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RESUMO 

LIBERA TO, Juliano Robson. Orc;amento empresarial na us ina de ac;ucar e alcool 

goioere. 2006. 39f. Dissertac;ao (Especializac;ao em Contabilidade e Financ;as) -

Programa de P6s-Graduac;ao pelo setor de Ciencias Sociais Aplicadas, UFPR, 

Parana. 

Este trabalho visa mostrar urn estudo previo, na tentativa de diagnosticar urn 

sistema orc;amentario a ser aplicado na Usina de Ac;ucar e Alcool Goioere Ltda, 

apresentado seu hist6rico e a situac;ao que levou ao seu surgimento no mercado, 

apresentando tambem seus setores, bern como sua estrutura organizacional, 

descrevendo seu complexo industrial, administrative, assim como diversas outras 

atividades realizadas pela empresa, inclusive as falhas que atualmente vern 

ocorrendo. Ap6s le-lo, o leitor tera urn conhecimento amplo de como se encontra o 

funcionamento da empresa, e mais, compreendera por si s6, a real situac;ao, 

baseando-se nas diversas teorias citadas neste trabalho. 
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11NTRODUCAO 

1.1 Apresentacao 

Atualmente o alcool carburante vern se tornando o principal e mais visado 

combustive! perante os fabricantes de veiculos no mundo, segundo a News Letter, 

peri6dico dirigido a expositores e visitantes da fenasucro & agrocana, no Brasil, a 

procura por este combustive! se da principalmente pelo seu pre9o em rela9ao aos 

demais combustiveis, mas nos demais paises, sua procura alem de mais barato e 

tambem ecologicamente mais viavel, devido a nao afetar drasticamente o meio 

ambiente. 

lsso tudo se da, principalmente devido a grande varia9ao de pre9o do petr61eo 

e a consciencia de que urn dia o petr61eo se acabe. 

Profissionais capacitados em organizar de forma eficiente e eficaz, torna-se 

fundamental para saber direcionar esta situa9ao, principiante em si tratando de obter 

cada vez mais mercado e lucro. 

Busca-se assim, neste mercado de oportunidades e desafios a explora9ao 

dos recursos pr6prios e tambem, a conquista de novos mercados, tendo somente o 

proprio pais "Brasil" como concorrente. 

1.2 Problema 

Como elaborar urn or9amento empresarial na Usina de A9ucar e Alcool 

Goioere, para fim de garantir seu espa9o neste mercado tao competitivo e atraente, 

e principalmente aproveitar esta situa9ao para obter rna is lucro? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo 

Estudar a empresa e levantar pontos positivos e negativos para a elabora9ao 

de urn or9amento empresarial. 
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1.3.2 Objetivos intermediaries 

ldentificar a atual capacidade de produ9ao de alcool na Usina Goioere e saber 

qual e a produ9ao exercida atualmente; 

Comparar os resultados dos anos anteriores para estabelecer metas futuras; 

Conhecer as ferramentas da Administra9ao, P.O.D.C. Planejamento, 

Organiza9ao, Dire9ao e Controle; e 

Analisar a situa9ao economica e financeira da empresa, a fim de identificar os 

principais custos que caem sobre o valor final do a I cool. 

1.4 Justificativa 

A maior parte do alcool produzido pela Usina de A9ucar e Alcool Goioere, 

alem de compradores brasileiros, tern tambem compradores no exterior, o que 

determina que ha uma grande demanda para seu produto, no entanto, a Usina de 

A9ucar e Alcool Goioere, ainda nao tern urn sistema or9amentario empresarial, visto 

que a demanda tende a crescer. 

ldentificar sua capacidade de produ9ao e eventuais gastos com esta 

produ9ao, torna-se fundamental para a permanemcia neste mercado que s6 tende a 

crescer. 

0 Interessante, acima de tudo e saber aonde a empresa pretende chegar e o 

que e necessaria fazer para que seus objetivos sejam alcan9ados. 

1.5 Delimitac;ao do estudo 

A empresa estudada foi a Usina de A9ucar e Alcool Goioere, uma empresa 

dedicada a produ9ao de a9ucar e alcool, situada na cidade de Moreira Sales, Pr 180, 

km 18, no estado do Parana, regiao sui do Brasil. 

A empresa, fundada em 1976, na mesma epoca em que se iniciou a 

constru9ao de diversos parques industriais no ramo de alcool em todo o Brasil ap6s 

a crise internacional do petr61eo e tambem, o plantio dos primeiros viveiros para o 

surgimento da lavoura canavieira, principal materia-prima para a produ9ao do alcool 

carburante. 



2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 A administra~ao 

2.1.1 0 papel do administrador nas organizac;oes 

0 CRA - Conselho Regional de Administra<;ao define o papel do 

administrador como: 

• Cuidar de todas as opera<;oes de uma empresa, desde a organiza<;ao de 

seus recursos humanos, materiais e financeiros ate o desenvolvimento de 

estrategias de mercado; 

• Organizar e coordenar as atividades financeiras de urn estabelecimento, 

lidando com patrimonio, capital de giro e analise de or<;amentos como: custos, 

or<;amentos e fluxo de caixa; 

• Gerenciar projetos; 

• Gerenciar processos de sele<;ao, admissao e demissao de funcionarios; 

• lmplanta<;ao e implementa<;ao de pianos de carreira, programas de 

beneficios, de treinamento e de capacita<;ao de funcionarios; 

• Coordenar a compra de materias-primas e insumos; 

• Envolver-se com a publicidade e o marketing promovendo a vinda de 

produtos ou servi<;os da empresa; 

• Gerenciar os sistemas de tecnologia de informa<;ao de uma empresa, 

atualizando seus equipamentos e programas necessarios ao neg6cio; 

• Gerenciar as atividades comerciais de uma empresa com organiza<;6es de 

outros paises, identificando oportunidades de neg6cios e cuidando dos processos de 

importa<;ao e exporta<;ao de mercadorias; 

• Acompanhar a analise e os exames periciais das opera<;6es contabeis de 

uma organiza<;ao; 

• Planejar e coordenar as opera<;6es de ONGs, gerindo a capta<;ao de 

recursos e sua aplica<;ao em projetos ambientais, educacionais, profissionalizantes 

ou comunitarios; 

• Supervisionar o processo produtivo em industrias, da analise da materia

prima a qualidade do produto final; 

• Gerenciar hospitais, prontos-socorros e convenios medicos; 
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• Dirigir empresas rurais e agroindustriais, controlando o processo de 

produgao, a distribuigao e a comercializagao da produgao. 

2.1.2 Planejamento 

Segundo Maximiano (1988), planejamento e preparar-se para o futuro, 

visando riscos. Define os objetivos e os meios para alcanga-los, visa reduzir 

incertezas.Sua finalidade e antecipar situac;oes previsiveis, predeterminac;ao de 

acontecimentos e prevengao da 16gica entre acontecimentos, com intuito de prever 

fatos que afetarao inevitavelmente a organizagao. Atraves do planejamento a 

empresa cria objetivos para mudangas que possam ocorrer envolvendo forc;as 

internas ou externas. 

Para Kwasnicka (1995), planejamento e definido como, nao apenas uma 

necessidade, mas uma responsabilidade administrativa, onde se define meta futura 

atraves de analises de ac;oes do presente e do passado e determina formas de 

atingir urn futuro desejado, estabelecendo objetivos adequados e preparando para 

mudanyas e inovac;oes. T odas as organizac;oes sofrem mud an gas, estas deve ser 

planejado para nao correr o risco de se frustrar. 

Ja para Hampton (1990), planejamento e o posicionamento da organizac;ao 

no seu ambiente, como ela deve usar suas forgas e como tratar as ameac;as e as 

oportunidades no ambiente. 0 planejamento inclui tambem o aperfeic;oamento dos 

principios e das expectativas em Iongo prazo que produzem o objetivo de curto 

prazo. 

Conforme Chiavenato (2000) as empresas trabalham com planejamento 

antecipado que servem de base para as demais fungoes a desempenhar. 

