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RESUMO: No contexto de internacionalização dos mercados as estratégias
empresariais se vinculam na obtenção de vantagens competitivas. Entretanto, o processo
que envolve as tomadas de decisões geram um aparato de novas estruturas de custos,
que podem passar despercebidas pelos tomadores de decisões, e por consequência,
minimizando/eliminando os ganhos competitivos.

Neste contexto, o intuito deste

trabalho é identificar quais as informações de custos que são levadas em consideração
na tomada de decisão e as influências na estrutura de custos resultantes das decisões de
investimentos.

Para

tanto,

utilizou-se

um

estudo

multicaso

de

natureza

exploratória/descritiva. Os resultados demonstram que os tomadores de decisões não
conhecem na totalidade a nova estrutura de custos, e que dos dez casos estudados, 90%,
tiveram custos não previstos como consequência do investimento. Esses elementos,
corroboram, com a assertiva que as decisões de investimentos alteram a estrutura de
custos e que nem sempre é perceptível pelos tomadores de decisões.
Palavras chaves: gestão estratégica de custos, estratégia, vantagem competitiva
e decisões de investimentos.

INTRODUÇÃO

O processo de mudanças ambientais dos mais variadas níveis (políticos, sociais,
ambientais, tecnológicos, culturais e econômicos, novos concorrentes no mercado,
mudanças nos padrões de consumo) afetam a competitividade empresarial e precisam
ser consideradas no processo de tomada de decisão estratégica em organizações.
As organizações empresariais utilizam a estratégia para obter vantagem
competitiva. Esta, por sua vez, será utilizada neste estudo com o foco na conquista de
mercados e na geração de novas receitas utilizando-se de estratégicas que coloquem as
organizações a frente dos seus concorrentes. Assim, a vantagem competitiva pode ser
caracterizada pela agregação de valor ao produto de forma que o consumidor considere
um diferencial em relação ao concorrente (PORTER, 2000). Para que a estratégia seja
implementada no mercado há necessidade de efetuar as decisões de investimento.
Toda a decisão que altera alguma estrutura da empresa, gera uma nova estrutura
de custos, que pode passar despercebida pelos tomadores de decisões antes da tomada
de decisão, porém esta estrutura fica evidente após a decisão de investimento. Em tese,
a percepção sobre a nova estrutura só se fará presente quando a empresa não obter
vantagem competitiva e/ou o lucro esperado não ser obtido. E a partir deste momento,
que a variável custo assume maior importância (SOUZA e CLEMENTE, 2007).
Assim, a Gestão de Custos tem como foco principal o controle e redução dos
custos. Mas as tomadas de decisões se tornaram rotineiras e a implementação de
estratégias condição Sine qua non para manter e/ou ampliar a competitividade, que
houve a necessidade de ampliar o controle. Dessa forma, a Gestão Estratégica de Custos
surge como uma análise mais ampla da cadeia produtiva, servindo como base de
informações para as decisões estratégicas da empresa (SHANK e GOVINDARAJAN,
1997; CHANDLER, 1998; SOUZA e CLEMENTE, 2007; BACIC, 2008; BISPO,
ALMEIDA e SOUZA, 2011).
Baseando-se neste contexto de mudanças e gerenciamento dos custos, esta
análise utilizou-se de dois pressupostos: 1) as mudanças estratégicas implicam novas
decisões de investimentos que resultam em uma nova estrutura de custos 2) os
tomadores de decisões nem sempre conhecem na totalidade a estrutura de custos que se
instala com a estratégia.
Neste sentido, o escopo desta pesquisa está centrada em identificar quais as
informações de custos que são levadas em consideração antes da tomada de decisão e as
influências na nova estrutura de custos resultantes das decisões de investimentos.

Para identificar as informações de custos levantadas pelas organizações no
processo de tomada de decisão e após a concretização do investimento as influências da
nova estrutura de custos resultantes das decisões de investimentos, utilizou-se uma
pesquisa de natureza exploratória/descritiva, com uma análise multicaso de decisões de
investimento utilizadas por organizações situadas no Estado do Paraná (Brasil). O
levantamento de dados se deu através de uma pesquisa de campo, na qual realizou-se
entrevistas (presenciais e/ou via email) com um questionários semiestruturado a 10
tomadores de decisões.
Com as informações obtidas, buscou-se identificar, a priori, as informações de
custos que foram consideradas relevantes e que mudanças foram percebidas na estrutura
de custos na fase operacional.

