do LEC, como do software de gestão 

apontado pela empresa C do Brasil, sejam ferramentas de previsão e planejamento das 

empresas, com relação à quantidade a ser utilizada de matéria-prima em um determinado 

período de produção. Visto que a imprevisibilidade da demanda e sazonalidade desta matéria-

prima são assinaladas de forma positiva pelas empresas pesquisadas através do Quadro 20.  
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 Acredita-se que a utilização do LEC passa a ser então somente uma forma gerencial de 

adquirir a matéria-prima. A quantidade a ser utilizada já é definida previamente pela previsão 

da demanda e a quantidade a ser utilizada é fixa, pois a quantidade por lata de pescado é 

única. Portanto, sabe-se previamente qual o volume necessário de compra da matéria-prima.  

4.4.7  Sistemas de gestão de custos de matérias-primas 

 O sistema de custos cumpre a finalidade de fornecer informações para computar o 

custo de serviços e produtos, fornecer informações para planejamento e controle e 

informações para a tomada de decisão (HANSEN; MOWEN, 2001). 

 A pesquisa sob esta ótica perguntou às empresas participantes, através de assertivas, o 

grau de importância dado ao futuro da conserva de pescado. O grau de importância dado a 

este tema sob a ótica das áreas participantes da pesquisa (controladoria, suprimentos e 

marketing) está exposto no Quadro 30 em forma das médias obtidas nestas áreas acerca de 

cada assertiva. As médias foram obtidas transformando as variáveis categóricas, de grau de 

importância, em variáveis numéricas conforme a escala de respostas propostas no 

questionamento. Os resultados das médias foram obtidas pelo somatório das respostas de 

todas áreas envolvidas pelo número de todas as empresas respondentes, em cada assertiva. 
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Grau de importância médio dada ao futuro do 
ramo da conservaa de pescado sendo (1) não tem 
importância; (2) fraca importância; (3) média 
importância; (4) importante; (5) muito importante.

Brasil Espanha 

Assertivas 
 

A B C A B 
Escassez de matéria-prima pescado 3,67 5,00 4,67 4,50 5,00 
Procura de alternativas de novos produtos de pescado viáveis 
no mercado 4,33 3,33 4,00 3,00 4,00 

Buscar novos mercados fornecedores de matéria-prima em 
outras regiões, países ou no mundo  4,33 4,67 3,67 4,50 4,00 

Estar presente nas grandes regiões produtoras de pescado no 
mundo  4,33 4,67 2,67 4,00 5,00 

Investir em tecnologia de fabricação para se tornar mais 
competitivo 5,00 5,00 4,67 2,50 4,00 

Melhorar os controles de custos e de fabricação para 
diminuir desperdícios e perdas 5,00 5,00 4,67 4,00 3,00 

Criar produtos de maior valor agregado em relação aos 
produtos fabricados atualmente 4,33 5,00 4,33 5,00 4,00 

Investir em campanhas de marketing para fortalecimento dos 
mercados atuais e inserção da marca em outros mercados 
consumidores 

4,67 5,00 4,33 5,00 3,00 

Quadro 30 - Grau de importância médio referente ao futuro do ramo da conserva de 
pescado  
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 O Quadro 31 é o resultado das assertivas, de acordo com cada área pesquisada, 

referente à importância conferida pelas empresas pesquisadas, ao futuro da conserva de 

pescado com relação à escassez de matéria-prima no mundo. 
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Grau de importância dada ao futuro do ramo da conserva de pescado sendo (1=NTI) 
não tem importância; (2=FI) fraca importância; (3=SI) média importância; (4=I) 

importante; (5=MI) muito importante. 
BRASIL ESPANHA 

A B C A B 

Assertivas 

Supr. Cont. Mark. Supr. Cont. Mark. Supr. Cont. Mark. Cont. Mark. Supr. 
1. Em nossa empresa a 
escassez de matéria-prima 
pescado é considerada 

MI MI NTI MI MI MI MI I MI I MI MI 

2. O futuro é conviver com 
a escassez procurando 
alternativas de novos 
produtos de pescado viáveis 
no mercado 

MI I I NTI MI I I SI MI FI I I 

3. Buscar novos mercados 
fornecedores de outras 
regiões, de países ou no 
mundo 

MI I I MI MI I I I SI I MI I 

4. Estar presente nas 
grandes regiões produtoras 
de pescado no mundo 

MI I I MI MI I I FI FI SI MI MI 

5. Investir em tecnologia de 
fabricação para se tornar 
mais competitivo 

MI MI MI MI MI MI MI I MI FI SI I 

6. Melhorar os controles de 
custos e de fabricação para 
diminuir desperdícios e 
perdas 

MI MI MI MI MI MI MI I MI MI SI SI 

7. Criar produtos de maior 
valor agregado em relação 
aos produtos fabricados 
atualmente 

MI I I MI MI MI I I MI MI MI I 

8. Investir em campanhas 
de marketing para 
fortalecimento dos 
mercados atuais e inserção 
da marca em outros 
mercados consumidores 

MI I MI MI MI MI MI SI MI MI MI SI 

Quadro 31 - Grau de importância referente ao futuro do ramo da conserva de pescado 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Analisando o Quadro 30 e 31, infere-se que nas empresas do Brasil tem-se dado um 

grau de importância alto às assertivas de investimento em tecnologia de fabricação para se 

tornar mais competitivo e melhoria dos controles de custos e de fabricação para diminuir 

desperdícios e perdas. Diferentemente as empresas espanholas analisadas, que dão ênfase em 

criar produtos de maior valor agregado em relação aos produtos fabricados atualmente, estar 

presente nas grandes regiões produtoras de pescado no mundo, assim como um grau maior à 

problemática sobre a escassez de matéria-prima pescado. 

 Estas inferências, em relação aos dados sobre o futuro do ramo da conserva de pescado 

se contrapõem ao número de empresas deste setor em atividade no Brasil, confirmadas pela 
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Gazeta Mercantil (2003): somente três estão hoje em atividade no Brasil, das 103 fábricas de 

conserva de pescado existentes em 1982 (EVEREST FILHO; SIQUEIRA, 1997).  

 Por outro lado, a indústria de conserva no Brasil busca, segundo dados obtidos nesta 

pesquisa, uma maior tecnologia de processamento. Apesar de que, segundo Gazeta Mercantil 

(2003), a indústria de conserva possui uma tecnologia suficientemente competitiva, com 

parque fabril moderno e ocioso.  

 A busca por um gerenciamento de custos mais eficiente, outro ponto salientado na 

pesquisa das empresas do Brasil, demonstra em parte uma preocupação já salientada nos 

Quadros 19, 26 e 28, através de utilização de softwares para a programação de matéria-prima 

pescado, relatórios de acompanhamento de custos e utilização de métodos de custeio de forma 

gerencial.  

 Analisando os dados obtidos das empresas da Espanha, estas refletem suas 

preocupações de acordo com o que foi constatado em Wiefels (2003) e Navarro (2001), 

quando tratam sobre as novas estratégias de consumo para os produtos da pesca, sendo que 

uma delas é a necessidade de desenvolvimento de novos produtos pesqueiros, uma tendência 

devido à modernização dos hábitos alimentares por meios mais rápidos. E a outra 

preocupação levantada é referente aos estoques e escassez atuais de pescado no mundo 

(WIEFELS, 2003, ANFACO, 2005). 

 Adicionado à percepção do futuro do ramo da conserva de pescado, o sistema de 

gestão de custos necessita de integração com as outras áreas e outros sistemas existentes na 

empresa. A pesquisa verificou o grau de integração entre as áreas das empresas de conserva 

de pescado participantes da pesquisa, através de uma pontuação referente ao grau de 

integração. O Quadro 32 demonstra este grau de integração obtido através das médias obtidas 

na escala de pontuação. As médias foram obtidas transformando as variáveis categóricas, de 

grau de integração, em variáveis numéricas conforme a escala de respostas proposta no 

questionamento. Os resultados das médias foram obtidas pelo somatório das respostas de cada 

área envolvida pelo número de todas as empresas respondentes. 
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Grau de integração/relacionamento com referência a compra de matéria pescado 
e as outras áreas da empresa, sendo  (1) nenhum; (2) muito fraco; (3) fraco; (4) 

médio; (5) forte e (6) muito forte 
BRASIL ESPANHA 

Áreas 

A B C A B 
Suprimentos 5,50 5,00 4,00 3,50 X 

Controladoria 4,50 5,00 3,50 5,00 5,00 
Marketing 3,50 5,00 5,00 2,00 3,00 

Compra de pescado 3,00 3,67 3,67 4,00 4,00 
Custos 5,67 5,67 5,67 2,00 5,00 

Desenvolvimento de 
produto 4,33 6,00 5,33 4,00 3,00 

Controle de qualidade 5,33 5,67 4,67 4,50 4,00 
Armazenagem e 
movimentação 5,00 3,33 5,33 4,50 4,00 

Produção/industrial 5,67 5,67 5,00 3,50 5,00 

Quadro 32 - Grau de integração/relacionamento médio da compra de matéria-prima 
pescado  
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Como foi inferido há necessidade de haver integração das áreas e sitemas de gestão 

para que a gestão de custos seja eficaz. Para demonstrar o grau de integração das áreas com 

referência a compra de matéria-prima, a pesquisa demonstra por meio do Quadro 33 o grau de 

integração inferido por cada área respondente. 

 

Grau de integração/relacionamento com referência a compra de matéria pescado e as 
outras áreas da empresa (1=N) nenhum; (2=MFR) muito fraco; (3=FR) fraco; 

(4=M) médio; (5=F) forte e (6=MF) muito forte 
BRASIL ESPANHA 

A B C A B 

ÁREAS 

Supr. Cont. Mark. Supr. Cont. Mark. Supr. Cont. Mark. Cont. Mark. Supr. 
1. Suprimentos  MF F  MF M  M M F MFR  

2. Controladoria MF  FR MF  M MF  N  F F 

3. Marketing MFR F  M MF  MF M  MFR  FR 

4. Compra de pescado MFR MF N M MF N M MF N M M M 

5. Custos MF MF F MF MF F MF MF F N FR F 

6. Desenvolvimento de 
produtos FR M MF MF MF MF F F MF MFR MF FR 

7. Controle de qualidade MF M MF MF MF F MF FR F M F M 
8. Armazenagem e 
movimentação MF MF FR FR MF N MF MF M F M M 

9. Produção/industrial MF F MF MF MF F MF MF FR N MF F 

Quadro 33 - Grau de integração/relacionamento da compra de matéria-prima pescado  
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Analisando os dados dos Quadros 32 e 33, salienta-se que as médias dos graus de 

relacionamento entre suprimentos, controladoria e marketing, são as médias obtidas das áreas 

respondentes da pesquisa. Desta forma verifica-se que há uma tendência de relacionamento de 

médio a forte, em todas as áreas pesquisadas das empresas participantes da pesquisa.  

 Por outro lado, com referência à compra da matéria-prima pescado, que na maioria das 

empresas há um setor específico para esta finalidade, ou seja, uma área chamada compra de 

pescado, conforme dados já analisados nos Quadros 15 e 16. Nesta etapa da pesquisa as 

empresas do Brasil e da Espanha demonstram um grau de relacionamento de médio a fraco, 

conforme média obtida na área compra de pescado do Quadro 32.  

 Com relação à área de custo, a média do grau de relacionamento obtido na pesquisa 

das empresas do Brasil é muito forte. Dado bastante distante do obtido da empresa A da 

Espanha, que foi muito fraco. 