Planejamento entao seria uma fungao administrativa que determina os objetivos a 

alcangar e como vamos fazer para alcanc;a-los, escolher a melhor maneira para 

atingir metas. Ha uma hierarquia de objetivos, pois alguns deles sao mais 

importantes e predominam sobre os demais. 

2.1.3 Organizagao 

Segundo Chiavenato (2000) organizac;ao assume varios significados: 

Organizagao como uma unidade ou entidade social, onde as pessoas se interagem 

para alcangar o objetivo da organizagao que subdivide em Formal e Informal, 
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organizac;ao como func;ao administrativa e parte integrante do processo. 0 ato de 

organizar, estruturar e integrar os recursos e os 6rgaos incumbidos de suas tarefas e 

estabelecer as relac;oes entre eles e as atribuic;oes de cada urn dentro da 

organizac;ao. 

Para Maximiano (1988), e a divisao das responsabilidades e do trabalho de 

forma ordenado com urn unico objetivo final, de forma que cada individuo tenha urn 

compromisso especifico. Dentro dessa divisao existe o trabalho especializado, que 

seria o individuo que realiza uma parte da tarefa. E necessaria que haja interac;ao 

entre o grupo, de forma que seus trabalhos sejam coordenados e coerentes com a 

tarefa final, formando assim as estruturas organizacionais, responsaveis pela divisao 

e coordenac;ao do trabalho, definindo nao apenas as atribuic;oes especificas, mas 

tambem o modo como devem estar interligadas os grupos, formando os 

departamentos. 

Para Kwasnicka (1995), organizac;ao e determinada pelas relac;oes entre 

individuos em urn ambiente de trabalho e como esta estruturada a empresa. Refere

se a que estao dispostos individuos, posic;oes e tarefas, numa visao estatica, e na 

visao dinamica analisa-se a func;ao gerencial pelas quais as organizac;oes sao 

adaptadas regularmente. 

Para Hampton (1990) organizar e dividir a organizac;ao em unidades, 

chamadas de departamentos que se subdivide em sec;oes comandadas por uma 

hierarquia de relacionamentos. E a coordenac;ao dessas unidades e subunidades 

para se alcanc;ar os objetivos da organizac;ao. 

2.1.4 Direc;ao 

Segundo Chiavenato (2000) e a func;ao administrativa da ac;ao, fazer as 

coisas acontecerem. 0 administrador exerce as relac;oes interpessoais em todos os 

niveis organizacionais, de modo que necessita comunicar, liderar e motivar. E a mais 

complexa das func;oes administrativas por envolver orientac;ao, assistemcia a 
execuc;ao, comunicac;ao a todas as func;oes por meio dos quais os administradores 

procuram influenciar seus subordinados. 

Conforme Kwasnicka (1995), direc;ao e uma relac;ao entre poder e autoridade, 

pois atraves do poder, pessoas influenciam outros para desempenhar seus desejos, 

sendo que a autoridade e conferida a urn responsavel pela empresa, encarregado 
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pela divisao e coordenagao das atividades, para atingir a eficacia operacional, sem 

desviar esforgos lnuteis. 

Para Maximiano (1988), diregao e definida como LIDERAN<;A, que seria o 

poder de exercer influencia sobre pessoas, para que essas atinjam metas 

estabelecidas. Esse poder define como lider, a pessoa com capacidade de 

influenciar outrem, todos os dias, em diferentes situagoes. 

2.1.5 Controle 

Conforme Kwasnicka (1995), controle e a definigao de padroes de 

desempenho, comparar o que foi feito como que foi estabelecido. E certificar-se de 

que todos os esforgos foram desempenhados de maneira eficiente, para que os 

objetivos sejam concluidos. Essa avaliagao sera comparada com o desempenho 

passado ou ate mesmo com o seu concorrente. 

Para Maximiano (1988), controlar e assegurar que os objetivos serao 

alcangados, e se for preciso altera-lo. Para isso e necessaria a definigao de urn 

objetivo, e meta predeterminada, definir forma de mensuragao da atividade que 

procura alcangar esse resultado, comparagao entre o desempenho real com o 

esperado e agao pela qual se possa corrigir ou reforgar a atividade, de modo que se 

assegure o objetivo determinado ou que se perceba necessidade de alteragao. 

Segundo Robbins (2001 ), controlar e monitorar as atividades para que sejam 

desempenhadas de maneira eficiente, conforme planejadas e corrigidas de qualquer 

desvio significativo ou padrao inadequado, e a mensuragao do desempenho atual 

com o estipulado. 0 administrador nao consegue saber se suas unidades estao 

desempenhando corretamente suas tarefas sem avaliar as atividades concluidas e 

comparando o desempenho real com o padrao desejado. 

Ja para Chiavenato (2000) e a comparagao do trabalho desempenhado com o 

que foi planejado, para que nao desviem o foco e atinjam objetivos estabelecidos. 0 

controle depende de urn born planejamento, organizagao e diregao. Definigao de 

padroes para medir desempenho, corrigir desvios e garantir que o planejamento seja 

realizado. 
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2.2 0 or~amento 

2.2.1 A implantac;ao e os princfpios da boa utilizac;ao do sistema 

orc;amentario 

Segundo Pyhrr (1981), e importante que o administrador de orc;amento, tenha 

alguma noc;ao sabre o funcionamento das operac;oes realizada na empresa, assim 

conseguira obter urn melhor resultado, dessa forma, o autor mostra as seguintes 

situac;oes que podem ocorrer. 

- Quadro 1: Diferentes situac;oes de planejamento 

Base "ponto de partida" I Dire~ao "como chegar Ia" I Objetivo "ponto final" 

A - Situa~ao de planejamento ideal 

Conhecimento detalhado das Avaliac;ao detalhada das Objetivos realistas, mensuraveis 
atividades e operac;oes atuais, direc;oes, atividades e e atingfveis; despesas 
inclusive custos e eficif!mcia. program as. estabe/ecidas. 

B - Situa~ao de planejamento deficiente 

Falta de entendimento Programa e direc;oes amp/as e Ordens; aumento dos /ucros, 
detalhado das atividades, gerais; ou com pouca ou gera melhor educac;ao e diminuir 

custos e eficiencias. nenhuma direc;ao especifica. a poluic;ao do ar, etc ... 

C - impacto do or~amento base zero 

Avaliac;ao detalhada das 
ldentificar e avaliar as ldentificar opc;oes entre 

atividades e programas atuais e programas e objetivos para que 
atividades, alternativas, 

novos, em varios nfveis de a direc;ao possa tomar a decisao 
beneffcios e eficacias atuais. 

despesas conforme se nfvel. 

Fonte: Adaptado de Pyhrr (1981) 

No entanto, para se obter bons resultados tres requisites devem ser 

implantados: 

• 0 apoio da direc;ao; 

• 0 projeto eficaz do sistema para satisfazer as necessidades das 

organizac;oes usuarias; e 

• A administrac;ao eficaz do sistema. 

A implantac;ao do orc;amento base zero, defendida pelo autor e, urn sistema 

que pode ser adaptado com exito, exceto haja falta principalmente do apoio da 

direc;ao. 

De acordo com Frezatti (2000), os principios gerais de planejamento e 

implantac;ao de urn sistema orc;amentario, deve parir das seguintes situac;oes: 

• Envolvimentos administrativos; 
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• Adaptac;ao organizacional; 

• Contabilidade por area de responsabilidade; 

• Orientac;ao por objetivos; 

• Comunicac;ao integral; 

• Expectativas realisticas; 

• Oportunidades; 

• Aplicac;ao flexivel; 

• Acompanhamento; e 

• Reconhecimento do esforc;o individual e do grupo. 

Ainda para o mesmo autor, algumas influencias externas que podem dificultar 

a implantac;ao do sistema orc;amentario, sao eles: 

• Cenario politico; 

• Cenario economico; 

• Tecnologia; 

• Cenario Social; 

• Cenario legal; 

• Cenario fiscal; 

• Ecologia; 

• Concorrencia; 

• Fornecedores; e 

• Cenario demografico. 