2 AS PRESSÕES AMBIENTAIS COMO PROPULSORAS PARA A ESTRATÉGIA
EMPRESARIAL

Todas as organizações empresariais estão imersas em um ambiente que
condiciona e influencia o processo de tomada de decisão. As pressões ambientais são,
em partes, os elementos que direcionam o processo de elaboração das estratégias. O
entendimento das influências geradas pelo ambiente e como estas afetam a organização
e os seus concorrentes, devem ser o ponto de partida para a definição estratégica das
organizações.
Para Kotler e Keller (2006), há seis forças ambientais que afetam diretamente a
elaboração da estratégia de uma empresa e a sua competitividade, cita-se: demográfica,
econômica, sociocultural, natural, tecnológico e político/legal. Esses elementos
compõem um campo dinâmico em que há uma interrelação entre as forças que em
momentos distintos, podem se cruzar, chocar, serem antagônicas e se potencializarem,
provocando diferentes reações e mudanças nas organizações empresariais.
Para estabelecer e perpetuar no mercado competitivo criado pelas pressões
ambientais, as organizações devem estar em sintonia com a demanda e os nichos de
mercado, para maximizar a lucratividade, e estar à frente dos seus concorrentes. Como
bem salientou Kotler e Keller (2006), para manter e/ou aumentar a vantagem
competitiva, as organizações bem sucedidas devem suprir a demanda, por meio de um
posicionamento estratégico, que deve estar alinhado com as decisões geradas até então
ou, gerar uma mudança obrigando as organizações a elaborar uma nova estratégia, para
criar

uma

vantagem

competitiva.

Os autores THOMPSON JR. e STRICKLAND III (2000, p. 21), tratam as
estratégias como um “conjunto de mudanças competitivas e abordagens comerciais que
os gerentes executam para atingir o melhor desempenho da empresa. (...) é o
planejamento do jogo de gerência para reforçar a posição da organização no mercado,
promover a satisfação dos clientes e atingir os objetivos de desempenho”.
A estratégia implementada por uma empresa deve contemplar a sua inserção e a
influência que o ambiente externo pode gerar no seu processo decisório, e que muitas
vezes as decisões estão fundamentadas em um conhecimento parcial da situação
(ANSOFF, 1965). Na concepção de MINTZBERG e QUINN (1991), a estratégia nada
mais é do que um modelo ou plano que congrega os objetivos, metas, políticas e as
ações que uma organização desenvolve, estando em sintonia com o seu ambiente, em
um todo coeso. Corroboram com esta linha de raciocínio, Wright, Kroll e Parnell (2009,
p. 45), que relatam as estratégias são os “[...] planos da alta administração para alcançar
resultados consistentes com a missão e os objetivos da organização”.
Uma visão mais operacional da estratégia é retratada por LODI (1969, p.6), que
diz que esta “é a mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito nacional ou
internacional visando atingir objetivos a longo prazo (...) seu objetivo é permitir maior
flexibilidade de resposta às contingências imprevisíveis”.
O fato é que a estratégia, ao permitir que uma organização crie uma posição de
destaque e que seja vantajosa no mercado em relação aos seus concorrentes, propicia
uma elevação na capacidade de influenciar ou de se defender contra as forças
ambientais, fazendo com estas trabalhem a favor da empresa. Para Porter (2000), a
organização para se manter no mercado deve adotar tipos diferentes de estratégias
genéricas de competição: ser a maior empresa do setor onde atua, ser a melhor empresa
do setor, atuar em um nicho específico de mercado.
Bacic (2008) demonstrou que a estratégia pode ser percebida através de duas
perspectivas complementares: a primeira tem com expoente Michael Porter, que destaca
que a formulação da estratégia acontece em momentos em que não ocorrem grandes
inovações e quando as estruturas empresarias estão estáveis. A segunda tem o foco em
Hamel e Prahalad que partem do princípio de que as inovações moldam o mercado e
alteram as estruturas empresariais.
Desta forma, as estratégias determina o horizonte da empresa e é concebida a
partir do contexto de inserção da empresa e as pressões ambientais sofridas, assim, são
elaboradas com diversas finalidades e conjunturas. Ao se criar uma nova estratégia

pode-se influenciar e/ou gerar mudanças na estrutura empresarial.