 Segundo Kaplan e Cooper (1998), uma das vantagens de se ter um sistema de gestão 

de custos é orientar o mix de produtos e decidir sobre investimentos, assim como também 

escolher fornecedores e estruturar processos eficientes e eficazes de distribuição. Para que 

estes objetivos ocorram é necessário integração entre as áreas das empresas e seus sistemas 

conforme verificado na Figura 3. Os dados da pesquisa com relação à compra da matéria-

prima pescado, que é função da área de compra de pescado, demonstra um grau de 

relacionamento médio a fraco entre as áreas. Este relacionamento e integração são necessários 

para a obtenção de um sistema de gestão de custos. 

 A área de controladoria é responsável por gerenciar o sistema de gestão de custos. Na 

pesquisa perguntou-se de maneira fechada qual o grau de desempenho da controladoria em  

relação a gestão de custos da matéria-prima pescado. O Quadro 34 demonstra o grau de 

desempenho da controladoria da empresas de conserva de pescado pesquisadas. 
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Com relação à gestão de custos das matérias-primas pescado, qual o 
grau de desempenho da controladoria. Seguindo a seguinte escala: 
sendo (1) nenhum; (2) muito fraco; (3) fraco; (4) médio; (5) forte; 

(6) muito forte. 
Brasil Espanha 

Itens de desempenho 

A B C A B 
Projeção de cenários de dificuldade de 
aquisição de matérias-primas pescado Forte Fraco Forte Fraco 

 

Definição de objetivos a serem 
perseguidos de consumo e custos de 
aquisição 

Forte Muito forte Forte Médio 
 

Avaliação das ameaças e oportunidades 
ambientais Médio Muito fraco Médio Médio 

 

Detecção dos pontos fortes e fracos da 
empresa Forte Muito forte Médio Muito fraco 

 

Formulação e avaliação de planos 
alternativos Muito forte Muito forte Fraco Nenhum 

 

Escolha e implementação do melhor plano 
alternativo Forte Muito forte Fraco Nenhum 

 

Quadro 34 - Desempenho da controladoria na gestão de custos da matéria-prima 
pescado 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Infere-se que a controladoria, das empresas pesquisadas não avalia as ameaças e 

oportunidades ambientais, ou seja, apesar das empresas A e C fazerem projeções de cenários 

de dificuldade de aquisição de matérias-primas pescado, estas possuem um desempenho 

médio com relação às ameaças e oportunidades ambientais.  

 Desta forma, de acordo com os dados do Quadro 34, acredita-se que as empresas 

pesquisadas possam estar negligenciando outras formas de substituição do produto conserva, 

por outras fontes de proteína, quando se fala sobre o hábito variado do consumo humano na 

área de alimentação salientados em Navarro (2001) e Wiefels (2003). 

 Salienta-se também o baixo desempenho da controladoria apontado na empresa da 

Espanha participante da pesquisa, acredita-se que a controladoria somente tenha participação 

na forma de informar dados contábeis, ou seja, formatação de informações padrões e 

necessárias à área fiscal daquele País. 

 Outra função estratégica nas empresa, com relação à escassez da matéria-prima 

pescado, é o desempenho da área de marketing. A área de marketing nas empresas que recebe 

as informações do mercado e interage com ele constantemente. Perguntou-se, de maneira 

fechada, qual o grau de desempenho da área de marketing em relação ao papel no processo de 

gestão das empresas, nas formulações de estratégias para tomada de decisões dentro das 
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empresas, relacionadas com a escassez de matéria-prima pescado. O Quadro 35 demonstra o 

grau de desempenho das áreas de marketing da empresas de conserva de pescado pesquisadas. 

 

Grau de desempenho da área de Marketing com relação ao papel no 
processo de gestão das empresas, nas formulações de estratégias para 
tomada de decisões dentro das empresas. Com relação à escassez de 

matéria-prima pescado. Seguindo a seguinte escala de desempenho: (1) 
nenhum; (2) muito fraco; (3) fraco; (4) médio; (5) forte; (6) muito forte. 

Brasil Espanha 

Itens de desempenho 

A B C A B 
Projeção de cenários de 
dificuldade de aquisição de 
matérias-primas pescado 

Fraco Muito forte  Fraco Muito fraco   

Definição de objetivos a serem 
perseguidos de consumo e custos 
de aquisição 

Forte Muito forte Médio Muito fraco   

Avaliação das ameaças e 
oportunidades ambientais 

Fraco Médio Muito forte  Médio  

Detecção dos pontos fortes e 
fracos da empresa 

Forte Muito forte Muito forte Fraco  

Formulação e avaliação de planos 
alternativos 

Médio Muito forte Muito forte Fraco  

Escolha e implementação do 
melhor plano alternativo 

Médio Médio  Forte Fraco  

Quadro 35 - Grau de desempenho da área de marketing nas empresas de conserva de 
pescado 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Verifica-se que não há avaliação das oportunidades e ameaças advindas do ambiente, 

exceto a empresa C do Brasil, com relação à área de marketing das empresas pesquisas, pois 

demonstram um desempenho de fraco a médio. 

 A empresa da Espanha, possui um baixo desempenho na área de marketing, 

demonstrando igual situação na área de controladoria. O marketing deve estar sendo veículo 

de promoção de marcas e produtos da empresa, não se preocupando em intervir na estratégia e 

tomada de decisões. 

 Devido à escassez da matéria-prima pescado, acredita-se que as empresas estejam 

preocupadas em desenvolver produtos de maior valor agregado. A pesquisa perguntou se isto 

é uma tendência na maioria das empresas. O questionamento foi fechado, sendo que na 

mesma oportunidade perguntou-se sobre a quem estava subordinado o desenvolvimento de 

produtos. O Quadro 36 demonstra o resultado destes questionamentos às empresas 

pesquisadas.  
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O aumento de valor agregado nos produtos de conserva de pescado  
é uma tendência neste mercado para ter maior crescimento?  

Brasil Espanha Assertivas 

A B C A B 

Sim, os lançamentos dos 
produtos levam em 
consideração esta tendência 

X X  X  

Não, acreditamos que os 
atuais produtos, já em linha, 
têm margem para 
crescimento no atual 
mercado e por isso 
investimos somente nos 
atuais produtos já lançados 

  X   

O desenvolvimento de novos 
produtos está subordinado a 
qual área em sua empresa? 

Controle 
de 

qualidade 

Área de marke- 
ting e controle 
de qualidade 

 

Existe uma área 
independente na 

empresa para 
desenvolvimento 

de novos produtos 
ou inovação 

Área de 
marketing 

 

Quadro 36 - Desenvolvimento de produtos 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Somente a empresa C do Brasil indicou que a tendência é investir em produtos de que 

já estão em linha, ou seja, nos atuais produtos já fabricados. As demais empresas pesquisadas 

levam em consideração que há necessidade da criação de produtos de maior valor agregado. 

Quanto à subordinação para criação de novos produtos, as empresas pesquisadas demonstram 

uma variedade de respostas, que vão desde a subordinação a um único setor, marketing ou 

controle de qualidade, até uma situação de estar subordinado a estes dois departamentos, 

como no caso da empresa B do Brasil.  

 Salienta-se que a área do controle de qualidade nestas empresas detém um quadro 

funcional especializado no ramo de atividade pesquisado, sendo estes designados por tarefas e 

não por divisão organizacional específica dentro da empresa, para o desenvolvimento de 

novos produtos. 

 A empresa C do Brasil, apesar de não acreditar que a tendência é desenvolver produtos 

de maior valor agregado, possui uma área independente na empresa para desenvolvimento de 

novos produtos ou inovação. 

 Segundo Navarro (2001), as empresas espanholas possuem um dinamismo com alto 

nível de inovação e presença em outros mercados consumidores, sendo que produzem já 

pratos prontos e saladas como conservas de alta qualidade, seguindo uma tendência 

estratégica atual (ANFACO, 2005). Estes dados são confirmados no Quadro 36 e Tabela 4  
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4.4.8 Determinação do preço de venda 

 O preço é determinado através das condições de mercado, características da 

concorrência, custos, nível de atividade e pela remuneração do capital investido (SANTOS, 

2005). Colauto, Beuren e Rocha (2004) afirmam que ao “ao longo do tempo, os concorrentes 

conseguem igualar-se à qualidade e ao preço do atual líder de mercado. Em resposta, emerge 

a importância de decisões adequadas para assegurar a eficiência e a eficácia empresariais”. 

Consubstanciado nestes conceitos, perguntou-se à área de marketing das empresas de 

conserva de pescado pesquisadas, qual o desempenho da área de marketing com relação ao 

preço de venda. A pergunta foi fechada, o Quadro 37 demonstra o desempenho apontado 

pelas empresas.   

 

Desempenho da área de Marketing com relação ao preço de venda sendo (1) 
nenhum; (2) muito fraco; (3) fraco; (4) médio; (5) forte; (6) muito forte 

Brasil Espanha 
Desempenho da área de 

Marketing 
A B C A B 

Analisa o comportamento do 
produto delineado pela 
engenharia/desenvolvimento 
de produtos, no mercado em 
que a empresa se encontra 

Forte Muito forte  Muito forte Muito forte  

Faz o levantamento das 
informações de preços dos 
produtos no mercado 

Muito forte  Muito forte Muito forte Muito forte  

Faz o levantamento das 
informações relativas às 
quantidades possíveis de 
vendas 

Muito forte Forte Muito forte  Muito forte   

Faz o levantamento dos 
anseios dos consumidores 

Muito forte Forte Muito forte Forte  

Participa ativamente de 
metodologias de 
gerenciamento, como Custo 
Meta, para definir qual o 
produto a ser feito e qual o 
custo a ser perseguido pela 
empresa 

Forte Muito forte Muito forte Médio  

Quadro 37 - Desempenho da área de marketing com relação ao preço de venda 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 A pesquisa também averiguou o grau de importância dado ao preço de venda, em 

relação a custo de produção, comissão de vendas, frete/logística de distribuição e canais de 

vendas. A pergunta foi fechada e o Quadro 38 demonstra o grau de importância levantado 

nestes aspectos. 
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Na visão da área de Marketing, qual o grau de importância sobre o preço de venda dos 
seguintes aspectos, sendo grau correspondente: (1) não tem importância; (2) fraca 

importância; (3) média importância; (4) importante; (5) muito importante. 
Brasil Espanha 

Aspectos relacionados 
ao preço de venda 

A B C A B 

Custo de produção 
Muito importante Muito importante Muito  

importante 
Muito  
importante 

 

Comissão de vendas 
Média importância Muito importante Média  

importância 
Muito  
importante 

 

Frete/logística de 
distribuição 

Média importância Muito importante Média  
importância 

Importante  

Canais de vendas 
Importante Muito importante Importante Importante  

Regiões de consumo 
Importante Muito importante Fraca 

importância 
Importante  

Quadro 38 - Grau de importância do preço venda de acordo com a área de marketing  
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Analisando os dados em conjunto dos Quadros 37 e 38, infere-se que todas as 

empresas pesquisadas consideram que seu desempenho em relação ao preço de venda é 

extremamente bom participando inclusive de metodologias de gerenciamento como custo 

meta. Cardoso, Beuren e Perfeito (2005) afirmam que “todo o produto inovador, 

invariavelmente, em muitos casos, sofrerá rapidamente ataque da concorrência, provocando 

um de ciclo de vida curto. Portanto, não há espaço para ineficiências em ambientes 

competitivos”.  

 Sendo assim, a utilização de metodologias como o custo meta “proporciona trabalhar 

de forma interdisciplinar, com várias áreas da empresa e a partir de dados externos e internos 

da mesma. Levando sempre em consideração o mercado, produto e o consumidor no menor 

custo possível” (CARDOSO; BEUREN; PERFEITO, 2005). 