Segundo Sobanski (1994), deve-se obter uma sequencia dos orc;amentos, ou 

seja, suborc;amentos de despesas, suborc;amentos de vendas, suborc;amentos de 

materias-primas, em fim, tudo que nos facilite a implantac;ao de urn orc;amento total a 
empresa. 

0 orc;amento requer uma idealizac;ao a respeito do futuro da empresa e, 

principalmente o que a empresa pretende atingir de fato. Geralmente e melhor 

comec;ar urn planejamento pelos pontos com maiores gargalos, ou seja, nos locais 

onde estao os principais pontos fracos da empresa, por exemplo: numa empresa 

cujos produtos excedem sua capacidade maxima de produc;ao, iniciara urn 

planejamento a saber a quantidade a produzir e s6 entao sera determinado o quanto 

vender. 
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Depois de levantados os suborc;amentos, estes servirao de bases para 

consultas posteriores, a fim de esclarecer duvidas e principalmente de iniciar uma 

medida de controle das despesas que, possivelmente possam aparecer. 

Para Sanvicente e Santos (1995), e indispensavel que a alta cupula 

administrativa das empresas, utilize urn sistema orc;amentario, desta forma, e 

importante conhecer e entender a natureza e os elementos basicos para a 

elaborac;ao de orc;amentos, afinal, orc;amento trata-se de planejamento e controle 

das operac;oes anuais. 

Tambem e preciso que se preveja atraves de urn calendario, o envolvimento 

deliberado dos administradores, cujo quais sao responsaveis pelo sucesso das 

empresas. Deve-se iniciar o sistema de orc;amento com obtenc;ao dos dados para a 

montagem de diversos orc;amentos parciais, procurando refletir os dados 

necessarios para o orc;amento previsto para a empresa. 

Ter uma grande participac;ao de indivlduos no sistema orc;amentario, tende-se 

a diminuir o impacto negativo que recai sobre as empresas, sempre analisando de 

cima para baixo, bern como aumentar o interesse e o envolvimento dos 

administradores. 

Outros aspectos importantes sao: 

• A orientac;ao da alta direc;ao; 

• Participac;ao de nlveis mais baixos; e 

• Conseguir apoio dos administradores subalternos. 

E importante que o sistema e o controle de destaque apenas a diferenc;a 

significativas entre o que se foi planejado e realizado. Caso isso nao seja feito, 

podera acatar em perda de tempo. 

"administrac;ao por excec;ao", ou seja, insiste em que e preciso 
fazer com que os executives se ocupem com os aspectos 
incomuns da comparac;ao entre realizado e planejado. 

0 fato de surgir dados incomuns tambem e significativo e relevante, visto que 

passa haver variac;ao ou diferenc;a entre o realizado e o planejado, isto e, enquanto 

para algumas empresas 10% e uma diferenc;a grande, para outras e insignificante. 

lsso dependera do grau de incerteza com que a empresa faz suas estimativas 

orc;amentarias, cujo qual esta relacionada a dois aspectos: 

• A sofisticac;ao ou o refinamento dos procedimentos de estimac;ao; e 

• A instabilidade do ambiente externo a empresa. 
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0 melhor neste caso e, trabalhar com estimativa em porcentagem ao inves de 

valores absurdos e calcula-las, atraves de uma comparac;ao entre o realizado e o 

planejado, a fim de refletir o desempenho da aplicac;ao do sistema orc;amentario, no 

entanto, deve-se observar as variaveis de tempo, por exemplo, urn periodo anterior 

para se aplicar o planejamento futuro, este tempo e determinado pelo tipo de 

atuac;ao da empresa no mercado. 

A implantac;ao do sistema de controle orc;amentario, exige o atendimento de 

alguns requisitos especiais, como a obtenc;ao de dados hist6ricos da empresa, 

relat6rios que visam mostrar os registros do desempenho no periodo anterior, ou 

seja, receitas, despesas, resultados, compras, entradas e saidas de numeros, cujo 

qual, sao fundamentais no planejamento e formac;ao do orc;amento. 

2.2.2 Adequac;ao do sistema de orc;amentos a estrutura organizacional 

da empresa 

Sanvicente e Santos (1995), definem planejamento e controle como as 

ferramentas da administrac;ao que mais sao valorizadas pelo sistema de orc;amentos 

e, principalmente com apoio de autoridades e responsaveis pelas decisoes da 

empresas, alem das medidas necessarias, sao conhecidas como estrutura 

organizacional. 

Ap6s o planejamento, torna-se mais facil a implantac;ao do orc;amento para 

diversos niveis e unidades da organizac;ao, cabe lembrar que, devem identificar urn 

individuo especifico que possa ser posteriormente cobrado, valorizado ou 

responsabilizado pelos desempenhos satisfat6rios ou nao. 

E importante frisar que o individuo especifico neste caso e classificado de 

acordo com os niveis hierarquicos, ou seja, como o organograma estabelecido pela 

empresa. 

A eles cabe a responsabilidade e o controle do seu departamento, podendo 

ser referida por tres tipos, conforme sua autoridade: 

• Centros de custos; 

• Centros de resultados; e 

• Centros de investimentos. 
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Existem exigencias importantes para a implantac;ao do sistema orc;amentario 

em uma empresa, e Uma das primeiras medidas a ser tomada para a implantac;ao 

do sistema e, identificar o periodo de tempo que se devem ser elaborados. 

Para muitas empresas a melhor alternativa e identificar os gastos que ela 

obtem num determinado periodo de tempo, enquanto para outras, o melhor e 

identificar os gastos sabre determinado servigo realizado. 

Por isso, o mais recomendavel e usar periodos de urn ano, ou seja, em Iongo 

prazo, pois assim, identifica os gastos e procedimentos realizados durante o ano. 

2.2.3 Preparac;ao do orc;amento anual 

Segundo Vatter, citado por Sanvicente e Santos (1995), "a necessidade de 

compreender as metas e a posic;ao da empresa freqOentemente e satisfeita quando 

se inicia o processo orc;amentario com urn manifesto geral do presidente a seus 

subordinados. Este manifesto baseia-se em urn exame completo das perspectivas 

para a economia nacional e a industria, desenvolvimentos e situac;oes politicas, 

tendencias e atividades sociais, tudo em relac;ao aos objetivos e diretrizes da 

empresa. 0 manifesto pode indicar que, como resultado deste exame, o executive 

principal acredita que esta na epoca de desenvolver novas produtos, de acrescentar 

novas canais de distribuic;ao, ou de prosseguir em programas de expansao ou 

diversificac;ao. 0 fluxo de informac;ao e debate serve para relacionar o ponto de vista 

global da empresa as operac;oes das varias divisoes, departamentos, e outras 

unidades. Cada administrador deve iniciar seu proprio planejamento com uma ideia 

do programa global do qual seu plano sera parte". 

lsto mostra que desde o inicio de sua elaborac;ao, o orc;amento ja se mostra 

como urn instrumento de coordenac;ao. 

2.2.4 Orc;amento do custo de produc;ao 

Dentro deste contexto, Pyhrr (1981), sao embasados todas as despesas, 

inclusive, os custos de mao-de-obra e material direto. Para o autor, este orc;amento e 

aplicavel nas mais diversas areas da empresa, no entanto, ele enfoca muito o 

orc;amento base zero, cujo, procura orc;ar os custos indiretos, como transportes e 

distribuic;ao, despesas que nao afetam diretamente no custo da produc;ao, vista que 

os custos diretos como mao-de-obra e materia-prima, necessitaria de urn estudo na 
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sua engenharia, ou seja, minimiza9ao dos custos unitarios, pois a diminui9ao de uma 

destas despesas, podera ocorrer diminui9ao da produ9ao. Segundo Sobanski 

(1994), dentro do o or9amento do custo da produ9ao estao os: 

• Or9amentos de despesas fixas: onde sao encontrados os encargos 

sociais, deprecia96es, ar condicionado, agua e esgoto, salarios de supervisores, 

chefias, seguros, limpeza e demais despesas fixas; 

• Or9amento dos custos indiretos de fabrica9ao: tambem conhecida como 

despesas generalizadas sao, seguros, materiais indiretos, manuten9ao, energia 

eletrica, deprecia9ao, mao-de-obra indireta, inclusive, auditoria externa, 

emprestimos, alugueis, entre outros; 

• Or9amento variavel de despesas: ou seja, variam em fun9ao dos volumes 

de atividades, utilizando a quantifica9ao do grau de varia9ao de cada despesa; 

• Or9amentos de materias-primas e mao-de-obra: sendo ambos despesas 

diretas, ou seja, despesas ligadas diretamente no processo de produ9ao, tendo 

fundamental importancia na produ9ao e elevado nivel financeiro na forma9ao do 

pre9o do produto depois de acabado; 

• Or9amentos das despesas administrativas: que sao despesas indiretas 

sobre a fabrica9ao, ou seja, custos indiretos; 

• Or9amento do ativo permanente: investimentos que podem ocorrer na 

empresa, dentro de meses ou anos; e 

• Or9amento de caixa: previsoes sobre desvaloriza9ao da moeda corrente, 

aplica96es, taxas e financiamentos, infla96es entre outros. 