Com isso, é

indispensável ter-se a visão de interação e interrelação entre: estratégia, ambiente e
estrutura para o desenvolvimento de uma estratégia que gera competitividade no
mercado (ALMEIDA, MACHADO NETO e GIRALDI, 2006).
De acordo com os autores Chandler (1998), Almeida, Machado Neto e Giraldi
(2006), Bacic (2008), Bispo, Almeida e Souza (2011), a implantação de uma nova
estratégia demanda novos investimentos e os mais variados recursos para a empresa.
Grande parte das estratégias implementadas podem alterar as estruturas das empresas e
por consequência, delimitar uma nova estrutura de custos.
Em suma pode-se afirmar através dos autores: Ansoff (1965), Chandler (1998)
Porter (2000), Mintzberg (2004), Almeida, Machado Neto e Giraldi (2006), Souza e
Clemente (2007), Bacic (2008), Wright, Kroll e Parnell (2009), Mintzberg, Ahlstrand e
Lampel (2010) e Bispo, Almeida e Souza (2011), que estratégia é um plano/ação que as
empresas constroem em parceria com os atores internos e externos para ampliar e/ou se
manterem competitivas nos mercados e gerar novas vantagens competitivas.

2.1

A

VANTAGEM

COMPETITIVA

DAS

EMPRESAS

GERADA

PELA

ESTRATÉGIA

Num contexto geral, o objetivo primordial da estratégia é desencadear a
vantagem competitiva para as organizações, que devem estar em sintonia com o
ambiente em que se insere e lidar com a competição no mercado. Para estarem à frente
dos seus concorrentes as empresas precisam encontrar o seu diferencial, ou seja, definir
a sua estratégia de inserção com foco na vantagem competitiva (PORTER, 2004).
A estratégia utilizada por uma organização tem por objetivo a proteção das
forças competitivas do mercado, servem como ferramenta para o ataque aos
concorrentes e dar subsídios para que o retorno do investimento seja superior aos
concorrentes. Gerando a partir destes a base para a criação de vantagem competitiva
estabelecendo uma posição lucrativa e sustentável (PORTER, 2004).
Ao se retratar sobre a questão da vantagem competitiva, Vasconcelos e Cyrino
(2000, p.22) ressaltam que na área da estratégia empresarial, esta pode ser dividida em
dois eixos principais. “O primeiro eixo classifica os estudos segundo sua concepção da
origem da vantagem competitiva, podendo este eixo, por sua vez, ser dividido em duas

correntes teóricas: (i) as teorias que consideram a vantagem competitiva como um
atributo de posicionamento, exterior à organização, derivado da estrutura da indústria,
da dinâmica da concorrência e do mercado; (ii) as teorias que consideram a performance
superior como um fenômeno decorrente de características internas da organização”. Já o
segundo eixo está centrado nas abordagens que tem como premissas a concorrência:
“(a) visão estrutural, essencialmente estática, da concorrência, fundada na noção de
equilíbrio econômico; (b) visualização dos aspectos dinâmicos e mutáveis da
concorrência, acentuando fenômenos como inovação, descontinuidade e desequilíbrio”.
Seguindo o segundo eixo, Porter (2000, p. 2) complementa as informações
ressaltando que “a vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma
empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação”.
Porter (2000), Ulrich e Lake (1990), Ghemawat (1999) e Kotler e Keller (2006)
reforçam ainda que a vantagem competitiva, pode resultar de um menor custo de
produção, da habilidade de prover, a um grupo de clientes, produtos ou serviços com
maiores benefícios percebidos, ou ambos.
Além disso, Porter (2009) descreve cinco forças que influenciam a
competitividade: rivalidade entre os concorrentes, clientes, fornecedores, potenciais
entrantes e produtos substitutos. Três desses fatores estão diretamente ligados à
concorrência, seja de maneira direta (Rivalidade entre concorrentes e Potenciais
Entrantes) ou indireta (Produtos substitutos).
A vantagem competitiva é necessidade imposta pelo mercado às empresas, e é
obtida através da escolha da estratégia e dos investimentos mais adequada para suprir as
pressões ambientais, porém são decisões que envolvem recursos limitados, portanto,
não são eternas. Pois a medida que uma decisão é tomada no mercado, há empresas
seguidoras que utilizam-se da mesma vantagem, fazendo com que o valor percebido
pelo cliente, torna-se ultrapassado. Não há vantagem competitiva infinita, pois a
“queda” é um processo natural que leva as empresas a inovarem estrategicamente suas
ações. Assim, as vantagens que um dia foram competitivas podem ser fontes de
inspiração e proporcionar o aprendizado com subsídios e informações para criar uma
nova vantagem competitiva temporária (SOUZA e CLEMENTE, 2007).
O fato é que “com a alteração das condições ambientais, mudam também os
recursos essenciais para garantir a sobrevivência e a performance econômica
diferenciada das empresas. É a antecipação dessas transformações nos portfólios de