 Este trabalho de visão do mercado e a forma interdisciplinar de trabalhar com outras 

áreas não foi verificado durante as análises anteriores. No Quadro 35 verificou-se que a área 

de marketing das empresas pesquisadas não tem um desempenho forte na análise do ambiente 

e oportunidades, demonstrando assim de forma contraditória a avaliação de desempenho alta 

apontada no Quadro 37 pela maioria das empresas. 

 O Quadro 32 demonstra que a o grau de relacionamento entre as áreas, com a compra 

de pescado é de fraco a médio, ou seja, o setor que é responsável pela compra da principal 

matéria-prima pescado, tem um baixo relacionamento com as demais áreas. Sendo esta uma 

dificuldade possível de se ter uma interdisciplinaridade forte entre as áreas para se trabalhar 

metodologias como a do custo meta, apontadas no Quadro 37. 



 115 

 O Quadro 39 demonstra o resultado da pesquisa com referência à determinação de 

preço de venda. Perguntou-se de maneira fechada qual a ordem de importância dado pelo 

setor de marketing, ao preço de venda quando relacionados a alguns itens listados. 

 

Na visão da área de Marketing, a determinação do preço de venda em ordem 
decrescente de importância é com base nos itens: (sendo 1 para o mais importante e 5 

para o menos importante:  
Brasil Espanha 

Itens relacionados ao 
preço de venda 

A B C A B 

Custo de produção 
1 3 1 1  

Preço da concorrência 
3 2 3 2  

Mercado consumidor 
2 1 1 1  

Lei da oferta e da 
procura 

4 4 1 2  

Flutuações do custo do 
pescado 

   3  

Quadro 39 - Influência da determinação do preço de venda 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Analisando os dados do Quadro 39, confirmam-se as expectativas atuais da 

determinação sobre o preço de venda. Segundo Slack (2002) e Santos (2005), o preço de 

venda é determinado pelo mercado consumidor, além de sofrer influências ambientais, 

demanda, mercado de atuação, níveis de produção e de vendas, custos de fabricar, administrar 

e comercializar o produto. Cabendo assim às empresas encontrarem maneiras de atender estas 

influências, passando a verificar seus próprios custos e por isso que em segundo grau de 

importância, na pesquisa, aparecem o custo de produção, conforme se verifica no Quadro 39.  

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DA GESTÃO DE CUSTOS DE MATÉRIAS-PRIMAS 

NAS EMPRESAS BRASILEIRAS E ESPANHOLAS 

 A gestão de custos de matérias-primas nas empresas de conserva do Brasil possui um 

tratamento diferenciado dos demais insumos de produção. O primeiro diferencial está ligado à 

compra da matéria-prima, pois na maioria das empresas pesquisadas há um departamento 

específico para compra e a responsabilidade da compra está atrelada diretamente ao alto 

escalão decisório das empresas, dados confirmados nos Quadros 15 e 16. 
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 Com relação à compra da matéria-prima, tanto nas empresas brasileiras como nas 

espanholas pesquisadas, constata-se uma importância estratégica atribuída à matéria-prima 

pescado (Quadros 15 e 26).  

 As empresas brasileiras adquirem 70% de suas matérias-primas pescado no mercado 

internacional (Quadro 17). Pela dificuldade interna de suprimentos, estas empresas utilizam 

da importação para suprir suas necessidades de produção. Com suas produções centradas 

principalmente na conserva da espécie de pescado sardinha (Tabela 4), estas empresas 

importam esta espécie de pescado em processo de sobrepesca no País (Quadro 4), sendo que 

duas destas empresas, GDC Alimentos S.A e Pepsico do Brasil Ltda., configuram-se entre os 

maiores importadores de pescado do Brasil (Tabela 2). 

 A empresa B de pescado da Espanha, mesmo sendo a de menor porte entre todas as 

empresas analisadas, ela não se depara com idêntica situação às empresas brasileiras com 

relação a origem da matéria-prima. Portanto, favorecendo desta forma o suprimento com o 

pescado interno, como verificado no Quadro 17.  

 Com relação ao controle e programação de matérias-primas, nas empresas brasileiras, 

pelo cruzamento de informações ocorridos nos Quadros 18 e 19, infere-se que somente a 

empresa A não utiliza nenhum procedimento informatizado para compra e programação de 

necessidades da matéria-prima, as demais utilizam sistemas ERP para esta finalidade. As 

empresas da Espanha analisadas utilizam-se de softwares para controle e programação de 

compra da matéria-prima, conforme dados do Quadro 19.  

 O disparo de compra e necessidade da matéria-prima pescado nas empresas 

pesquisadas, tanto no Brasil como na Espanha, é iniciada principalmente pela previsão de 

venda (Quadro 20 - área de controladoria). O cálculo utilizado na determinação da quantidade 

de compra da matéria-prima pescado em duas empresas brasileiras é o LEC, e somente a 

empresa C do Brasil utiliza o software de gestão para esta determinação. A empresa B da 

Espanha não utiliza cálculo de quantidade de compra para pescado (Quadro 29). 

 Para avaliação de matéria-prima, todas as empresas brasileiras utilizam o custo médio 

como método de avaliação de estoques, conforme dados verificados no Quadro 21. Sobre o 

método de avaliação nas empresas espanholas, a pesquisa verificou que na empresa B, a de 

menor porte, é utilizado o controle por lote, já na empresa A, de maior porte, o custo médio é 

o método de avaliação adotado. 

 O baixo tempo de armazenagem e de reserva média de estoque da matéria-prima (30 a 

90 dias) é uma realidade para todas as empresas brasileiras, devido à particularidade dos 

custos de armazenagem no ramo de conserva de pescado. Com relação à empresa da Espanha 
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analisada neste aspecto, ela possui reserva de estoque e tempo de armazenagem maior que as 

empresas brasileiras (90 a 180 dias), acredita-se que o fato de ser de menor porte, esta 

particularidade seja  diferente das empresas brasileiras analisadas. 

 Em todas as empresas pesquisadas, tanto no Brasil como na Espanha, o elemento de 

custo de maior representatividade, em relação ao custo total da conserva de pescado, é a 

matéria-prima pescado, 45% em média, conforme Quadro 23. Este percentual demonstra a 

importância estratégica que possui este elemento de custo nas empresas de conserva 

pesquisadas.  Da mesma forma, os valores acrescidos aos estoques de matéria-prima são em 

sua maioria iguais, fretes, custos de importação, custos de armazenagem e seguros, conforme 

Quadro 24. 

 Na análise das variações de custos das matérias-primas pescado, o relatório mensal de 

acompanhamento, após fechamento contábil, é o mais utilizado nas empresas do Brasil 

(Quadro 25), sendo que somente uma empresa difere desta utilização e a outra acompanha 

também por diferentes relatórios. A empresa da Espanha analisada utiliza também o relatório 

de acompanhamento mensal, após fechamento do mês contábil (Quadro 25). Este tipo de 

acompanhamento mensal para uma matéria-prima de importância estratégica é discutível, pois 

mereceria um tratamento diferenciado na gestão de custos (Quadro 26). 

 O sistema de acumulação de custos utilizado nas empresas de conserva de pescado é o 

por ordem de produção ou lote, devido ser um material altamente perecível em todo seu 

processo de manufatura. A utilização deste método permite que se obtenha todos os custos 

decorrentes na execução da produção, permitindo assim uma rastreabilidade dos insumos 

utilizados e seus impactos no custo do produto final.   Esta inferência é constatada no Quadro 

27.  

 Com relação aos métodos de custeio aplicados para análise gerencial, nota-se no 

Quadro 28 que todas as empresas de conserva de pescado do Brasil utilizam o custeio variável 

ou direto. A empresa da Espanha analisada utiliza o método de custeio por absorção. Infere-se 

que a empresa da Espanha utiliza este método devido ser uma empresa familiar com estrutura 

verticalizada, com várias unidades no mundo, apropria todos os custos ao produto devido ter a 

necessidade de análise mais acurada e uniforme de suas unidades de negócio.  

 Com relação ao futuro do ramo da conserva de pescado, as empresas do Brasil 

apontam para uma necessidade de investimentos em tecnologia de fabricação e controle de 

custos. Diferentemente, das empresas da Espanha, presentes nas grandes regiões produtoras, 

já estão mais estruturadas e conferem maior importância à criação de novos produtos e de 

maior valor agregado (Quadro 30). 
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 A integração das áreas das empresas pesquisadas no Brasil com a área de compra de 

pescado, responsável pela compra da matéria-prima, é de grau médio a fraco, conforme dados 

da pesquisa do Quadro 32. Nas empresas da Espanha esta integração é considerada média.  

 A controladoria nas empresas analisadas do Brasil não tem um desempenho bom com 

relação à avaliação das ameaças e oportunidades ambientais (Quadro 34). Este mesmo 

panorama é verificado na empresa da Espanha analisada, agravado pelo fato que esta empresa 

demonstra um desempenho nulo em formulação e avaliação de planos alternativos, assim 

como na escolha e implementação destes planos (Quadro 34). 

 Na área de marketing das empresas do Brasil repetem-se as verificações da área de 

controladoria, ou seja, não há avaliação das oportunidades e ameaças advindas do ambiente 

externo, exceto na empresa C. Salienta-se que na empresa A da Espanha, o desempenho da 

área de marketing com relação à gestão de custos é bastante crítica, quando comparada as 

empresas do Brasil (Quadro 35). 

 O aumento de valor agregado dos produtos produzidos na conserva de pescado é uma 

tendência verificada em todas as empresas, tanto no Brasil como na Espanha, exceto na 

empresa C do Brasil, que aposta na valorização dos produtos atuais. No entanto, possui uma 

área de desenvolvimento de novos produtos, independente na empresa, responsável também 

pela inovação. Na Espanha, a empresa analisada sob este aspecto, possui a área de 

desenvolvimento ligada à área de marketing. As empresas A e B do Brasil possuem a área de 

desenvolvimento de produtos ligada ao controle de qualidade.  

 O desempenho da área de marketing, com relação ao preço de venda da conserva de 

pescado, é extremamente bom, conforme dados do Quadro 37, em todas as empresas 

pesquisadas do Brasil e da Espanha. Da mesma forma, o preço de venda possui forte 

influência advinda do custo de produção, também em todas as empresas de conserva de 

pescado pesquisadas, tanto do Brasil como da empresa da Espanha analisada (Quadro 38). 

 Ainda que se tenha percebido a importância dada ao custo de produção, o mercado 

consumidor da conserva de pescado influencia diretamente no preço de venda. Esta influência 

é verificada tanto nas empresas do Brasil como da empresa da Espanha analisada (Quadro 

39). 

 Para uma melhor visão holística dos achados da pesquisa e sintetizar a análise 

comparativa da forma de gestão de custos de matérias-primas nas empresas de conserva do 

Brasil e da Espanha, elaborou-se uma síntese conforme segue no Quadro 40. 
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Aspectos da gestão de custos 
de matérias-primas nas 
empresas pesquisadas 

Brasil Espanha 

Responsabilidade da compra da 
matéria-prima pescado 

Há um setor específico para 
compra da matéria-prima 
subordinado ao alto escalão das 
empresas 

Há um setor específico para compra 
da matéria-prima subordinado ao 
alto escalão das empresas 

Grau de importância dado a 
matéria-prima pescado 

Elevado Elevado 

Origem da matéria-prima 
pescado 

70% importada 30% importada 

Uso da matéria-prima 60% conserva de sardinha 69% conserva de atum 
Controle e programação de 
matéria-prima pescado 

maioria sistema ERP, somente 
uma empresa do Brasil não 
utiliza sistema informatizado. 