Segundo Sanvicente e Santos (1995), os custos da produ9ao sao 

classificados em tres grandes categorias: 

• materia-prima; 

• mao-de-obra direta; e 

• custos indiretos de produ9ao. 

Os dois primeiros quesitos, sao considerados diretos, pois estao fisicamente 

ligados ao produto depois de pronto, seja a materia-prima, ou a mao-de-obra. 

Enquanto que os indiretos sao aqueles que nao estao diretamente ligados 

fisicamente ao produto, sao os custos indiretos: combustiveis, lubrificantes, 

lampadas eletricas, lixas entre outros itens. 

0 or9amento de materias-primas, requer cumprir com as seguintes fases: 



22 

• determinac;ao das quantidades de materias-primas necessarias para o 

atendimento da produc;ao; 

• politicas de estocagem de materias-primas; 

• elaborac;ao do programa de suprimentos; e 

• determinac;ao do custo estimado das materias-primas necessarias a 

produc;ao. 

0 fato de identificar a quantidade de materias-primas exigidas para o 

atendimento da produc;ao se da atraves de dados hist6ricos. 

0 orc;amento de mao-de-obra direta se da por ser uma das que mais 

influenciam na formac;ao do prec;o de venda, ou seja, e urn dos fatores financeiros 

que mais afeta as empresas, porem, sao extremamente importantes e necessarios. 

Estas despesas com mao-de-obra, sao os salarios e encargos trabalhistas. 

A politica salarial e que fornecera OS parametros gerais quanto as taxas 

horarias a serem utilizadas no orc;amento, para isso, e necessario o envolvimento de 

dois passos basicos: 

• determinac;ao do numero de horas necessarias; e 

• valorizac;ao em termos monetarios. 

Custos indiretos de produc;ao e urn dos quesitos mais complexos a ser 

adotado pelo sistema de orc;amento, pois se trata de todos outros servic;os e 

materiais que nao sao alocados diretamente no produto, mas sim na produc;ao, ou 

seja, servic;os como manutenc;ao, almoxarifado, ferramentas, materiais para 

escrit6rio entre outros. 

A apurac;ao do custo de produc;ao e urn processo de deve ser realizado ap6s 

a elaborac;ao e aprovac;ao dos orc;amentos de materia-prima, mao-de-obra e custos 

indiretos. 

Orc;amento de despesas administrativas recai sobre todas as areas da 

empresa, tanto nas de assessorias como tambem nas diretorias e presidencias, e o 

fato de ter ligac;ao as despesas relacionadas com viagens, telefonemas, material de 

escrit6rios, depreciac;ao, seguros, servic;os prestados por terceiros, em fim, diversos 

custos que para o plano de contas da contabilidade, sao classificados como 

despesas fixas. 

Em muitas empresas, a elaborac;ao desses orc;amentos obedece a duas fases 

distintas: 
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• Elaboragao do orgamento de efetivos: como salarios dos funcionarios da 

administragao; e 

• Elaboragao do orgamento de outras despesas administrativas: como 

encargos sociais, viagens, publicagoes, material para escrit6rios entre outros. 

Ainda Sanvicente e Santos (1995), diz que as despesas sao estimadas em 

seus grupos principais, sendo urn plano mais qualitativo do que quantitativa, isso 

tambem se da atraves de acumulagao de informagoes, o que facilita a previsao das 

despesas no futuro. 

2.2.5 Orgamento de capital 

De acordo com Sanvicente e Santos (1995), este e urn dos casas mais 

comuns atualmente, pois se trata da evolugao tecnol6gica, em que muitas vezes e 

necessaria, a aquisigao ou substituigao de maquinarios mais novas ou de maior 

capacidade de produgao, inclusive em casas de ampliagao ou aquisigao de bern 

m6veis e ou im6veis, podendo ser predios, terrenos, velculos entre outros bens que 

podem influenciar no capital social da empresa. 

2.2.6 Controle orgamentario 

Segundo Frezatti (2000), controle orgamentario e aquele que visa demonstrar 

os resultado futuros ainda que estando no presente, sempre se utilizando dados do 

passado. Porem, o fato simples de planejar e nao controlar, demonstra 

inexperiencia, ocorrendo perca de tempo e energia. 0 controle e fundamental para a 

implantagao do sistema de orgamento. 

0 controle orgamentario e a forma mais comum de realimentar o sistema de 

urn novo planejamento futuro. Dependendo do grau e sofisticagao, ele pode ser 

estruturado de maneira flexlvel ou rlgida, complexa ou simplificada, centralizada ou 

participativa. 

Para Pyhrr (1981 ), em muitas organizagoes, o processo de controle e 

realizado pelo pessoal da area de finangas ou fiscal, com participagao dos 

administradores para as tomadas de decisao. 0 controle orgamentario deve agir 

mais especificadamente nos setores mais baixos, pois para o autor e ali que estao 

realmente os gastos indevidos, porem, pode-se conseguir identificar o responsavel 

por tais despesas. No entanto, este controle orgamentario consegue aproveitar as 
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ideias e os talentos administrativos que ha na empresa, atraves de melhores pianos 

e orc;amentos, beneficios posteriores e desenvolvimento da equipe administrativa. 

As vantagens encontradas no sistema orc;amentario base zero, cujo e 

defendida pelo autor, sao assim descriminadas: 

• ldentificac;ao, avaliac;ao e justificac;ao de todas as atividades propostas; 

• Grande flexibilidade na recolocac;ao de recursos; 

• Financiar parte ou todo urn programa novo, de alta prioridade, eliminando 

ou reduzindo as atividades em curso; 

• Combinac;ao do planejamento e do estabelecimento de objetivos; 

• ldentificac;ao da falta de planejamento eficaz; 

• Administradores de todos os niveis tern as mesmas informac;oes; 

• Os pacotes de decisao servem de base para novos controles 

orc;amentarios; 

• ldentificac;ao das cargas trabalhistas impostas pelas politicas "governo"; 

0 controle orc;amentario, segundo Sanvicente e Santos (1995), devem ser 

seguidos pelo orc;amento realizado na empresa, ap6s ter passado por todo o 

processo de coleta de dados e formac;ao de relat6rios, cujo qual, procura mostrar as 

despesas obtidas em anos anteriores, resultando em informac;oes para manter-se 

urn controle. De forma geral, o controle orc;amentario torna-se urn ffedback, com o 

objetivo de expor as noc;oes e realizac;oes que ha tempos atras ja havia ocorrido, 

pelo menos semelhantemente. 

No entanto, e importante frisar a responsabilidade e o controle por parte dos 

administradores de cada setor, pois quando se planeja, a tendencia e que cada urn 

deles se preocupe com as despesas de seus respectivos setores, pois esta pode 

exercer influencias diretas e significantes na conclusao do processo produtivo, sendo 

assim, nao ha duvidas que esses individuos poderao ser responsabilizados pelos 

resultados planejados e efetivamente alcanc;ados. 