recursos (custos) que garante às empresas a possibilidade de continuação da vantagem
competitiva” (VASCONCELOS e CYRINO, 2000, p. 33).
A necessidade de sempre criar novas estratégias para se manter no mercado
competitivo,

faz

com

que

haja

uma

alteração

na

estrutura

empresarial,

consequentemente alterando também a estrutura de custos (SOUZA e CLEMENTE,
2007). Compactuam com este raciocínio os autores Chandler (1998), Almeida,
Machado Neto e Giraldi (2006), Bacic (2008), Bispo, Almeida e Souza (2011), onde a
nova estratégia demanda novos e os mais variados recursos para a empresa. Neste
sentido, a Gestão de Custos é fator importante na elaboração da estratégia.

2.1.1 Decisão De Investimento X Estrutura/Gestão De Custo

Para a implementação da estratégia empresarial há necessidade de realizar as
decisões de investimentos. Estas “estão na base da gestão estratégica de custos porque
definem em grande extensão a pauta e magnitude de custos e despesas” (SOUZA e
CLEMENTE, 2007, p.15). É nos resultados dos processos decisórios que há alteração
nas estruturas das empresas, inclusive as estruturas de custos, e portanto, há a
necessidade de realizar a busca de informações para que haja uma gestão de custos
eficiente.
Quando iniciado o investimento em alguns ramos de atividade, há um
dificuldade de abandono das estruturas criadas, como é o caso por exemplo de da
indústria siderúrgica, petroquímica, montadora ou supermercado, entre outros, já que há
uma necessidade de elevado montante financeiro para a mudança na estrutura. Essa
irreversibilidade das decisões de investimentos, é o que faz as empresas a definirem a
estratégia diretamente ligada à estrutura de custos, e consequentemente a Gestão
Estratégica de Custos (BISPO, ALMEIDA e SOUZA, 2011).
É através da nova estrutura de custos que se instala a partir das decisões de
investimento que pode-se obter o sucesso ou o fracasso do investimento. Se a estratégia
não trouxer receitas ou resultados esperados para suprir os custos instalados, o
investimento pode fracassar (SOUZA e CLEMENTE, 2007).
A ilustração desenvolvida por Souza e Clemente (2007) demonstram, como a
criação de valor para a empresa se relaciona diretamente com a estratégia empresarial,
as decisões de investimento e a vantagem competitiva, e a junção destas gera nova
estrutura

custo.

Tal

fato

pode

ser

observado

na

Figura

1.

Figura 01 - Dinâmica de criação de valor para a empresa.

Fonte: Souza e Clemente (2007, p.3 ).

Os custos oriundos da nova estrutura têm como objetivo sustentar a vantagem
competitiva escolhida pela empresa. Essa nova estrutura é consequência das decisões de
investimentos da empresa (SOUZA e CLEMENTE, 2007). E como visto, a estratégia, o
ambiente e a estrutura estão diretamente interligados (ALMEIDA, MACHADO NETO
e GIRALDI, 2006).
A gestão de custo para Martins (2001), tem como principal função o controle e a
redução de custos, e servir de base para sistemas de informações de custos. E este deve
fornecer informações a priori da nova estrutura de custo resultante da decisão de
investimento.
Como bem ressaltou Frega et al. (2008, p. 175) “a redução de custo acontece por
mudanças no processo ou no projeto. Por outro lado, há que se tomar cuidado com a
natureza das mudanças efetuadas; toda mudança deve trazer algum tipo de resultado
positivo, pois a mudança que não provoca uma melhoria leva a um aumento de custos”.
Em sintonia Wittmann et.al (2013, p. 11) destacam que “...ao se escolher uma
estratégia, automaticamente se escolhe uma nova estrutura de custos que se instalará.”.
Assim, uma a estratégia pode alterar a estrutura de custos, e vice versa. Para Bispo,
Almeida e Souza (2011, p.9): “[...] ao mesmo tempo em que uma estratégia pode
demandar uma dada estrutura de custos, deve-se observar que a estrutura de custos atual
de uma organização pode conferir limites ao seu rol de opções estratégicas.