Há sistema informatizado para esta 
finalidade 

Disparo da necessidade de 
compra da matéria-prima 

Previsão de venda Previsão de venda 

Cálculo para compra da matéria-
prima 

Somente uma empresa utiliza o 
software de gestão às demais 
utilizam o LEC 

Não utiliza cálculo 

Método de avaliação dos 
estoques 

Custo médio A maior empresa utiliza custo 
médio, a menor por lote 

Armazenagem e tempo de 
reserva médio de estoque 

30 a 90 dias 90 a 180 dias 

Percentual médio do elemento 
de custo  matéria-prima pescado, 
no custo final do produto 

49,3% 52% 

Relatório de acompanhamento 
da variação de custo da matéria 
prima 

Uma empresa mensal, outra 
empresa diário e por indicadores 
de performances. E a terceira 
possui os três relatórios, diário, 
mensal e por indicadores de 
performances  

Mensal, após fechamento contábil 

Sistema de acumulação de 
custos 

Por ordem ou por lote Por ordem ou por lote 

Métodos de custeio Variável ou direto Absorção 
Necessidades para sobrevivência Investir em tecnologia e controle 

de custos 
Estar presente em regiões 
produtoras de pescado e investir em 
maior valor agregado aos produtos 
da conserva de pescado 

Integração das áreas com a 
compra de pescado 

Fraco á médio Médio 

Análise de ameaças ambientais e 
oportunidades 

Fraca/Média Médio 

Tendência dos produtos de 
conserva de pescado 

Gerar valor agregado Gerar valor agregado 

Influência sobre o preço de 
venda 

Custo de produção e mercado 
consumidor 

Custo de produção e mercado 
consumidor 

 
Quadro 40 - Análise comparativa da gestão de custos de matérias-primas nas empresas 
brasileiras e espanholas 
Fonte: dados da pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Neste capítulo apresentam-se as conclusões da pesquisa, reportando-se a cada objetivo 

específico traçado no início desta pesquisa. Além disso, considerando-se as limitações do 

estudo, arrolam-se recomendações para futuras investigações sobre o tema abordado. 

5.1 CONCLUSÕES 

 O trabalho objetivou analisar comparativamente a forma da gestão dos custos de 

matérias-primas em indústrias de conserva de pescado do Brasil e da Espanha, em face da 

escassez de pescado no mundo. Para tanto realizou-se pesquisa descritiva, do tipo 

levantamento, com abordagem predominantemente quantitativa. As conclusões para cada 

objetivo específico previamente traçado, serão apresentadas na seqüência. 

 A pesquisa foi desenvolvida contendo um perfil de respondentes especializados em 

suas áreas de atuação, com tempos de função no cargo que variaram entre, pessoas recém 

contratadas, como também com até 20 anos de atuação nas empresas. Este perfil de 

respondente especializado facilitou as inferências e análises do panorama do setor de conserva 

de pescado do Brasil e da Espanha, elaborados ao longo do trabalho.  

 Como exemplo desta especialização dos respondentes foi o que se encontrou na área 

de controladoria. Neste setor, nas empresas pesquisadas, existem pessoas qualificadas com 

especializações além da graduação, ou seja, pós-graduação em suas áreas de atuação. Em 

algumas empresas até mais do que uma pós-graduação. Esta verificação dos respondentes da 

controladoria é válida para as empresas do Brasil, como para a empresa da Espanha. 

 Em relação ao primeiro objetivo específico, caracterizar as empresas de conserva de 

pescado pesquisadas do Brasil e da Espanha, destaca-se que as empresas selecionadas no 

Brasil são de grande porte. Seus mercados de atuação são pouco pulverizados, ou seja, todas 

as empresas pesquisadas têm seu mercado de atuação restrito principalmente ao mercado 

interno, cerca de 90%. Diferentemente das empresas da Espanha analisadas, uma delas é 

considerada de porte médio e a outra de grande porte. De acordo com a empresa de maior 

porte, os mercados de atuação já estão bastante globalizados, sendo que o mercado interno 

absorve 36% das vendas.  

 Mais de 70% dos produtos comercializados nas empresas de conserva de pescado do 

Brasil estão concentradas na conserva de sardinha, produto com um mercado estagnado 
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internacionalmente nos últimos anos, devido principalmente a sobrepesca desta espécie. Para 

contrapor a esta situação, as empresas brasileiras, a partir dos anos 90, começaram a produzir 

conservas de atum. Atualmente, com mercado em expansão em nível mundial, a conserva de 

atum ocupa em média 35% da produção no Brasil e vem aumentando 15% a cada ano.  

 Este cenário brasileiro de concentração de produção em uma espécie já em sobrepesca 

e restrito ao mercado nacional é preocupante, quando comparado às tendências mundiais de 

globalização dos mercados e de diversificação da produção, como no caso das empresas da 

Espanha pesquisadas.  

 De acordo com uma das empresas da Espanha, esta já possui uma diversificação maior 

de produtos em conserva, concentrando seus esforços na conserva de atum (69%), também 

possui em linha de produção conservas de mexilhão, saladas e semi-conservas de pratos 

prontos. Esta diversificação é confirmada na maioria das empresas pesquisadas, tanto nas 

empresas do Brasil como nas empresas da Espanha, verificando-se uma tendência maior 

destas em agregar mais valor às conservas de pescado. 

 O mercado de conserva de pescado do Brasil possui um faturamento mensal médio de 

R$ 75 milhões de reais para as três maiores empresas de conserva de pescado.  Considerando 

as maiores empresas da Espanha, o faturamento mensal sobe para � 150 milhões de euros. 

Considerando-se somente as empresas pesquisadas, o faturamento médio mensal é de � 32 

milhões de euros, portanto, próximo do faturamento nas empresas brasileiras, embora de porte 

menor.  

 Com relação ao segundo objetivo específico, verificar como ocorre a gestão de custos 

de matérias-primas nas empresas pesquisadas, a pesquisa indica que a matéria-prima pescado 

possui um tratamento diferenciado, quando comparado aos demais insumos da conserva de 

pescado. Em todas as empresas pesquisadas existem departamentos específicos para compra 

do pescado e estes respondem diretamente para os altos escalões de executivos das empresas. 

Esta distinção denota o grau de importância dada à esta matéria-prima, considerada 

estratégica pelas empresas de conserva de pescado pesquisadas.   

 A matéria-prima principal das empresas de conserva de pescado do Brasil, a sardinha, 

provém do mercado internacional. Devido ao não suprimento de pesca nacional desta espécie 

e a sobrepesca, as empresas brasileiras recorrem à importação para suprir suas necessidades 

de produção, cerca de 70% da matéria-prima é adquirida de fora do País. Por conseguinte, há 

um significativo aumento dos custos da matéria-prima, visto que os custos de importação são 

acrescidos ao custo do pescado. 
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 Para o controle e programação de matérias-primas, nas empresas brasileiras somente 

uma das empresas brasileiras não utiliza nenhum procedimento informatizado para compra e 

programação de necessidades da matéria-prima, as demais utilizam sistemas ERP para esta 

finalidade. Nas empresas analisadas da Espanha, estas utilizam-se de softwares para controle 

e programação de compra da matéria-prima.  

 O disparo de compra e necessidade da matéria-prima pescado, nas empresas 

pesquisadas brasileiras e espanholas, é iniciado principalmente pela previsão de venda, pois a 

quantidade a ser utilizada para cada produto a ser fabricada é fixa e calculada previamente. O 

método de avaliação dos estoques adotado é o custo médio. Somente na empresa de menor 

porte da Espanha, o método de avaliação de estoque verificado é por lote. 

 No Brasil, a armazenagem e reserva média de estoque da matéria-prima, devido a 

pericibilidade do pescado, assim como os custos de armazenagem, fazem com que as 

empresas possuam, apesar de importarem 70% da matéria-prima, somente 30 a 90 dias de 

estoques. Esta realidade também é confirmada na maior empresa da Espanha pesquisada. 

 O elemento de custo de maior percentual, em relação ao custo total da conserva de 

pescado, é a matéria-prima pescado, 45% em média. Isto confirma a importância estratégica 

da gestão de custos da matéria-prima pescado. Apesar da importância estratégica, duas das 

empresas brasileiras utilizam relatórios mensais de acompanhamento da evolução de custos, 

após fechamento contábil, demonstrando assim, uma possível fragilidade em prever cenários 

de mudanças bruscas no ambiente desta matéria-prima. O que se confirma quando analisado o 

baixo grau de desempenho da controladoria na presente pesquisa. 

 O sistema de acumulação de custos utilizado nas empresas de conserva de pescado é 

somente por ordem de produção ou lote, devido ser um material altamente perecível em todo 

seu processo de manufatura. 

 Os métodos de custeio aplicados para análise gerencial, de todas as empresas de 

conserva de pescado do Brasil, é o custeio variável ou direto. A empresa da Espanha analisada 

utiliza o método de custeio por absorção. Com a utilização do custeio variável indentifica-se a 

margem de contribuição individual por produto, além da margem global da empresa. Neste 

método dispensa-se o rateio dos custos fixos, que são deduzidos diretamente do resultado do 

período. Infere-se que a empresa A da Espanha, por possuir várias unidades em diferentes 

países, opte por utilizar o custeio por absorção para que tenha uma visão uniforme dos custos 

nas diferentes unidades de produção. 

 O último objetivo específico, analisar as semelhanças e diferenças da gestão de custos 

de matérias-primas nas empresas pesquisadas, destaca-se que o futuro do ramo da conserva de 
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pescado no Brasil é bastante preocupante, devido à carência e necessidades apontadas de 

investimentos em tecnologia de fabricação e controle de custos, aliadas à falta de suprimentos 

da principal matéria-prima pescado e à evolução de queda acentuada de sobrevivência das 

empresas nos últimos anos. Na Espanha, denota-se que o desenvolvimento maior em 

tecnologia, a inserção em mercados globalizados, a diversificação de produtos e com maior 

valor agregado, fazem com que estas empresas tenham uma maior sobrevivência a partir da 

busca de grandes regiões produtoras de pescado. 

 A gestão de custos das matérias-primas apresenta-se dificultosa sob diversos aspectos 

verificados na pesquisa, especialmente devido a falta de integração das áreas das empresas, 

tanto no Brasil como na Espanha, particularmente com a área de compra de pescado, 

responsável pela compra da matéria-prima. Esta falta de integração dificulta o fluxo de 

informações advindas de outros sistemas existentes nas empresas e que necessitam estar 

integradas ao sistema de gestão de custos, para que este cumpra sua finalidade de fornecer 

subsídios às tomadas de decisões.  

 O preço de venda da conserva de pescado é fortemente influenciado pelo custo de 

produção e pelo mercado consumidor. O primeiro é impactado diretamente com o peso do 

custo da matéria-prima pescado no custo final do produto. O segundo se refere às outras 

fontes alternativas de suprimentos de proteínas atualmente existentes na alimentação humana. 

Esta interferência no preço de venda ocorre no Brasil e na Espanha, conforme constatado na 

presente pesquisa. 