2.2. 7 Planejamento e controle de disponibilidades 

Do ponto de vista orc;amentario, Welsch (1983), cita dois fluxos importantes e 

que devem ser planejados e controlados, urn deles e o fluxo de bens e servic;os 

dentro da empresa, o outro e o dinheiro, fluxo pelo qual analisa bens e servic;os 

dentro e fora da empresa. 
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No entanto, o autor fala de modo geral, enfocando entradas e saidas de caixa 

e das necessidades de financiamento, alem e claro, de controlar os recursos 

financeiros. 

0 planejamento e controle de disponibilidades, entram dentro das pr6prias 

op~oes que o mercado oferece, economizando com recursos que muitas vezes 

passam por despercebidos como: 

• Pagamentos por meios de promiss6rias ao inves de cheque; 

• Pagamento no ultimo dia dos prazos com descontos; 

• Fazer op~ao de compras por produtos a prazo quando este estiver sem 

juros; e outros 

Em fim, estes sao uns das diversas maneiras que se pode influenciar os 

momentos exatos da ocorrencia de entradas e saidas de caixa. 

Por tanto, a administra~ao de fundos, tambem e essencial para urn or~amento 

16gico, ate porque, muitas institui~oes financeiras, exigem proje~oes de fluxos para 

liberar emprestimos. 

A necessidade da implanta~ao de urn sistema de or~amento neste caso, 

quase sempre e percebida quando ja se torna critica. 

2.2.8 0 processo de planejamento e de orc;amento base zero 

Pyhrr (1981), procura esclarecer que o processo de planejamento e de 

or~amento deveria ser chamado de "processo de or~amento base zero", significando 

que, se o que a empresa gasta e somente o necessaria, entao, urn controle de 

economia deveria ser aplicado, isso, acataria inclusive, uma pre-elabora~ao das 

despesas que possivelmente ocorrera durante o ano seguinte. 

Esse procedimento, nao deixa de agir com urn born planejamento, pois 

quando bern administrado, o or~amento base zero se torna mais rapido e facil de ser 

aplicado, alem disso, este sistema se destaca por ajustar as necessidades 

particulares de cada organiza~ao, isto e, o or~amento base zero e facilmente 

adaptavel a organiza~oes com opera~oes, necessidades e problemas diferentes. 

Planejamento e or~amento base zero, pode ser assim classificados: 

• 0 planejamento: identifica os resultados desejados, estabelecendo 

programas, metas e objetivos, tomando decisoes basicas na empresa como urn 

todo; e 
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• 0 Orgamento: identifica os insumos necessaries, ou seja, faz uma analise 

detalhadamente sabre as diversas fungoes da empresa, assim como as atividades 

que a empresa procura executar e analisar as alternativas a fim de realizar 

parcialmente ou totalmente o resultado desejado. 

2.2.9 Os dois passos basicos do orc;amento base zero 

a. ldentificagao de pacotes de decisao: este passo envolve a analise e a 

descrigao de cada atividade em separado, as atuais e as novas, num ou 

mais pacotes de decisao; e 

b. Priorizagao dos pacotes de decisao: este passo envolve a avaliagao e o 

escalonamento destes pacotes por ordem de importancia, atraves de uma 

analise de custo/beneficio ou de avaliagao subjetiva, ou seja, aprovar ou 

rejeitar o passo A 

Tais pacotes de decisao identificam as atividades, fungoes ou uma operagao 

em separado, de modo definitive, assim avalia e compara, nesta identificagao, 

podem ser inclusas: 

• A finalidade "metas e objetivos"; 

• As conseqOencias de nao se executar a atividade; 

• Medidas de desempenho; 

• Caminhos alternatives; e 

• Custos e beneficios. 

Assim, a chave para o orgamento base zero, esta na identificagao e na 

avaliagao das alternativas de cada atividade. 

2.2.1 0 Obtenc;ao de dados para a implantac;ao do orc;amento financeiro 

Conforme Mota (1990), para se obter os dados necessaries para a 

implantagao de urn sistema orgamentario devem-se, primeiramente, identificar o 

problema em questao, ou seja, saber o porque de urn planejamento e neste caso, o 

planejamento financeiro. 

Simplesmente, o administrador deve saber ou ter conhecimento das 

despesas, custos e diversos desembolsos que recai sabre as empresas. E 
fundamental que o administrador saiba antecipadamente disso, pais tendo este 
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conhecimento previamente, tera condigoes de montar estrategias de aplicagoes ou 

de buscar recursos necessaries. 

Os criterios utilizados pelo autor para se obter os dados necessaries para a 

implantagao do orgamento como urn todo, deve-se iniciar primeiramente das vendas, 

vale lembrar que, tudo depende do tipo de seguimento a empresa possui, pois se 

torna cada vez mais dificil, a medida que as empresas vao tendo diversidades nas 

produgoes, por exemplo: a empresa que produz apenas urn tipo de produto tera 

mais facilidade de obter os dados, porem, numa empresa que produz dez tipos de 

produtos diferentes, ja sera mais dificil a obtengao. 

2.3 A necessidade de cria~ao de uma nova mentalidade 

Conforme Sanvicente e Santos (1995), e necessario que haja na empresa urn 

processo simultaneo de educagao orgamentaria e ou criagao dentro da empresa de 

aproveitamento das vantagens do sistema, visto que, supervisores tendem a se 

manter com costumes rotineiros. 

E importante lembrar que os tratamentos dos envolvidos a fim de criar uma 

nova mentalidade, sejam diferenciados, para os entusiastas e os indiferentes, ou 

seja, para se obter maiores beneficios, o melhor e comegar sempre pelos 

entusiastas, pois assim, torna-se mais facil a implantagao dos sistemas a aqueles 

que sao indiferentes aos sistemas. 

Em fim, a empresa acabara sendo tao bern controlada, que podera ate 

mesmo vir a perder oportunidades de lucros. 

Os problemas comportamentais encontrados na utilizagao de urn sistema de 

orgamentos 

E simplesmente de envolver individuos num sistema orgamentario, envolve o 

comprometimento e envolvimento de todos, a maneira em que os individuos 

subalternos sao tratados pelos de niveis superiores, podem agravar ou beneficiar a 

implantagao deste sistema. 

0 problema ao implantar este sistema, pode acatar em conflito do 

departamento financeiro com os demais departamentos, visto que este, estara ligado 

diretamente ao controle orgamentario, cujo fara analises dos gastos realizados em 

cada parte da empresa, agindo como urn setor de investigagao na qualidade do 

desempenho realizado, ou seja: 
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• nao recorrer como urn sistema de pressao sobre as pessoas, mas sim em 

buscar maiores esfon;os em busca de resultados satisfat6rios para a empresa; 

• nao substituir pianos por orc;amentos; 

• fazer com que cada individuo acabe utilizando o orc;amento como base 

para as tarefas a ser realizadas; 

• implantac;ao de urn organograma caso nao haja "linhas e niveis de 

autoridade e responsabilidade" 

• os formularios e relat6rios devem basear-se em aspectos operacionais da 

empresa, ou seja, nao interferindo nos procedimentos contabeis; e 

a func;ao do sistema orc;amentario e implantar, manter e coordenar e nao 

emitir ordens aos setores. 



3 METODOLOGIA 

3.1 Perspectiva do estudo 

0 estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliograficas que, segundo 

Lakatos e Marconi (1991) abrange toda a bibliografia, tornando publica em relac;ao 

ao tema de estudo, desde publicac;oes avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

monografias entre outros, inclusive por meios de comunicac;ao orais e telematizada, 

junto a Internet. Tambem conhecida como fontes secundarias, tern finalidade de 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 

sabre determinado assunto. 

Para o autor, a pesquisa bibliografica nao e mera repetic;ao do que ja foi dito 

ou escrito sabre certo assunto, mas propicia o exame de urn tema sob novo enfoque 

ou abordagem, chegando a conclusoes inovadoras. 

Outra forma de pesquisa utilizada foi a coleta de dados diretamente na 

empresa, caracterizando-se como fonte prima ria. Para Lakatos e Marconi (1991 ), 

consiste no exame atento dos fatos exatamente como eles ocorrem, observando e 

conseguindo informac;oes de acordo com a realidade da organizac;ao. 