2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO
O que se observa na realidade empresarial brasileira é que “por muito tempo as
empresas praticaram a gestão de custos com foco na eficiência do processo produtivo e
usaram o custo unitário como parâmetro de desempenho” (SOUZA e CLEMENTE,
2007, p.13). O fato comprovado por estes autores é que o processo de redução de custo
se dá de forma natural como consequência das melhorias dos processos.
O conceito de gestão de custo, está sendo ampliado, pois deixou de ser restrita
aos controles operacionais para envolver uma análise estratégica e competitiva da
organização (BACIC, 2008). O fato é que “a redução de custos ao longo da cadeia
tornou-se imperativo para se conseguir vantagem competitiva”, sendo uma das
ferramentas do processo de gestão de custo (SOUZA e CLEMENTE, 2007, p. 14).
O importante a se considerar é que a simples e eficiente Gestão de Custos não
pode ser caracterizada como uma Gestão Estratégica de Custos, pois esta auxilia por
meio de informações de custo no processo de construção de estratégias e de tomada de
decisões das empresas. Para Souza e Clemente (2007, p. 14) a Gestão Estratégica de
Custos ocorre quando existe “um sistema de informação de custos que auxilie o
processo de formulação e avaliação de estratégias”.
Shank e Govindarajan (1997), Souza e Clemente (2007) e Bacic (2008)
destacam o fato que a Gestão Estratégica de Custos auxilia no processo de criação de
vantagem competitiva, partindo das informações de custos. Shank e Govindarajan
(1997) destacam que ao utilizar um sistema de informação de custos na qual irá auxiliar
no desenvolvimento de uma estratégia, na tomada de decisão e por consequência na
obtenção da vantagem competitiva, ocorre de fato a Gestão Estratégica de Custos. Dessa
maneira conclui-se que a Gestão Estratégica de Custos consiste em uma análise dos
custos, não somente da organização, mas também da cadeia produtiva e principalmente
no fornecimento de informações de custos auxiliando a tomada de decisões.
Souza e Clemente (2007), corroboram e ampliam a visão de Gestão Estratégica
de Custos, na qual as organizações visualizam os custos como consequências das
decisões de investimentos. Dessa maneira pode-se definir que a Gestão Estratégica de
Custos consiste em uma análise a priori da nova estrutura de custos resultante das
decisões de investimentos. Neste sentido a Gestão Estratégica de Custos tem como

principal objetivo fornecer informações sobre a nova estrutura de custos que
irá se instalar com a decisão de investimento.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a interpretação dos dados obtidos nesta pesquisa, utilizou-se a divisão
dos resultados em duas partes. A primeira, tem como foco uma análise bibliográfica
e a segunda o tratamento dos dados primários.

3.1 ANÁLISE DE UM MODELO BIBLIOGRÁFICO

Utilizando-se dos pressupostos teóricos apresentados anteriormente, foi
possível descrever e interrelacionar os conceitos abordados de:

pressões

ambientais, estratégia, decisão de investimento, vantagem competitiva, estrutura de
custos e Gestão estratégica de custos, sintetizados na Figura 2.
Figura 2 - Interrelação dos conceitos de pressões ambientais, estratégia,
decisão de investimento, vantagem competitiva, estrutura de custos e Gestão
estratégica de custos

Fonte: Adaptado de Wittmann (2013).