 Assim conclui-se que, pela análise comparativa da forma da gestão dos custos de 

matérias-primas em indústrias de conserva de pescado do Brasil e da Espanha, que há 

semelhanças em alguns aspectos entre as empresas dos dois países, mas também há 

divergências na conduta face a escassez de pescado no mundo. 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 Considerando as limitações da pesquisa, fazem-se necessárias recomendações para 

estudos futuros acerca deste mesmo tema. Sugerem-se as seguintes abordagens: 

 a) ampliar a pesquisa na Espanha, aplicando o mesmo instrumento de pesquisa nas 

maiores empresas da Espanha e comparar com as maiores do Brasil aqui apresentadas; 
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 b) investigar a forma de gestão dos custos de matérias-primas em indústrias de 

conserva de pescado de outros países que fabricam conserva de pescado e comparar com as 

empresas do Brasil e da Espanha aqui mencionadas; e 

 c) desenvolver um banco de dados com os números atuais da conserva de pescado no 

Brasil, hoje disperso, e verificar as interferências de outros setores da alimentação. 
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APÊNDICE A – FABRICANTES DE CONSERVA DE PESCADO DA ESPANHA  

Maiores fabricantes de conserva de pescado da Espanha  

Empresas Volume Tm Valor Milhões � 
Luis Calvo Sanz 120.000    315 
Jealsa Rianxeira 105.000    310 
Frinsa del Noroeste 97.000    198 
Conservas Garavilla 91.600    194 
Bernardo Alfageme 53.000    75 
Salica 23.200    56 
Conservas Dani 22.000    65 
Conservas Ubago 13.900    33 
Conservas Cerqueira 13.000    21 
Thenaisie-Provote 13.000    36,5 
Pita Hermanos 12.500    45 
Conservas Friscos 12.000    37 
Conservas del Noroeste 12.000    37 
Conservas Ortiz 11.500    33 
C.Antonio Alonso 11.103    25,5 
Hijos de Carlos Albo 11.100    75,3 
Usisa 11.000    20 
Conservas Noly 8.000    28 
Ignácio Glez.Montes 7.500    18,5 
Justo López Valcarcel 6.500    17 
Industrias Cerdeimar 6.000    16 
Alfonso García López 6.000    36 
Consorcio Español Conservero 5.100    25,5 
Alimentos Arosa 4.800    5,4 
Francisco Gil Comes 4.500    25 
Lago Paganini 3.120    6 
Orbe 3.000    9,5 
Modesto Carrodeguas 2.700    13,5 
Conservas Peña 2.500    10 
Don Atún 2.000    3 
Conservas Cortizo 1.900 9 
 
Fonte: adaptado de ANFACO (2005). 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA AS EMPRESAS 

DO BRASIL 

 
ÁREA DE CONTROLADORIA 
 
 

1) PERFIL DO RESPONDENTE: 

 

1.1) Desde quando trabalha na empresa?___________________________________________  

1.2) Cargo que exerce na empresa? _______________________________________________ 

1.3) Tempo que ocupa o cargo?__________________________________________________ 

1.4) Grau de instrução formal do representante da pesquisa: 

 (   ) primeiro grau 

 (   ) segundo grau 

 (   ) terceiro grau. Qual curso?_____________________________________________ 

 

1.5) Possui pós-graduação: 

 (   ) especialização. Qual curso?____________________________________________ 

 (   ) mestrado. Qual curso?________________________________________________ 

 (   ) doutorado. Qual curso?_______________________________________________ 

 

2) CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA: 

 

2.1) Em relação às embarcações para a pesca da matéria-prima pescado: 

 (    ) somente utiliza-se de navios pesqueiros de terceiros 

 (    ) a empresa possui navios pesqueiros 

 (    ) a empresa participa de cooperativa de pesca 

 (    ) a empresa somente compra pescado de terceiros 

 (    ) outra. Qual?_______________________________________________________ 

 

2.2) Quantos funcionários diretos a empresa possui? 

 (    ) menos de 100 funcionários                            (    ) entre 100 a 200 funcionários 

 (    ) entre 200 a 500 funcionários                          (    ) entre 500 a 800 funcionários 

 (    ) entre 800 a 1000 funcionários                        (    ) mais de 1000 funcionários. 
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2.3) O faturamento mensal da empresa é de aproximadamente: 

 (    ) menos de R$ 10 milhões de reais                  

 (    ) entre R$ 10 milhões e 20 milhões de reais 

 (    ) entre R$ 20 milhões e 50 milhões de reais 

 (    ) entre R$ 50 milhões e 100 milhões de reais 

 (    ) mais de 100 milhões de reais. 

 

2.4) Assinale os mercados de atuação e o percentual médio de vendas dos produtos de 

conserva de pescado produzidos por sua empresa: 

       (    ) mercado interno ____%                                    (    ) mercado europeu ____% 

       (    ) América Latina ____%                                     (     ) América do Norte ____% 

 (    ) Ásia ____%                                                      (    ) África ____% 

 (    ) Oceania ____%                                                 (    ) América Central ____% 

 

2.5) Assinale em ordem decrescente de importância se a localização da unidade (ou unidades) 

de fabricação está relacionada com os motivos de 1 a 7, sendo 1 para o mais importante e 7 

para o menos importante: 

MOTIVOS DA LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE FABRICAÇÃO IMPORTÂNCIA 

Mercado consumidor   

Proximidades de fontes da matéria-prima pescado   

Logística de recebimento de matéria-prima e escoamento de produção   

Custo de mão-de-obra   

Localização desde a fundação da unidade   

Incentivos fiscais   

Mão-de-obra especializada   

 

2.6) Assinale os produtos produzidos por sua empresa e o percentual médio de faturamento 

mensal? 

 (    ) conserva de sardinha  ______% 

 (    ) conserva de atum   ______% 

 (    ) conserva de mexilhão  ______% 

 (    ) outros. Qual(is)?  _______________________% 
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3) QUESTÕES DA PESQUISA: 

 

3.1) Quais os elementos de custo que compõem o custo final da conserva de pescado (produto 

final) e qual o percentual que representam em relação ao custo total?  

 (    ) matéria-prima (pescado)_______% 

 (    ) material de embalagem ________% 

 (    ) materiais auxiliares (líquido de cobertura, condimentos etc.)_______% 

 (    ) mão-de-obra direta _______% 

 (    ) mão-de-obra indireta ______% 

 (    ) outros custos de fabricação (combustíveis, luz, água etc.) _______% 

 (    ) outros. Especifique?_______________________________________________% 

 

3.2) Qual o método de custeio de sua empresa para análise gerencial e gestão de custos? 

(   ) método   custeio por   absorção, no qual todos os custos fixos e variáveis de 

produção são considerados custos dos produtos 

(    ) método de custeio variável ou direto, no qual são apropriados somente os custos 

da manufatura  variáveis aos produtos, que incluem materiais diretos, mão-de-

obra direta e custos indiretos de fabricação variáveis 

(   ) método de custeio baseado em atividades (ABC – Activity-Based Costing), no 

qual os custos são primeiramente alocados às atividades e depois estas são 

alocados através de direcionadores devidamente mensuráveis para o produto 

(     ) outro método. Qual? ______________________________________________. 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

ÁREA DE MARKETING 

1) PERFIL DO RESPONDENTE: 

 

1.1) Desde quando trabalha na empresa?___________________________________________  

1.2) Cargo que exerce na empresa? _______________________________________________ 

1.3) Tempo que ocupa o cargo?__________________________________________________ 

1.4) Grau de instrução formal do representante da pesquisa: 

 (   ) primeiro grau 

 (   ) segundo grau 

 (   ) terceiro grau. Qual curso?_____________________________________________ 

 

1.5) Possui pós-graduação: 

 (   ) especialização. Qual curso?____________________________________________ 

 (   ) mestrado. Qual curso?________________________________________________ 

 (   ) doutorado. Qual curso?_______________________________________________ 

 

2) QUESTÕES DA PESQUISA: 

 

2.1) O desenvolvimento de novos produtos está subordinado a qual área em sua empresa? 

 (   ) área de marketing 

 (   ) controle de qualidade 

   (   ) existe    uma   área   independente  na  empresa  para    desenvolvimento   de   

novos produtos ou inovação. 
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2.2) Em sua empresa, qual o grau de integração/relacionamento da área de Marketing com 

referência a compra de matéria-prima pescado e as outras áreas da empresa? Assinale ao lado 

de cada área o grau de integração seguindo a seguinte escala: (1) nenhum; (2) muito fraco; (3) 

fraco; (4) médio; (5) forte; (6) muito forte. 

GRAU  DE INTEGRAÇÃO  ÁREAS 
1 2 3 4 5 6 

Compra de pescado       

Suprimentos       

Custos       

Controladoria       

Desenvolvimento de produtos       

Controle de qualidade       

Armazenagem e movimentação       

Produção / industrial       

 

2.3) O aumento de valor agregado nos produtos de conserva de pescado é uma tendência neste 

mercado para ter maior crescimento? 

(   ) sim, os lançamentos dos produtos levam em consideração esta tendência 

 (   ) não, acreditamos que os atuais produtos, já em linha, tem margem para crescimento 

no atual mercado e por isso investimos somente nos atuais produtos já lançados. 

 

2.4) Na área de Marketing, qual a importância dada ao futuro do ramo de conserva de 

pescado? Atribua a cada item abaixo o grau correspondente, sendo: (1) não tem importância; 

(2) fraca importância; (3) média importância; (4) importante; (5) muito importante. 

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA ASSERTIVAS  
1 2 3 4 5 

Escassez de matéria-prima pescado       

Procura de alternativas de novos produtos de pescado viáveis no 
mercado 

     

Buscar novos mercados fornecedores de matéria-prima em outras 
regiões, países ou no mundo 

     

Estar presente nas grandes regiões produtoras de pescado no mundo      

Investir em tecnologia de fabricação para se tornar mais competitivo      

Melhorar os controles de custos e de fabricação para diminuir 
desperdícios e perdas 

     

Criar produtos de maior valor agregado em relação aos produtos 
fabricados atualmente 

     

Investir em campanhas de marketing para fortalecimento dos 
mercados atuais e inserção da marca em outros mercados 
consumidores 
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2.5) Uma das funções fundamentais do Marketing Estratégico é o suporte de informações no 

processo de gestão das empresas, nas formulações de estratégias para tomada de decisões 

dentro das empresas. Com relação à escassez matéria-prima pescado, assinale nos itens abaixo 

o grau de desempenho do marketing de sua empresa, sendo: (1) nenhum; (2) muito fraco; (3) 

fraco; (4) médio; (5) forte; (6) muito forte. 

 

GRAU DE 
DESEMPENHO ESTRATÉGIAS DE MARKETING 
1 2 3 4 5 6 

Projeção de cenários de dificuldade de aquisição de matérias-

primas 
      

Definição de objetivos a serem perseguidos de consumo e custos 

de aquisição 
      

Avaliação das ameaças e oportunidades ambientais       

Detecção dos pontos fortes e fracos da empresa       

Formulação e avaliação de planos alternativos       

Escolha e implementação do melhor plano alternativo       

 

2.6) Assinale em ordem decrescente de importância se o preço de venda dos produtos de sua 

empresa é determinado com base nos itens que seguem, sendo 1 para o mais importante e 5 

para o menos importante: 

 (    ) custo de produção 

 (    ) preço da concorrência 

 (    ) mercado consumidor 

 (    ) lei da oferta e da procura 

 (    ) outro. Qual? ______________________________________________________ 
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2.7) Assinale ao lado de cada item abaixo o grau de desempenho da área de Marketing, sendo: 

(1) nenhum; (2) muito fraco; (3) fraco; (4) médio; (5) forte; (6) muito forte. 

 

GRAU  DE 

DESEMPENHO DESEMPENHO DA ÁREA DE MARKETING 

1 2 3 4 5 6 

Analisa o comportamento do produto delineado pela 

engenharia/desenvolvimento de produtos, no mercado em que a empresa 

se encontra             

Faz o levantamento das informações de preços dos produtos no mercado             

Faz o levantamento das informações relativas às quantidades possíveis de 

vendas             

Faz o levantamento dos anseios dos consumidores             

Participa ativamente de metodologias de gerenciamento, como Custo 

Meta, para definir qual o produto a ser feito e qual o custo a ser 

perseguido pela empresa             

  

2.8) Na visão da área de Marketing, qual a importância no preço de venda dos produtos dos 

elementos que constam no quadro abaixo? Atribua a cada item abaixo o grau correspondente, 

sendo: (1) não tem importância; (2) fraca importância; (3) média importância; (4) importante; 

(5) muito importante. 