Os dados, contudo, foram apresentadas de forma descritiva por meio de 

relat6rio que, segundo Lakatos e Marconi (1991) e as exposic;oes gerais da 

pesquisa, desde o planejamento as conclusoes, devendo ter uma base 16gica, a 

imaginac;ao e a precisao e ser expresso em linguagem simples, clara, objetiva, 

concisa e coerente. Tern a finalidade de dar informac;ao sabre os resultados da 

pesquisa, detalhadamente, de maneira a alcanc;ar relevancia. Tambem sao 

importantes a objetividade e o estilo, mantendo-se a expressao impessoal e 

evitando-se frases qualificativas ou valorativas, pais a informac;ao deve descrever e 

explicar, mas nao intentar convencer. 

3.2 Limitac;ao do estudo 

A Coleta de dados junto a empresa, ficou prejudicada em func;ao da limitac;ao 

do tempo, tato citado por Lakatos e Marconi (1991) que comentam que o tempo e 

urn dos impasses que podem interferir na realizac;ao do trabalho. 



4 RESULTADOS 

4.1 Hist6rico 

Como ja citado, o trabalho foi realizado na Usina de Agucar e Alcool Goioere 

Ltda, com sua Unidade Industrial localizada na Rodovia PR 180, KM 18, Moreira 

Sales - Parana. 

A coleta de dados na empresa se teve durante os dias 27 de abril a 09 de 

maio de 2006, tempo necessaria para conhecer as diversas areas da empresa, pois 

tais informagoes eram fundamentais para a realizagao deste trabalho. 

A Usina de Agucar e Alcool Goioere Ltda, com seu contrato social 

devidamente arquivado na JUCEPAR sob. N.0 213.580, por despacho em sessao de 

31.10.77, inscrita no CNPJ n.0 77.264.224/0001-35 e inscrigao estadual n.0 

81700642-69. 

Em 1976, o Governo Brasileiro, com a crise internacional do petr61eo, 

intensificou e incentivou a produgao de urn combustive! alternativo, e surgiu no Brasil 

o Programa Nacional do Alcool - PROALCOOL e com isso as industrias 

automobilisticas iniciaram a produgao de carros movidos exclusivamente a alcool. 

Para a implantagao deste projeto as familias Okamoto e Ueno, uniram-se e 

constituiram a empresa com urn capital inicial superior a Cr$ 1.000.000,00 (urn 

milhao de cruzeiros}, cujo vern aumentando conforme sua necessidade, hoje este 

valor passa dos R$ 5.900.000,00 (cinco milhoes e novecentos mil reais), divididos 

em cotas de R$ 1 ,00 (urn real) cada. 

A unidade foi implantada numa area de 441.892 m2, foram adquiridos 

equipamentos com capacidade de produgao para 270.000 litros de alcool carburante 

por dia. 

Ap6s urn Iongo periodo de falta de incentivos governamentais e pianos 

economicos desastrosos, com explosao dos indices inflacionarios, ocorreu urn 

desestimulo a produgao de cana-de-agucar e conseqOentemente a produgao de 

alcool pelas usinas. Mas assim mesmo, estes empresarios destemidos acreditaram 

mais uma vez no governo e efetuaram urn investimento na ordem de U$$ -

4.000.000,00 para a implantagao da fabrica de agucar, com produgao de 6.000 (sei 

mil) sacas de agucar dia, hoje a empresa conta com uma area construida de 22.280 

m2, englobando escrit6rios, laborat6rios, refeit6rios, balanga, depositos para agucar, 
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tanques para depositos de alcool e a area industrial (compreendendo caldeiras, 

oficina, almoxarifado, moendas, casa de for9a, depositos de cana, depositos de 

agua, sistema de destila9ao e usina de a9ucar). 

A partir de 1994, iniciou-se urn programa de recupera9ao da capacidade de 

fornecimento de materia-prima com a implanta9ao de novos canaviais, bern como o 

inicio da produ9ao de a9ucar, sendo que na safra de 1995 foram produzidos 

38.194.400 de litros de alcool carburante. Com a implanta9ao desta empresa, estao 

sendo gerados mais de 300 empregos diretos na industria, e o setor agricola gera 

cerca de 800 empregos diretos e mais de 2.000 empregos indiretos. 

As atividades da empresa se dividem em tres grandes setores: 

• 0 setor agricola: e responsavel por uma area superior a 20.000 hectares 

de cana-de-a9ucar, gerando cerca de 1.800.000 toneladas de materia-prima, 

inclusive, excedendo sua capacidade de industrializa9ao que e de 1.600.000 

toneladas ano, Tornando-se assim ,suficiente para o suprimento das necessidades 

industriais. A atividade agricola da Usina de A9ucar e Alcool Goioere Ltda, evolui 

constantemente em tecnologia, procurando aplicar as mais modernas tecnicas para 

obten9ao de melhores resultados e sempre se preocupando com o meio ambiente e 

o ser humano. 

• 0 setor industrial: 0 complexo industrial esta estruturado sobre processo 

totalmente informatizado de controle automatico da produ9ao, dispensando qualquer 

contato manual com o produto, onde sofre a transforma9ao de cana-de-a9ucar em 

produto final, isto e, ayucar e alcool. 

• 0 setor comercial: Sendo o setor comercial o responsavel pela rela9ao 

com o mercado, e este transmitindo urn feedback para o setor industrial a posi9ao 

dos consumidores dos produtos produzidos. 

Estes tres departamentos atuam em perfeita sintonia e constante 

apertei9oamento, para obterem melhores resultados para a empresa e poder 

garantir a qualidade do ayucar e alcool que produz. 

A empresa e formada por urn grupo de outras empresas que trabalham com a 

atividade agropecuaria e agroindustrial e pessoas fisicas que pertencem 

basicamente a duas familias, ou seja, familia Okamoto e familia Ueno, que 

controlam e administram seu patrimonio. 
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4.2 Estrutura Organizacional 

A empresa procura idealizar uma estrutura simples, porem eficiente e objetiva 

para atender as necessidades dentro da realidade estrutural da industria, conforme 

se descreve a seguir: 

• Superintendente: responsavel pelas maiores decisoes dentro da empresa; 

• Gerente industrial: responsavel pela parte tecnica da usina, laboratories, 

manuten9ao da industria e recep9ao da materia-prima; 

• Gerente administrative: profissional em tecnicas contabeis, responsavel 

pela parte contabil, recursos humanos, compras, planejamento economico, apura9ao 

de resultados, faturamento e auditoria interna; 

• Gerente financeiro: responsavel pela area de contas a receber, a pagar, 

fluxo de caixa, relacionamento com bancos; 

• Gerente agricola: responsavel pelo suprimento de toda a materia-prima 

utilizada na industria e lavoura; 

• Gerente de transporte: responsavel pela manuten9ao e conserva9ao de 

toda a frota de veiculos e maquinas agricolas utilizadas neste processo agro

industrial. 

E. importante ressaltar que todos estes gerentes sao graduados ou 

especialistas nas respectivas areas, realizando seus trabalhos juntamente com seus 

colaboradores, no entanto, toda as informa96es sao transmitidas entre si, 

principalmente com a observa9ao e aprovayao de superintendencia. 