Pode-se observar através da Figura que o processo da decisão de investimento e
da Gestão Estratégica de Custos, envolve uma gama de interações na qual a organização
participa como influenciadora e influenciada do meio interno e externo ao qual está
inserida. As organizações de forma geral sofrem com pressões ambientais, sejam elas,
política legais, cultural, concorrência entre outros. Para reagir ao ambiente (mercado) ou
melhorar processos internos as organizações precisam elaborar estratégias. Porter
(2000) destaca que as estratégias têm como objetivo criar vantagem competitiva.
Porém para conseguir vantagem competitiva as organizações precisam decidir
qual o melhor caminho a ser seguido, ou seja, definir qual estratégia seguir. Para tal é
preciso tomar uma decisão ou ainda realizar a decisão de investimento. Após a tomada
decisão uma nova estrutura de custos resultante da decisão de investimento se instala na
empresa.
A nova estrutura de custos será diferente da atual estrutura da organização, essa
nova estrutura precisará ser absorvida pela empresa e a vantagem competitiva gerada
pela decisão de investimento precisará ser superior a nova estrutura de custos. Essa
estrutura poderá determinar o sucesso ou o fracasso do investimento da organização.
Neste contexto a prática da Gestão Estratégica de Custos consiste em fornecer
informações a priori sobre a nova estrutura de custos resultante da decisão de
investimento. Essas informações servirão de base para a tomada de decisão, uma vez
que a vantagem competitiva pretendida deve ser superior a nova estrutura de custos.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DEFINIDAS NA AMOSTRA

Tendo como base a análise dos dados obtidos a partir da pesquisa realizada a dez
investimentos distribuídos em dez organizações de ramos diversos, foi realizado uma
identificação do setor econômico que as mesmas se enquadram, Serviço, Comércio e
Indústria. A identificação ocorreu em virtude da necessidade de avaliar e analisar
possíveis diferenças entre os tipos de organizações e pelo fato de que a estrutura de
custos das indústrias tende a ser superior aos comércios e aos de serviços. Do total
organizações analisadas, 70% dos casos eram indústrias, 20% comércios e 10%
serviços.
Para melhor entendimento da atuação destas empresas no mercado, foi feito uma
classificação da atividade fim, destacando qual era a atividade principal da empresa.
Constatou-se 30% das organizações analisadas eram construtoras e as demais com 10%

cada estão distribuídos da seguinte forma: distribuidora de alimentos, envazadora de
água, fábrica de móveis, fazenda, hospital, indústria automobilística e mercado.

Também foi analisado o porte da organização, para esta classificação foi
perguntado ao tomador de decisão quantos funcionários a organização possuía na época
da tomada de decisão. Para esta classificação foi utilizado o padrão determinado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2012, que retratou que da
amostra de 10 organização, 60% de empresas de médio porte, 30% de grande porte e
10% de pequeno porte.
Identificou-se qual era o cargo do tomador de decisão do investimento em
análise, sendo a maioria (70%) de sócios-proprietários das organizações, 10% Gerente
Financeiro, 10% Responsável pelo projeto e 10% Supervisora. Uma descrição detalhada
pode ser observada no Quadro 1.
Quadro 1 – Caracterização geral das decisões de investimentos das organizações
pesquisadas

Fonte: Adaptado de Wittmann (2013, p. 66)

Por se tratar de empresas de portes distintos, atividades e setores diferentes,
houve a necessidade de classificar os investimentos em três grupos: (A) alteração na
estrutura da empresa; (b) aquisição de equipamentos; e (c) nova unidade de negócio.
No tipo A (30% da amostra) estão os investimentos foram feitos em empresas já
existentes, ou seja, houve uma alteração de uma estrutura empresarial, expansão ou
ainda reformas. No tipo B (50% da amostra) se encontram os investimentos em
aquisição de novas máquinas e/ou equipamentos que a organização não possuía. No tipo
C (20% da amostra) estão as empresas que ampliaram o seu negócio por meio de uma
nova unidade ou a empresas foi criada.

3.2.1 Análise dos dados da pesquisa

Como bem ressaltou Kotler e Keller (2006) e Porter (2009), as pressões
ambientais influenciam a organização no processo de criação de novas estratégias.
Dessa forma, buscou entender qual era o ambiente e as pressões ambientais vivenciada
pelas empresas na época da tomada de decisão, que pode-se observar na Figura 4.

Figura 4 - Situação da empresa na época do investimento
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Fonte: Adaptado de Wittmann (2013, p.32)

As organizações podem sofrer inúmeras pressões ambientais ao mesmo tempo,
Figura 4, as organizações/tomadores de decisões constataram em 50% dos casos que
houve um aumento significativo da demanda por seus produtos, ou seja, a empresa teve
necessidade de realizar o investimento por conta do aumento do número de clientes. O
fato que a mudança do comportamento e as pressões dos clientes geraram uma
estratégia definida pela decisão de investimento para atender essa nova demanda.
Além disso, 50% das organizações pesquisadas demonstraram que estavam
caminhando para um momento de crescimento da empresa no mercado e 40% em um
momento da expansão da economia/setor, corroborando assim com o fato de que as
pressões ambientais, neste caso os fatores econômicos, influenciaram a empresa a
elaborar uma estratégia e a tomar as decisões em busca da vantagem competitiva.