GRAU  DE IMPORTÂNCIA 
ASPECTOS DO PREÇO DE VENDA 

1 2 3 4 5 

Custo de produção           

Comissão de vendas           

Frete/logística de distribuição           

Canais de vendas           

Regiões de consumo           

 

 

 

 



 140 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

ÁREA DE SUPRIMENTOS 

 

1) PERFIL DO RESPONDENTE: 

 

1.1) Desde quando trabalha na empresa?___________________________________________  

1.2) Cargo que exerce na empresa? _______________________________________________ 

1.3) Tempo que ocupa o cargo?__________________________________________________ 

1.4) Grau de instrução formal do representante da pesquisa: 

 (   ) primeiro grau 

 (   ) segundo grau 

 (   ) terceiro grau. Qual curso?_____________________________________________ 

 

1.5) Possui pós-graduação: 

 (   ) especialização. Qual curso?____________________________________________ 

 (   ) mestrado. Qual curso?________________________________________________ 

 (   ) doutorado. Qual curso?_______________________________________________ 

 

2) QUESTÕES DA PESQUISA: 

2.1) A compra da matéria-prima pescado é atribuição de qual área em sua empresa? 

 (   ) da área de suprimentos / supply chain 

 (   ) da área de compras de pescado 

 (   ) outra.Qual?________________________________________________________ 

 

2.2) Se existir uma área específica em sua empresa para compra de matéria-prima pescado, 

ela está subordinada administrativamente a quem? 

 (   ) suprimentos / supply chain 

 (   ) diretoria industrial 

 (   ) presidência da empresa / comando geral da organização 

 (   ) gerência industrial 

 (   ) outra área. Qual? ___________________________________________________ 
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2.3) A origem da matéria-prima pescado na empresa é? 

 (   ) somente nacional 

 (   ) somente importado 

 (   ) nacional e importada. Proporção nacional _____% e internacional _____% 

 

2.4) Os responsáveis pela compra de matéria-prima pescado importada e nacional não são os 

mesmos na sua empresa? 

(  ) sim, quem é responsável pela matéria-prima importada não compra matéria-prima 

nacional, são responsabilidades independentes; 

(  ) não,  quem  é  responsável  pela compra  da matéria-prima  importada também é 

responsável pela compra da matéria-prima nacional. 

 

2.5) Qual o tempo médio de armazenagem da matéria-prima pescado na sua empresa? 

 (    ) até 30 dias                                    (    ) de 30 a 90 dias 

           (    ) de 90 a 180 dias                           (    ) de 180 a 360 dias                                

 (    ) mais de 360 dias. Quantos dias? _______________________________________ 

 (    ) desconhece o tempo de armazenagem médio. 

 

2.6) Qual a reserva média de estoque da matéria-prima pescado para a produção que a sua 

empresa possui? 

 (    ) até 30 dias                                     (    ) de 30 a 90 dias 

           (    ) de 90 a 180 dias                             (    ) de 180 a 360 dias 

 (    ) mais de 360 dias. Quantos dias? _______________________________________ 

 (    ) desconhece o tempo de reserva médio. 
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2.7) Na área de suprimentos, qual a importância dada ao futuro do ramo de conserva de 

pescado? Atribua a cada item abaixo o grau correspondente, sendo: (1) não tem importância; 

(2) fraca importância; (3) média importância; (4) importante; (5) muito importante. 

 

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA ASSERTIVAS  
1 2 3 4 5 

Escassez de matéria-prima pescado       

Procura de alternativas de novos produtos de pescado viáveis no 
mercado 

     

Buscar novos mercados fornecedores de matéria-prima em outras 
regiões, países ou no mundo 

     

Estar presente nas grandes regiões produtoras de pescado no mundo      

Investir em tecnologia de fabricação para se tornar mais competitivo      

Melhorar os controles de custos e de fabricação para diminuir 
desperdícios e perdas 

     

Criar produtos de maior valor agregado em relação aos produtos 
fabricados atualmente 

     

Investir em campanhas de marketing para fortalecimento dos 
mercados atuais e inserção da marca em outros mercados 
consumidores 

     

 

2.8) Em sua empresa, qual o grau de integração/relacionamento da área de suprimentos com 

referência a compra de matéria-prima pescado e as outras áreas da empresa? Assinale ao lado 

de cada área o grau de integração seguindo a seguinte escala: (1) nenhum; (2) muito fraco; (3) 

fraco; (4) médio; (5) forte; (6) muito forte. 

 

GRAU  DE INTEGRAÇÃO  ÁREAS 
1 2 3 4 5 6 

Compra de pescado       
Controladoria       
Custos       
Marketing       
Desenvolvimento de produtos       
Controle de qualidade       
Armazenagem e movimentação       
Produção / industrial       
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2.9) A área de suprimentos utiliza algum software para programação das necessidades de 

matéria-prima pescado? 

(     ) SAP 

(     ) Microssiga 

(     ) Datasul 

(     ) software de gestão desenvolvido pela própria empresa 

(     ) outro. Qual? ______________________________________________________ 

(     ) não utiliza software de gestão para pescado. 

 

2.10) Assinale em ordem decrescente o que dispara o início de compra de matéria-prima 

pescado na sua empresa, sendo 1 a mais utilizada e 4 a menos utilizada. 

 

INÍCIO DA COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PESCADO ORDEM 
UTILIZADA 

Com base na carteira de pedidos  

Previsão de vendas  

Histórico de utilização em cada época do ano já definido por 
sazonalidade da demanda 

 

Oportunidade de oferta durante o ano  

       

2.11) Na determinação da quantidade de compra da matéria-prima pescado, a empresa utiliza 

algum cálculo para abastecimento? 

(    ) sim, o software de gestão já faz o cáculo automaticamente para todas as matérias- 

primas ligadas diretamente à conserva de pescado 

(    ) não aplicamos cálculo para pescado. Aplicamos somente para outros materiais da 

conserva de pescado 

(    ) utilizamos o cálculo de Lote Econômico de Compra (LEC) 

(    ) utilizamos outro cálculo. Qual? ______________________________________ 
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2.12) Quais os métodos utilizados na avaliação dos estoques de pescado em sua empresa? 

 (    ) PEPS (primeiro que entra é o primeiro que sai) ou FIFO (first in, first out); 

 (    ) UEPS (último que entra é o primeiro que sai) ou LIFO (last in, first out); 

 (    ) Custo médio 

 (    ) Custo específico por lote 

 (    ) Outro. Qual?_______________________________________________________ 

 

2.13) Quais as metodologias utilizadas no controle dos estoques de pescado em sua empresa? 

 (    ) JIT (just in time) 

 (    ) Kanban 

 (    ) Ponto de pedido gerado automaticamente pelo sistema ERP 

 (    ) Outro. Qual? ______________________________________________________. 

 



 145 

APÊNDICE C – INTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA AS EMPRESAS DA 

ESPANHA 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ÁREA DE CONTROL 

 

1) PERFIL DE QUIEN RESPONDE: 

 

1.1) ¿Desde cuándo trabaja en la empresa? ________________________________________ 

 

1.2) Cargo que ejerce en la empresa ______________________________________________ 

 

1.3) ¿Desde cuándo ocupa el presente cargo? _______________________________________ 

 

1.4) Grado de instrucción formal del representante de la investigación: 

 (   ) primaria  

 (   ) secundaria 

 (   ) univeristario – Formación terciaria. Especificar el curso _____________________ 

 

1.5) Posee post -graduación: 

 (   ) Especialización. Especificar el curso ____________________________________ 

 (   ) Maestría. Especificar el curso __________________________________________ 

 (   ) Doctorado. Especificar el curso ________________________________________ 

 

2) CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 

 

2.1) En relación a los embarques para la pesca de pescado como  materia prima: 

 (    ) solamente se utilizan barcos pesqueros de terceros 

 (    ) la empresa posee barcos pesqueros 

 (    ) la empresa participa en una cooperativa de pesca 

 (    ) la empresa solamente le compra pescado a terceros 

 (    ) otra. ¿Cuál? ______________________________________________________ 
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2.2) ¿Cuántos empleados hay contratados directamente por la empresa ? 

 (    ) menos de 100 empleados                             (    ) entre 100 a 200 empleados  

 (    ) entre 200 a 500 empleados                           (    ) entre 500 a 800 empleados  

 (    ) entre 800 a 1000 empleados                         (    ) más de 1000 empleados. 

 

2.3) La recaudación mensual de la empresa es de aproximadamente: 

 (    ) menos de �$10 millones de euros                  

 (    ) entre �$ 10 millones e 20 millones de euros 

 (    ) entre �$ 20 millones y 50 millones de euros 

 (    ) entre �$ 50 millones y 100 millones de euros 

 (    ) más de 100 millones de euros. 

 

2.4) Señale los mercados de actuación y el porcentaje promedio de ventas de los productos de 

conserva de pescado producidos por su empresa: 

 (    ) mercado interno ____%                                   (     ) mercado europeo ____% 

 (    ) América Latina ____%                                    (    ) América del  Norte ____% 

 (    ) Asia ____%                                                      (    ) África ____% 

 (    ) Oceanía ____%                                                (     ) América Central ____% 

2.5) Señale en orden decreciente de importancia si la ubicación de la unidad (o unidades) de 

fabricación está relacionada con los motivos de 1 a 7, siendo 1 para el más importante y 7 

para el menos importante: 

MOTIVOS DE LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE 

FABRICACIÓN 
IMPORTANCIA 

Mercado consumidor  

Proximidades de fuentes pescado como materia prima   

Logística para la recepción de la materia prima y distribución de la  

producción 
 

Costo de mano de obra  

Localización desde a la fundación de la unidad  

Incentivos fiscales  

Mano de obra especializada  
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2.6) Señale los productos producidos por su empresa y el porcentaje promedio de la 

facturación mensual? 

 (    ) conserva de sardina  ______% 

 (    ) conserva de atún    ______% 

 (    ) conserva de mejillón  ______% 

 (    ) otros. ¿Cuál(es)?  _________________________________________________% 

                        

3) PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN : 

 

3.1) ¿Cuáles son los elementos de costo que componen el costo final de la conserva de 

pescado (producto final) y cuál es el porcentaje que representan en relación al costo total?  

 (    ) materia-prima (pescado)_______% 

 (    ) material de embalaje ________% 

 (    ) materiales auxiliares (líquido de recubrimiento, condimentos etc.)_______% 

 (    ) mano de obra directa _______% 

 (    ) mano de obra indireta ______% 

 (    ) otros costos de fabricación (combustibles, luz, agua etc.) _______% 

 (    ) otros. Especifique_______________________________________________% 

 

3.2) ¿Cuál es el método de cálculo de costos de su empresa para el análisis gerencial y gestión 

de costos? 

(   ) método  de  cálculo  de  costos  por  absorción, en el cual todos los costos fijos y 

variables de producción son considerados costos de los  productos 

(   ) método de cálculo de costos variable o directo, en el cual se consideran solamente 

los costos de la manufactura  variables a los productos, que incluyen materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación variables 

(   ) método  de  cálculo  de  costos  basado  en  actividades   (ABC  –  Activity-Based 

Costing), en las cuales los costos son asignados prioritariamente a las actividades y 

después éstos son asignados a través de indicadores debidamente medibles para el 

producto 

(   ) otro método. ¿Cuál? ______________________________________________. 
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3.3) Con referencia al sistema de acumulación de costos, su empresa utiliza para el pescado 

como materia prima: 

(  )  orden de producción o lote, que permite el reconocimiento de los costos, por 

unidad o lote, para cada orden de producción ejecutada 

(   )   por proceso,   em  el  cual  las  unidades  se  producen  em   vários   niveles  de  

producción, generalmente a gran escala y poca variedad, con procesos que 

transfieren costos de un nivel para el otro hasta llegar al producto terminado. 