4.3 Complexo industrial 

• Balan9a: com capacidade de entrada superior a 350 veiculos por dia, 

totalmente automatizada; 

• Laborat6rio de analise: a amostragem e realizada de hora em hora, sendo 

necessaria tres turnos de trabalho, totalizando 24 horas por dia; 

• Posto medico: contando com urn medico, urn dentista e dois enfermeiros, 

e tambem, uma ambulancia para transporte emergente; 

• Seguranya: diversos tecnicos em seguran9a desenvolvem treinamentos 

peri6dicos e sistematicos, devido a exposi9ao excessiva dos funcionarios a 

maquinarios; 
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• Refeit6rio: devido a longa distancia da empresa a cidade, a mesma possui 

urn amplo refeit6rio para o atendimento aos funcionarios, administradores, 

motoristas e visitantes; 

• Moagem: inicio do processo de produ9ao, onde a cana-de-a9ucar e 

lavada, triturada e moida, sendo este processo totalmente automatizado, e atraves 

deste sistema que se separa o caldo do baga9o, cujo e utilizado na caldeira, que por 

sua vez, gera energia eletrica suficiente para a utiliza9ao de todos os maquinarios da 

usina; 

• Produ9ao de alcool: ap6s a moagem, uma quantidade da parte liquida da 

cana-de-a9ucar e transportada para toneis de a9o, onde sofre urn processo de 

industrializa9ao; 

• Produ9aO de a9UCar: a parte liquida destinada a prodU9aO de a9UCar 

tambem e transportada por toneis de a90, porem, sofrendo industrializa96es 

diferenciadas das do alcool, 0 processo e simples, ao melado e adicionado urn 

produto chamado de "semente", cujo quais sao transportados para urn cilindro em 

alta rota9ao, cristalizando a materia-prima transformando-a em a9ucar. 

• Estoques de materia-prima: a materia-prima e processada 

instantaneamente, nao sendo necessario a estocagem da mesma; 

• Estoques de alcool: devido a prodU9aO diaria ser superior a 270.000 litros 

dia, a usina possui urn reservat6rio com capacidade de 45.000.000 de litros. 

• Estoques de a9ucar: com capacidade de produ9ao de 6.000 sacas dias. 

Estas sao embaladas em sacas de 50kgs para a comercializa9ao, seu giro e rapido, 

ficando no maximo urn dia estocado no proprio galpao de produ9ao de a9ucar; 

• Almoxarifado: controlado por urn sistema de kardex e simultaneamente por 

urn processo informatizado. 

4.4 Complexo administrativo 

• Departamento de informatiza9ao: possuindo urn parque com mais de 20 

microcomputadores em rede a 100 megabytes. Com softwares terceirizados, 

proporcionando programas na area de contabilidade, financeira, departamento 

pessoal, e estoques. 

• Departamento pessoal: conhecido com recursos humanos, atendendo as 

necessidades dos funcionarios e colaboradores em geral, oferecendo veiculos como 
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onibus e microonibus para os transportes dos mesmos, devido a longa distancia da 

empresa a cidade; 

• Departamento financeiro: este e responsavel pelos pagamentos e 

recebimentos, que atraves de urn born fluxo de caixa, fornece a diretoria, relat6rios 

financeiros diariamente; 

• Departamento de vendas: vendas para diversos clientes, de acordo com 

os estoques existentes na empresa, cujo e controlado por meios de planilhas de 

excel e boletins; 

• Departamento de compras "manuten<;ao e consumo": nao sao controladas, 

as compras se dao atraves das necessidades que vao surgindo; 

• Contabilidade: a empresa possui diversos tecnicos e especialistas nesta 

area, no entanto, ainda esta muito defasada em termos de controles, e tambem, nao 

possui uma contabilidade de custo e nem tao pouco gerencial. 

4.5 Falhas detectadas 

• Excesso de confianc;a nos funcionarios; 

• Falha nos sistemas de informac;ao; 

• lnexistencia de criterios para contratac;ao; 

• Falta de treinamento dos funcionarios dos diversos setores; 

• lnexistencia de urn plano de cargos e salarios; 

• Acumulo de func;oes; 

• Nao existe pessoa especifica para compras; 

• Falta de consistencia dos dados contabeis; 

• Falta de urn sistema de informac;ao gerencial; 

• Falta de urn sistema integrado de custos; 

• Falta de uma auditoria interna e externa. 

4.6 lnforma~oes gerais 

Para determinar tal capacidade e importante frisar que, a produc;ao de alcool 

esta totalmente ligada a produc;ao e cultivo de sua materia prima, a cana-de-ac;ucar, 

cujo qual e a chave principal para fabricac;ao do alcool carburante. 
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Foi identificado tambem como materia-prima, o calcario eo enxofre, porem, 

nao menos importante, estes componentes sao tam importantes quanto a cana-de

a<;ucar. 

A Usina de A<;ucar e Alcool Goioere, assim como diversas outras usinas 

encontradas tanto no estado do Parana como tambem nos demais estados do 

Brasil, sua produ<;ao e limitada por dois motivos fundamentais: 

1°- a materia-prima, cana-de-a<;ucar, entre urn corte "colheita" e outro, tern a 

dura<;ao de urn ano, ou seja, doze meses, este e o tempo que ela torna a ficar com 

seu tamanho ideal para o novo corte, ap6s o primeiro plantio e possivel realizar em 

media sete cortes, ate que seja possivel o plantio novamente, neste caso pode-se 

afirmar que a dura<;ao de urn plantio para outro e de sete anos. 

Com a implanta<;ao de urn planejamento de plantio, pode-se tornar possivel a 

colheita durante todo o ano, mas para isso, teria que ter muitas terras disponiveis 

para o plantio; 

2°- o fato simplesmente deter ou nao terras e cana-de-a<;ucar disponivel nao 

e o suficiente para a produ<;ao de alcool durante todo o ano, pois se deve ter urn 

periodo de tempo para a manuten<;ao dos equipamentos, que no entanto e 

fundamental para a conserva<;ao dos maquinarios, este periodo dura em media 

quatro meses, que na maioria das vezes e entre dezembro a mar<;o. Este periodo de 

tempo e nomeado e conhecido como entressafra. 

A manuten<;ao destes equipamentos e extremamente importante, visto que 

durante a produ<;ao de alcool, os maquinarios nao param, ou seja, ficam ligados e 

trabalhando em ritmo acelerado durante vinte e quatro horas por dia, de segunda a 

segunda e, na maioria das vezes, de abril a novembro. 

E importante ressaltar que, durante a entressafra, o que nao se gasta com 

materia-prima, se gasta com a manuten<;ao dos equipamentos, despesas 

administrativas e tambem com a mao-de-obra, visto que por mais que nao haja 

produ<;ao ou entradas de renda para a empresa, ainda torna-se mais barato manter 

os funcionarios contratados ao inves de demiti-los e contrata-los na proxima safra. 

lsso tudo nos leva a perceber que, a produ<;ao de alcool no entanto e limitada 

por sua capacidade de aquisi<;ao de materia-prima e principalmente pelo tempo de 

trabalho dos maquinarios. 

De fato, os dados encontrados na empresa nao demonstram a real 

capacidade da industria, pois tudo depende de uma reestrutura<;ao, ou seja, urn 
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controle na sua industrializagao atraves de urn rigoroso engenho, a fim de diminuir o 

tempo utilizado nas manuteng6es dos maquinarios, vista que, materia-prima, mesmo 

sendo limitada, pode ser resolvida com aquisigao de terras disponiveis para o plantio 

da cana-de-agucar. 

Os dados coletados referente a produgao dos anos anteriores, cujo qual, faz 

parte dos objetivos deste trabalho, nao sao suficiente para uma analise real, vista 

que a empresa tende a crescer anualmente. A cada ano, os agricultores, 

proprietaries de terras, que em muitas vezes arrendavam as terras ou usava-as para 

o plantio de soja, cultivo principal da regiao, estao passando a optar pelo plantio de 

cana-de-agucar, devido ao melhor prego e tambem por nao haver tanto trabalho, 

gasto para o plantio e manutengao do solo. 

0 crescimento na produgao de alcool, como ja citado, nao depende somente 

da materia-prima, mas tambem do tempo necessaria para a manutengao dos 

maquinarios, mesmo assim, o crescimento na produgao foi de 18% no ano de 2004 

para 2005, enquanto que 2005 para 2006 foi de 26%. 

lsso quer dizer que a cada ano, tende-se a ter mais materias-primas, gerando 

mais despesas e tambem receitas. 0 fato e que, identificar a quantidade produzida 

em anos anteriores para a obtengao de dados como receitas e despesas, nao 

demonstra que no proximo ano sera semelhante, a nao ser que seja uma opgao da 

propria industria estipular uma quantidade a ser produzida. 