Buscando identificar as informações que as organizações levaram consideração
antes da tomada de decisão, constatou-se que organizações de pequeno e médio porte
tinham um conhecimento inferior sobre os desdobramentos dos investimentos em
comparação as empresas de grande porte.
Os tomadores de decisão de pequenos porte se basearam para a tomada de
decisão em informações de fornecedores e na própria intuição, conforme relatou dois
dos entrevistados: “Na verdade foi feito uma compra com certa intuição...”, “...as
informações que foram levantadas foram basicamente as que foram passadas por
fornecedores...”.
Quando as empresas são de grande porte há uma análise mais detalhada, onde
realizaram estudos e pesquisas mais aprofundadas a respeito do novo investimento,
conforme relatos: Foi realizado uma tomada de preços no mercado para se analisar
alguns aspectos...” e “...Foi realizado um levantamento da necessidade...”.
Assim, é possível perceber que as empresas de grande porte, por possuir uma
estrutura, na sua grande maioria, superior as demais, utilizam os recursos disponíveis
para realizar estudos mais aprofundados sobre os novos investimentos. Em relação ao
tipo da empresa, atividade, cargo do tomador de decisão e o tipo de investimento não foi
encontradas diferenças entre os entrevistados.
Para sintetizar e proporcionar uma melhor visualização, a análise dos custos que
estavam previstos com a materialização do investimento e quais custos de fato
ocorreram após a realização deste investimento, foi desenvolvido o Quadro 2. Pode-se
observar a relação entre os custos que estavam sendo esperados com os custos que
acompanharam o investimento.
Quadro 2 – Visualização dos custos esperados antes da materialização do investimento e
custos que acompanharam o investimento

Fonte: Dados da pesquisa

Com base nas respostas dos entrevistados e no Quadro 2 pode-se constata-se que
as empresas não conhecem na totalidade a nova estrutura de custos. Dos 10
investimentos analisados 9 deles tiveram custos que não estavam previstos na etapa do
planejamento.
Houve uma grande diferença entre os custos esperados e os que realmente
acompanharam os investimentos, com destaque para os custos de manutenção, mão de
obra e principalmente os custos financeiros. Além disso, ocorreram custos que não
foram previstos antes da realização do investimento, tais como reformas, treinamento,
EPI (Equipamento de Proteção Individual), erros de funcionários e estoque.
O único caso que conseguiu prever todos os custos que realmente aconteceram
se trata de um organização da área de serviço de grande de porte. O tomador de decisão
deste investimento destacou que um “[...]levantamento foi realizado através de
conversas informais e da vivência de cada profissional envolvido.”. Este levantamento
foi realizado com as pessoas que trabalhavam na operação, destacando-se que estes
funcionários por conhecer todo o processo de operação e, por consequência, entendem
melhor os desdobramentos que as mudanças geram na estrutura da organização.
Desta maneira é possível perceber que as empresas ainda não avaliam com
profundidade, a nova estrutura de custos resultante da estratégia selecionada e do
investimento, 90% dos entrevistados admitiram que ocorreram custos não previstos na
elaboração

da

estratégia.

Após esse levantamento e com base na análise do conteúdo das entrevistas foi
possível confirmar o segundo pressuposto da presente pesquisa, onde as empresas
desconhecem na totalidade a nova estrutura de custos resultante da tomada de decisão.
Neste ínterim, a pesquisa buscou compreender qual seria a reação do tomador de
decisão se soubesse desses custos (que não estavam previstos no planejamento), antes
da decisão de investimento. Constatou-se que 50% dos entrevistados mudariam
completamente a decisão tomada, a fala de um dos entrevistados inclusive ressalta bem
esta preocupação, ressaltando que “[...]mudaria toda a percepção e sua necessidade
seria discutível.” Baseando-se nas informações coletadas pode-se afirmar que a nova
estrutura de custos foi superior as novas receitas (vantagem competitiva) resultantes da
decisão de investimento e que se fosse conhecida com antecedência o investimento não
se dariam da forma estratégica que foram criados.
Entretanto, a outra metade dos entrevistados (50%), mesmo desconhecendo a
totalidade dos novos custos gerados, continuariam com a mesma decisão de
investimento. Sabendo que 90% dos investimentos tiveram custos não previstos após a
decisão de investimento, pode-se dizer que para estes casos analisados a vantagem
competitiva obtida foi superior a estrutura de custos prevista e a não prevista. É possível
verificar essa relação na Figura 3.
Figura 3 – Fluxograma das decisões de investimento que envolvem custos inesperados