 

3.4) Indique en qué informes del área de control demuestra la variación del costo del  pescado 

como materias prima: 

(  ) por medio de informes diarios, por los cierres de las órdenes de producción o de 

cada proceso de fabricación 

(   ) por medio de informes mensuales, luego del cierre del mes contable, comparando 

con padrones ya establecidos de costos 

(  ) por medio de indicadores de performance, como, consumo de materias primas  

padrones,  costos históricos anteriores 

(   ) otros. ¿Cuáles ? ___________________________________________________ 

 

3.5) Indique en orden decreciente las alternativas que tienen referencia a la forma de cómo se  

analiza la materia prima pescado en su empresa, siendo 1 la que más se aplica y 3 para la 

menos utilizada en su empresa: 

ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA PESCADO EN LA EMPRESA APLICACIÓN 

De forma estratégica y separada de los demás materiales que integran la  

conserva de pescado. 
 

De forma similar a los otros elementos que integran la conserva de 

pescado. Es un ítem del árbol del producto y cómo tal se analiza su 

variación a lo largo de cada cierre de mes. 

 

Por ser un ítem de gran impacto en los costos del producto final, se  analiza 

constantemente a lo largo del mes para posibles ajustes en este período.  
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3.6) ¿El área de proveedores utiliza algún software para la programación de las necesidades 

de pescado como materia prima? 

(     ) SAP                                                         

(     ) Microssiga 

(     ) Datasul 

(     ) software de gestión desarrollado por la propia empresa 

(     ) otro. ¿Cuál? ___________________________________________________ 

(     ) no utiliza software de gestión para pescado. 

 

3.7) Indique en orden decreciente lo que dispara el inicio de compra de pescado como materia 

prima en su empresa, siendo 1 la más utilizada y 4 la menos utilizada. 

 

INICIO DE LA COMPRA DE PESACADO COMO MATERIA 

PRIMA  

ORDEN 

UTILIZADA 

Con base en la cartera de pedidos  

Previsión de ventas  

Histórico de utilización en cada época del año ya definido por período  

de demanda 
 

Oportunidad de la oferta durante el año  

 

3.8) En la composición del costo del pescado como materia prima, cuáles valores se 

incrementan a los stocks, además del valor pagado efectivamente al proveedor? 

 (    ) impuestos federales y estaduales                          

 (    ) flete 

 (    ) costos de importación, cuando la materia prima es importada    

 (    ) seguro 

 (    ) almacenaje y otros gastos cuando son terceros que almacenan 

 (    ) otro. ¿Cuál?________________________________________________________ 
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3.9) ¿Cuáles son los métodos utilizados en la evaluación de los stocks de pescado en su 

empresa? 

 (    ) PEPS (el primero que entra es el primero que sale) o FIFO (first in, first out); 

 (    ) UEPS (el último que entra es el primero que sale) o LIFO (last in, first out); 

 (    ) Costo medio                           

 (    ) Costo específico por lote 

 (    ) Otro. ¿Cuál?_______________________________________________________ 

 

3.10) ¿Cuáles son las metodologías utilizadas en el control de los stocks de pescado en su 

empresa? 

 (    ) JIT (just in time)                             

 (    ) Kanban 

 (    ) Punto de pedido generado automáticamente por el sistema ERP 

 (    ) Otro. ¿Cuál? ______________________________________________________. 

 

3.11) Una de las atribuciones fundamentales del control, es el mantenimiento de las 

informaciones en función del proceso de gestión de las empresas. Con relación a la gestión de 

costos del pescado como materia prima, indique en los ítems abajo indicados el grado de 

desempeño del control de su empresa, siendo: (1) ningún; (2) muy débil; (3) débil; (4) medio; 

(5) fuerte; (6) muy fuerte. 

 

 

 

GRADO DE 
DESEMPEÑO FUNDAMENTOS DEL CONTROL 
1 2 3 4 5 6 

Proyección de escenarios de dificultad para adquisición de pesado 
como materias primas       

Definición de objetivos para ser perseguidos de consumo y costos 
de adquisición       

Evaluación de amenazas y oportunidades ambientales       

Percepción de los puntos fuertes y débiles de la empresa       

Formulación y evaluación de planes alternativos       

Elección e implementación del mejor plan alternativo       
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3.12) En el área de control, ¿cuál es la importancia que se le otorga al futuro del segmento de 

la conserva de pescado? Asigne a cada ítem indicado abajo su grado correspondiente, siendo: 

(1) no tiene importancia; (2) poca  importancia; (3) mediana importancia; (4) importante; (5) 

muy importante. 

 

3.13) En su empresa, ¿cuál es el grado de integración /relacionamiento del área de control con 

referencia a la compra de pescado como materia prima y las otras áreas de la empresa? 

Indique al lado de cada área el grado de integración  siguiendo la siguiente escala: (1) ningún; 

(2) muy débil; (3) débil; (4) mediano; (5) fuerte; (6) muy fuerte. 

 

GRADO DE 
IMPORTANCIA RESPUESTAS  
1 2 3 4 5 

Escasez de pescado como materia prima      

Búsqueda de alternativas de nuevos productos de pescado viables en 
la comercialización mundial 

     

Buscar nuevos mercados proveedores de materia prima en otras 
regiones, países o en el mundo 

     

Estar presente en las grandes regiones productoras de pescado en el 
mundo 

     

Invertir en tecnología de fabricación para se ser más competitivo      

Mejorar los controles de costos y de fabricación para disminuir 
desperdicios y pérdidas 

     

Crear productos de mayor valor agregado en relación a los productos 
fabricados actualmente 

     

Invertir en campañas de marketing para el fortalecimiento de los 
mercados actuales y la inserción de la marca en otros mercados 
consumidores 

     

GRADO DE INTEGRACIÓN  ÁREAS 
1 2 3 4 5 6 

Compra de pescado       
Proveedores       

Costos       
Marketing       
Desarrollo de productos       
Control de calidad       
Almacenaje y traslado       
Producción / industrial       
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ÁREA DE MARKETING 

 

1) PERFIL DE QUIEN RESPONDE: 

 

1.1) ¿Desde cuándo trabaja en la empresa? ________________________________________ 

 

1.2) Cargo que ejerce en la empresa _____________________________________________ 

 

1.3) ¿Desde cuándo ocupa el presente cargo? _______________________________________ 

 

1.4) Grado de instrucción formal del representante de la investigación: 

 (   ) primaria  

 (   ) secundaria 

 (   ) universitario – Formación terciaria. Especificar el curso ____________________ 

 

1.5) Posee post -graduación: 

 (   ) Especialización. Especificar el curso ____________________________________ 

 (   ) Maestría. Especificar el curso  _________________________________________ 

 (   ) Doctorado. Especificar el curso ________________________________________ 

 

2) PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.1) ¿Cuál es el área de su empresa responsable del desarrollo de nuevos productos? 

(   ) área de marketing 

(   ) control de calidad 

(   ) existe  uma  área  independiente  em  la  empresa  para  el  desarrollo  de  nuevos 

productos o innovación. 

 

 

 

 



 153 

2.2) En su empresa, cuál es el grado de integración/relacionamiento del área de Marketing con 

referencia a la compra de pescado como materia prima y a las otras áreas de la empresa? 

Indique al lado de cada área o grado de integración siguiendo la siguiente escala: (1) ningún; 

(2) muy débil; (3) débil; (4) mediano; (5) fuerte; (6) muy fuerte. 

 

GRADO DE INTEGRACIÓN  
ÁREAS 

1 2 3 4 5 6 

Compra de pescado       

Proveedores        

Costos       

Control       

Desarrollo de productos       

Controle de calidad       

Almacenaje y traslado        

Producción / industrial       

 

 

2.3) El aumento de valor agregado en los productos de conserva de pescado es     una 

tendencia en este mercado para tener mayor crecimiento? 

 (     ) sí, los lanzamientos de los productos toman en consideración esta tendencia 

 (  ) no, consideramos que los productos, que actualmente están en la línea de 

producción, tengan margen para crecer en el actual mercado y por eso invertimos solamente 

en los actuales productos ya lanzados. 
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2.4) En el área de Marketing, ¿cuál es la importancia que se le otorga al futuro del segmento 

de la conserva de pescado? Asigne a cada ítem de abajo el grado correspondiente, siendo:  

(1) no tiene importancia; (2) poca importancia; (3)  importancia media; (4) importante; (5) 

muy importante. 

 

GRADO DE 

IMPORTANCIA RESPUESTAS  

1 2 3 4 5 

Escasez de pescado como materia prima      

Búsqueda de alternativas de nuevos productos de pescado viables en 

la comercialización mundial 
     

Buscar nuevos mercados proveedores de materia prima en otras 

regiones, países o en el mundo 
     

Estar en las grandes regiones productoras de pescado del mundo      

Invertir en tecnología de fabricación para ser más competitivo      

Mejorar los controles de costos y de fabricación para disminuir 

desperdicios y pérdidas 
     

Crear productos de mayor valor agregado en relación a los productos 

fabricados actualmente 
     

Invertir en campañas de marketing para fortalecimiento de los 

mercados actuales y la inserción de la marca en otros mercados 

consumidores 
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2.5) Una de las funciones fundamentales del Marketing Estratégico es el soporte de 

informaciones en el proceso de gestión de las empresas, en las formulaciones de estrategias 

para la toma de decisiones dentro de las empresas. Con relación a  la escasez de pescado 

como materia prima, indique en los ítems, propuestos abajo el grado de desempeño del 

marketing de su empresa, siendo: (1) ningún; (2) muy débil; (3) débil; (4) mediano; (5) fuerte; 

(6) muy fuerte. 

 

GRADO DE 

DESEMPEÑO ESTRATEGIAS DE MARKETING 

1 2 3 4 5 6 

Proyección de escenarios de dificultad de adquisición de materias 

prima 
      

Definición de objetivos a ser perseguidos de consumo y costos de 

adquisición 
      

Evaluación de las amenazas y oportunidades ambientales       

Percepción de los puntos fuertes y débiles de la empresa       

Formulación y evaluación de planes alternativos       

Elección e implementación del mejor plan alternativo       

 

2.6) Indique en orden decreciente de importancia si el precio de venta de los productos de su 

empresa están determinados en base a los ítems presentados a continuación, siendo 1 para el 

más importantes y 5 para el menos importante: 

 (    ) costo de producción 

 (    ) precio de la competencia 

 (    ) mercado consumidor 

 (    ) ley de oferta y demanda 

 (    ) otro. ¿Cuál? ______________________________________________________ 
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2.7) Indique al lado de cada ítem presentado más abajo el grado de desempeño del área de 

Marketing, siendo: (1) ningún; (2) muy débil; (3) débil; (4) mediano; (5) fuerte; (6) muy 

fuerte. 