A comparagao dos dados anteriores so sera de born aceite, se utilizado com 

media percentual, ou seja, realizar urn calculo cujo vise identificar percentualmente o 

crescimento de urn ano para o outro e assim, estimar o crescimento para o proximo 

ano produtivo, no entanto, nao traria urn resultado confiavel. 

Nota-se que para o desenvolvimento e implantagao de urn sistema de 

orgamento e fundamental o apoio das ferramentas da administragao, principalmente 

o planejamento e o controle, que segundo os autores Sanvicente e Santos (1995), 

definem planejamento e controle como as ferramentas da administragao que mais 

sao valorizadas pelo sistema de orgamentos. 

Neste caso, utiliza-se o conhecimento de Maximiano (1988), onde comenta 

que planejamento e preparar-se para 0 futuro visando OS riscos, e tambem Robbins 

(2001 ), onde diz que, controlar e monitorar as atividades para que sejam 

desempenhadas de maneira eficiente, conforme planejadas e corrigidas de qualquer 
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desvio significative ou padrao inadequado, ou seja, a mensuragao do desempenho 

atual com o estipulado. 

0 fato de identificar a situagao economica e financeira da empresa, nao 

aumenta nem mesmo diminui o custo da produgao, mas somente serve de apoio a 

identificar se a receita e ou nao maior que a despesas obtidas pela mesma. 

Neste caso, percebe-se que e mais importante para a realizagao deste 

trabalho, identificar sim, os principais custos que recaem sabre o prego final do 

produto, com ja citado, o alcool carburante. 

Foi-se identificado, diversos fatores que influenciam na formagao do prego do 

alcool, porem se seguirmos conforme a orientagao de Sanvicente e Santos (1995), 

onde diz que, os custos da produgao sao classificados em tres grandes categorias, a 

materia-prima, mao-de-obra direta e custos indiretos de produgao, chegamos a 

seguinte conclusao. 

A maior despesas encontradas sao com materias-primas, pois estao 

compostos nela, despesas com plantio, manutengao do solo, em alguns casas o 

arrendamento das terras, fretes e tambem o custo com a mao-de-obra relacionado 

aos cortadores de cana. E importante frisar que estes gastos nao sao da empresa, 

mas sim dos, fornecedores de cana-de-agucar, para a empresa cabe a soma de 

todas estas despesas embutidas na materia-prima. 

A segunda maior despesa e com a mao-de-obra relacionada com os 

funcionarios da industria. Tal despesa tambem e urn tanto quanta alta, vista que 

para a empresa trabalhar durante todo o tempo e necessaria que haja funcionarios 

durante todo esse periodo de tempo, assim, faz-se necessaria a divisao de turnos, 

ou seja, uma equipe de funcionarios para cada periodo de oito horas. 

Chegam-se enfim, as despesas com os custos indiretos de produgao, sao 

aqueles que nao influencia de fato no prego do produto, mas tambem tern seu peso 

nas despesas da empresa. Nestes sao encontrados diversos itens, como despesas 

com materiais de escrit6rio, telefones, funcionarios administrativos, almoxarifado 

entre outros. 

No entanto, alem destes custos, o alcool esta sempre sendo influenciado pela 

produgao de petr61eo e soja, pois, o consumo do alcool se da principalmente pelo 

alto prego do petr61eo, derivado principal de diversos outros combustiveis, em 

seguida pelo "respeito ambiental", no sentido de nao ser tao agressivo com o meio 

ambiente como os demais combustiveis e a soja no sentido de que seja mais 
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rentavel para o agricultor, neste caso, o prec;o liquido da cana-de-ac;ucar deve ser 

mais atrativo que ada soja, assim, o agricultor sempre estara optando pelo plantio 

da cana-de-ac;ucar. 

0 d61ar tambem interfere na formac;ao do prec;o do alcool. A procura de 

diversos paises por urn combustive! mais barato e ecologicamente menos ofensivo a 

natureza, torna o alcool uma opc;ao unica, que no entanto, devido ainda ter pouca 

produc;ao para tao grande demanda de mercado, faz com que o prec;o do alcool 

eleve. Devido a Usina de Ac;ucar e Alcool Goioere ter uma media de oitenta por 

cento de sua produc;ao exportada e sendo sempre negociada em d61ar, esta se torna 

alva das variac;oes do d61ar. 



5CONCLUSAO 

Apos todo o estudo realizado e possivel afirmar com clareza que, implantar 

urn controle or9amentario na Usina de A9ucar e Alcool Goioere nao sera facil, visto 

que seu crescimento tende a crescer anualmente. A base para a implantayao de urn 

sistema oryamentario e sempre os periodos anteriores, exatamente como diz os 

autores Sanvicente e Santos (1995) que, deve-se observar as variaveis de tempo, 

por exemplo, urn periodo anterior para se aplicar o planejamento futuro e tambem, 

como a obtenyao de dados historicos da empresa, isto e, relatorios que visam 

mostrar os registros do desempenho no periodo anterior, como, receitas, despesas, 

resultados, compras, entradas e saidas de numeros. 

No entanto, devido a alta procura por produtos carburantes que nao trazem 

danos ao meio ambiente, ou seja, nao poluentes e tambem, o fato de que, cada vez 

mais agricultores procuram no cultivo da cana-de-a9ucar, recuperar os prejuizos 

adquiridos com o cultivo da soja, a tendencia e que cada vez mais a produ9ao de 

alcool cresya, conseqOentemente gerando mais gastos com materia-prima, mao-de

obra e principalmente, despesas que nao ha como prever por estimativa de 

produyao, como por exemplo: manutenyao, despesas administrativas, maquinarios 

entre outras. 

Percebe-se que o melhor a se fazer neste caso e utilizar-se de urn 

planejamento, cujo procure prever metas, ou seja, firmar uma quantidade maxima do 

produto para o proximo periodo e trabalhar o or9amento sobre esta quantidade, pois, 

somente o fato de trabalhar com dados do passado num sistema de porcentagem, 

mesmo que isso nao seja inteiramente obvio, trara apenas uma noyao basica dos 

gastos futuros, como se fosse uma previsao. Como se pode perceber na coleta dos 

dados, o percentual de crescimento no ano de 2004 para 2005, nao foi o mesmo 

percentual de 2005 para 2006, isso mostra que estipular urn oryamento para o 

proximo ano "2007" ou anos seguintes, so sera de fato reais se ter como objetivo 

uma quantidade maxima a se produzir, de forma a ser de preferencia o maximo da 

produyao da empresa. 

0 fato e, alem destas diversos obstaculos, e importante e se faz urgente, urn 

sistema de planejamento compativel com as suas necessidades, visto que ha muito 

acumulo de fun96es, e muitas vezes, diversas pessoas fazendo a mesma coisa. 0 

setor contabil deve exercer somente ao seu departamento, ou seja, cada qual com 
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suas fungoes. Cabe ressaltar que, para se obter urn born controle orgamentario, 

deve-se primeiro, esclarecer as fungoes para cada pessoa do setor, dividindo as 

tarefas de acordo com suas necessidades do departamento. 

Ter uma pessoa exclusivamente para a realizagao das compras, tambem faz 

mais seguro os gastos, evitando assim, diversas pessoas comprando, chegando ao 

fato lastimavel de nao saber para que comprou ou muito menos que autorizou a 

compra. 

As ideias propostas ou recomendadas se aceitas, poderao ser instaladas de 

forma a nao prejudicar o andamento normal e o funcionamento da empresa, 

principalmente os funcionarios, concedendo aos mesmos treinamentos adequados 

para utilizagao dos sistemas e desenvolvimentos das suas fungoes. 

Sabemos dos custos que serao provenientes da instalagao dos controles, pois 

os mesmos envolverao toda a parte de informatizagao, estrutural e funcional da 

empresa, devendo sofrer estudos minuciosos, e feitos de forma paulatina, para que 

a estrutura da empresa nao seja abalada. 

Espera-se que o trabalho possa servir de esclarecimentos e que, de alguma 

forma, ser util para a melhoria da empresa. 
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