Fonte: Adaptado de Wittmann (2013, p. 83)
Na tentativa de compreender se a experiência deste investimento mudaria a
percepção e o grau de importância dos custos não previstos em um próximo
investimento, observou-se que 90% dos tomadores de decisões admitiram que dariam
mais atenção aos custos em um próximo investimento. Os 10% que admitiram que não

se preocupariam com os custos não previstos em um próximo momento, foi exatamente
o mesmo investimento que não teve custos não previstos.
Analisando as respostas dos tomadores de decisão, ficou visível a preocupação
com os custos não previstos inicialmente num investimento: “Os ‘custos ocultos’ podem
inviabilizar o investimento” e “[...]os custos posteriores [ao investimento] são fatores
que sempre devem ser levados em consideração”.
Considerando que a análise dos dados possibilitou afirmar que 90% dos casos
analisados tiveram custos não previstos resultante da decisão de investimento, neste
cenário descobriu que em média os custos não previstos aumentaram em 13,5% ao
previsto, ou seja, a cada R$ 100,00 de custo previsto a empresa teve R$ 135,00. Isso
demonstra que a nova estrutura de custos é superior a prevista, e justamente este hiato
entre o previsto e o executado pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso do
investimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da pesquisa bibliográfica possibilitou a criação da Figura 2, que retrata
a existência de uma interrelação dos conceitos: pressões ambientais, estratégia, decisão
de investimento, vantagem competitiva, estrutura de custos e Gestão estratégica de
custos. O que se constatou foi que o início do processo se dá via pressões ambientais
que influenciam direta e indiretamente as organizações. Com base nestas pressões, as
organizações elaboram estratégias com o objetivo de gerar vantagem competitiva,
porém para a materialização desta estratégia é tomada de decisão entre os vários
caminhos (estratégias) que a organização pode se utilizar. Essa tomada de decisão
consiste em decisão de investimento.
Para implementação das decisões de investimentos há uma geração de nova
estrutura de custos. Neste contexto a Gestão Estratégica de Custos consiste em fornecer
informações a priori ao investimento em relação a estrutura de custos que se instalará
com a decisão de investimento.
Os resultados da teóricos foram reafirmados nas entrevistas realizadas nas dez
decisões de investimentos de dez empresas paranaenses. Os tomadores de decisões

possuem a preocupação com a estrutura de custos resultantes da decisão de
investimento, porém não conhecem na totalidade os custos que se instalam com a
decisão de investimento. Dessa forma, é possível perceber que os tomadores de decisão
devem-se preocupar mais com o levantamento de informações, através de estudos e
pesquisas, sobre a estrutura de custos resultantes das decisões de investimentos.
A análise dos dados primários da pesquisa, detalhou que 90% dos investimentos
tiveram custos não previstos, e todas as decisões de investimentos alteram a estrutura de
custos. Outro ponto que se destaca é o fato que em média os custos foram 13,5%
superiores aos previstos.
Dessa maneira, é possível concluir que a vantagem competitiva pretendida pelas
organizações pode ser eliminada pela nova estrutura de custos e determinar o sucesso ou
fracasso do investimento. Corroborando com isso a pesquisa demonstrou que 50% dos
casos analisados teriam alterado totalmente a tomada de decisão se soubessem de todos
os custos antes (previstos e não previstos) do investimento ser realizado.
Por fim, percebe-se que as empresas, realizam a Gestão Estratégica de Custos,
porém, há ainda uma grande diferença entre o que foi previsto e o executado, sendo
necessário aprimorar estudos, ampliar pesquisas e melhorar a qualidade e a quantidade
das informações de custos que devem ser levados em consideração a priori na tomada
de decisão de investimentos. Assim, a Gestão Estratégica de Custos auxiliará na criação
e

manutenção

da

vantagem

competitiva.
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