 

GRADO  DE 

DESEMPEÑO DESEMPEÑO DEL ÁREA DE MARKETING 

1 2 3 4 5 6 

Analiza el comportamiento del producto delineado por la ingeniería 

/desarrollo de productos, en el mercado en el que la empresa se encuentra 
      

Hace la búsqueda de las informaciones de precios de los productos en el  

mercado 
      

Hace la búsqueda de las informaciones relativas a las cantidades posibles 

de ventas 
      

Hace la búsqueda de los deseos de los consumidores       

Participa activamente de metodologías de gerenciamiento, como Costo 

Meta, para definir cuál es el producto a ser realizado y cuál el costo a ser 

perseguido por la empresa 

      

  

2.8) En la visión del área de Marketing, cuál es la importancia en el precio de venta de los 

productos de los elementos que constan en el cuadro indicado abajo? Asigne a cada ítem de 

abajo el grado correspondiente, siendo: (1) no tiene importancia; (2) poca importancia; (3)  

importancia mediana; (4) importante; (5) muy importante. 

GRADO DE IMPORTANCIA 
ASPECTOS DEL PRECIO DE VENTA 

1 2 3 4 5 

Costo de producción      

Comisión de ventas      

Flete/logística de distribución      

Canales de vendas      

Regiones de consumo      
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ÁREA DE PROVEEDORES 

 

 

1) PERFIL DE QUIEN RESPONDE: 

 

1.1) ¿Desde cuándo trabaja en la empresa? ________________________________________ 

 

1.2) Cargo que ejerce en la empresa ______________________________________________ 

 

1.3) ¿Desde cuándo ocupa el presente cargo? _______________________________________ 

 

1.4) Grado de instrucción formal del representante de la investigación: 

 (   ) primaria  

 (   ) secundaria 

 (   ) universitario – Formación terciaria. Especificar el curso _____________________ 

 

1.5) Posee post -graduación: 

 (   ) Especialización. Especificar el curso ____________________________________ 

 (   ) Maestría. Especificar el curso __________________________________________ 

 (   ) Doctorado. Especificar el curso ________________________________________ 

 

2) PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN : 

 

2.1) ¿ A qué área de la empresa le compete la compra de pescado como materia prima?   

 (   ) Del área de proveedores / supply chain 

 (   ) Del área de compras de pescado 

 (   ) Otra: ¿Cuál?_______________________________________________________ 
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2.2) Si existe un área específica en su empresa para la compra de pescado como materia 

prima, ¿ella está subordinada administrativamente a cuál ? 

 (   ) proveedores / supply chain 

 (   ) diretorio industrial 

 (   ) presidencia de la empresa / Coordinación general de la organización 

 (   ) gerencia industrial 

 (   ) otra área. ¿Cuál? ___________________________________________________ 

 

2.3) El origen del pescado como materia prima en la empresa es: 

 (   ) solamente nacional 

 (   ) solamente importado 

 (   ) nacional e importado. Proporción nacional ___% e internacional___% 

 

2.4) Los responsables de la compra de pescado como materia prima pescado importada y 

nacional, ¿en su empresa, no son los mismos? 

 (   ) sí,  quién  es  el  responsable  por  la  materia  prima importada no compra materia 

prima nacional, ¿son responsabilidades independientes?; 

 (   ) no, quién es el responsable de la compra de la materia prima importada también es    

                  responsable por la compra de materia prima nacional. 

 

2.5) ¿Cuál es período promedio de almacenaje del pescado como materia prima en su 

empresa? 

 (    ) hasta 30 días                                 (    ) de 30 a 90 días 

           (    ) de 90 a 180 días                            (    ) de 180 a 360 días                                

 (    ) más de 360 días. ¿Cuántos días? _______________________________________ 

 (    ) desconoce cuánto es el tiempo promedio de almacenaje. 

 

2.6) ¿Cuál es la reserva promedio que su empresa posee como stock del pescado como 

materia prima para la producción ? 

 (    ) hasta 30 días                                  (    ) de 30 a 90 días 

           (    ) de 90 a 180 días                             (    ) de 180 a 360 días 

 (    ) más de 360 días. ¿Cuántos días? _______________________________________ 

 (    ) Desconoce el tiempo de reserva promedio. 
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2.7) En el área de proveedores, ¿cuál es la importancia que se le otorga al futuro del segmento 

de la conserva de pescado? Asigne a cada ítem indicado más abajo, el grado correspondiente, 

siendo: (1) no tiene importancia; (2) poca importancia; (3) importancia mediana; (4) 

importante; (5) muy importante.  

 

GRADO DE 

IMPORTANCIA RESPUESTAS  

1 2 3 4 5 

Escasez de pescado como materia prima      

Búsqueda de alternativas de nuevos productos de pescado viables en 

la comercialización mundial 
     

Buscar nuevos mercados proveedores de materia prima en otras 

regiones, países o en el mundo 
     

Estar en las grandes regiones productoras de pescado del mundo      

Invertir en tecnología de fabricación para ser más competitivo      

Mejorar los controles de costos y de fabricación para disminuir 

desperdicios y pérdidas 
     

Crear productos de mayor valor agregado en relación a los productos 

fabricados actualmente 
     

Invertir en campañas de marketing para fortalecimiento de los 

mercados actuales y la inserción de la marca en otros mercados 

consumidores 
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2.8) En su empresa, ¿cuál es el grado de integración/ relacionamiento del área de proveedores 

con referencia a la compra del pescado como materia prima y las otras áreas de la empresa? 

Señale al lado de cada área el grado de integración siguiendo la siguiente escala: (1) ningún; 

(2) muy débil; (3) débil; (4) mediano; (5) fuerte; (6) muy fuerte.  

GRADO  DE INTEGRACIÓN 
ÁREAS 

1 2 3 4 5 6 

Compra de pescado       

Control       

Costos       

Marketing       

Desarrollo de productos       

Control de Calidad       

Almacenaje y traslado       

Producción / Industrial       

 

2.9) ¿El área de proveedores utiliza algún software para la programación de las necesidades 

del pescado como materia prima? 

(     ) SAP 

(     ) Microssiga 

(     ) Datasul 

(     ) software de gestión desarrollado por la propia empresa 

(     ) otro. ¿Cuál? _______________________________________________________ 

(     ) no usa software de gestión para pescado. 
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2.10) Señale en orden decreciente lo que dispara el inicio de compra de pescado como materia 

prima pescado en su empresa, siendo 1 la más usada y 4 la menos utilizada. 

INICIO DE LA COMPRA DE PESCADO COMO MATERIA PRIMA  
ORDEN 

UTILIZADA 

Según la cartera de pedidos  

Previsión de ventas  

Histórico de utilización en cada época del año ya definido por zafra de 

la demanda 
 

Oportunidad de oferta durante el año  

       

2.11) En la determinación de la cantidad de compra de pescado de materia prima, ¿la empresa 

utiliza algún cálculo para su abastecimiento? 

(  ) sí, el software de gestión ya forma el cálculo automáticamente para todas las 

materias primas vinculadas directamente a la conserva de pescado 

(   ) no aplicamos cálculo para el pescado. Aplicamos solamente para otros productos  

de la conserva de pescado 

(    ) utilizamos el cálculo de Lote Económico de Compra (LEC) 

(    ) utilizamos otro cálculo. ¿Cuál? _______________________________________ 

 

2.12) ¿Cuáles son los métodos utilizados en la evaluación del stock de pescado en su 

empresa? 

(    ) PEPS (el primero que entra es el primero que sale) o FIFO (first in, first out); 

(    ) UEPS (el último que entra es el primero que sale) o LIFO (last in, first out); 

(    ) Costo medio 

(    ) Costo específico por lote 

(    ) Otro. ¿Cuál?_______________________________________________________ 
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2.13) ¿Cuáles son las metodologías utilizadas en el control de los stocks de pescado en su 

empresa? 

(    ) JIT (just in time) 

(    ) Kanban 

(    ) Punto de pedido generado automáticamente por el sistema ERP 

(    ) Otro. ¿Cuál? ________________________________________. 
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APÊNDICE D – CARTAS DE APRESENTAÇÃO 

EMPRESAS DA ESPANHA 

 

Estimados Señores, 

 

 Por la presente, solicitamos respuesta a los cuestionarios que enviamos en anexo, 

referentes a la investigación que se está realizando sobre “Gestión de costos de materias 

primas en industrias de conserva de pescado del Brasil y España”. Estos datos serán 

utilizados como referencia para un estudio conjunto de la Oficina de la Cámara de Pontevedra 

en Brasil y el Programa de Post Graduación en Administración (PPGA) de la Universidad 

Regional de Blumenau (FURB), bajo la orientación del Director de dicha Oficina el Sr. Juan 

José María Lago y de la Profa. Dra. Ilse Maria Beuren representando a ambas instituciones 

respectivamente. 

 El objetivo de esta investigación es comparar la gestión de costos de matérias primas 

en las empresas de conserva de pescado del Brasil y España frente a la escasez de pescado en 

el mundo. Las respuestas al cuestionario son estrictamente confidenciales, siendo los datos 

analizados estadísticamente y de forma global, sin mencionar la identidad de quien respondió 

o la industria estudiada que proporcionó los datos. 

 Deseamos señalar que la cooperación con esta investigación es importante em esta 

etapa del trabajo y que los resultados obtenidos serán enviados a quien colabore, una vez que 

los mismos sean clasificados y analizados. Para que podamos tener éxito em nuestros 

propósitos, solicitamos el envío de los cuestionarios respondidos antes del 30/06/2006, o de lo 

contrario lo más rápido posible, a través de uno de los correos electrónicos indicados más 

abajo. En caso de dudas, por favor utilizar las mismas direcciones de correos. 

 Los cuestionarios se envían a las áreas especificadas en los propios instrumentos de 

investigación y deben ser respondidos por los respectivos responsables de las áreas de 

proveedores, control y marketing de su empresa.  

 

Contamos con su inestimable colaboración, lo cual agradecemos desde ya. 

Le saluda atentamente, 

 

Rodrigo dos Santos Cardoso 
E-mails para contactos: 
cardosopesquisa@yahoo.com.br 
rodrigocardoso@al.furb.br 
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EMPRESAS DO BRASIL 

 

Prezados Senhores, 

 

 Pelo presente, vimos solicitar resposta aos questionários em anexo, referente pesquisa 

sobre “Gestão de custos de matérias-primas em indústrias de conserva depescado do 

Brasil e da Espanha”. Estes dados servirão como subsídio para um estudoconjunto do 

Escritório da Cámara de Pontevedra no Brasil e do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGA) da Universidade Regional de Blumenau (FURB), sob orientação do 

Diretor do Escritório da Cámara de Pontevedra no Brasil Sr. Juan José Maria Lago e da Profa. 

Dra. Ilse Maria Beuren, respectivamente.  

 O objetivo da pesquisa é comparar a gestão de custos de matérias-primas nas empresas 

de conserva de pescado do Brasil e da Espanha face à escassez de pescado no mundo. As 

respostas ao questionário são estritamente confidenciais, sendo as respostas analisadas 

estatisticamente e de forma global, sem menção à identidade do respondente ou da indústria 

em estudo. 

 Ressaltamos que a cooperação com esta pesquisa é importante nesta fase do trabalho e 

que os resultados obtidos serão enviados aos Srs. assim que os dados forem tabulados e 

analisados. Para obter êxito em nossos propósitos, solicitamos o envio dos questionários 

respondidos até 30/06/2006, ou o mais breve possível, por um dos e-mails abaixo indicados. 

 Em caso de dúvidas, favor utilizar os mesmos e-mails.  

 Os questionários são direcionados às áreas especificadas nos próprios instrumentos de 

pesquisa e devem ser respondidos pelos responsáveis das áreas de suprimentos, controladoria 

e marketing de vossa empresa.  

 

Contamos com a inestimável colaboração e agradecemos antecipadamente. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Rodrigo dos Santos Cardoso 

E-mails de contatos: 
cardosopesquisa@yahoo.com.br 
rodrigocardoso@al.furb.br 
 


