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RESUMO 

Este estudo pretende identificar a incidência, ou não, de custos ocultos em um engenho 

produtor de cachaça situado na microrregião do Brejo do Estado da Paraíba. Para coleta dos 

dados, primeiramente, foi aplicado um questionário semiestruturado com os colaboradores da 

empresa orientado por oito variáveis de custos pré-determinadas. Em um segundo momento 

realizou-se visitas in loco com intuito de observar todo processo produtivo, a estrutura da 

empresa, o ambiente de trabalho (clima organizacional), além dos aspectos gerenciais. A 

identificação das variáveis nas duas etapas foi orientada pela adaptação da matriz 5Q1C 

proposta por Lima (2006). Verifica-se que das 8 classificações estudadas houve a incidência 

de 6, o que percentualmente representa 75% dos custos rastreados. Esse alto valor revela a 

significância das disfunções dentro desta empresa. Destaca-se uma elevada ocorrência do set-

up principalmente relacionado com o mau uso do tempo disponível dos funcionários. Os 

resultados encontrados sugerem uma revisão do modelo organizacional e gerencial adotado 

pelo engenho, na tentativa de redução/eliminação desses custos. 

 

Palavras-Chave: Disfunções; Custos Ocultos; Agronegócio; Cachaça; Engenhos. 

 
Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A evolução da economia pelo processo de globalização e as crescentes mudanças no 

cenário econômico, impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico, exigem das empresas 

um maior controle do seu ambiente interno. Informações precisas sobre o processo produtivo 

são premissas básicas para o desenvolvimento de uma estratégia competitiva. Para atender 

estes aspectos faz-se necessário um instrumento que possa desenvolver eficientemente um 

potencial voltado para o gerencial (Martins, 2003). 

Nesse contexto, a contabilidade de custos apresenta um aprimoramento do seu papel, 

fomentando informações relevantes de controle para o processo de tomada de decisões. Esse 

novo campo de atuação da contabilidade de custos permitiu o seu auxílio na contabilidade 

gerencial (Martins, 2010). As decisões dos gestores fornecem informações para o 

planejamento da direção, relacionadas com formação de preços, otimização da produção e 

consequente melhoria da produtividade. 
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Megliorini (2001) compreende os custos como reflexo do comportamento da empresa 

e que, quando estruturados, contribuem para a otimização dos resultados empresariais. De 

modo geral, os objetivos convergem para a empresa e os seus componentes organizacionais 

(administrativos e operacionais). Como afirma Leone (1997), a Contabilidade de Custos deve 

atender a três objetivos básicos: determinar o lucro, controlar as operações e auxiliar na 

tomada de decisão. 

Tal significância requer, na determinação do lucro (por exemplo), informações 

confiáveis sobre os custos. Para tanto, são utilizados registros convencionais de contabilidade, 

preocupados não somente com a forma da escrituração dos fatos, mas também com o controle 

das operações em função do estabelecimento de padrões e orçamentos, comparação entre 

métodos de custeio e previsões de mercado.  

De acordo com Franco (1988), as empresas apresentam características próprias de 

formação do custo, conforme a natureza da atividade econômica que for explorada. Os custos 

operacionais e de produção das empresas pertencentes ao agronegócio são compostos 

basicamente pelos mesmos elementos do custo de outros tipos de empresas. 

Característico da economia brasileira, e destaque no PIB nacional, o setor do 

agronegócio se fortalece e contribui para o crescimento econômico do país. A agroindústria 

da cana-de-açúcar caracteriza-se como uma das principais atividades geradoras de ocupação 

no meio rural (Guilhoto; Marjotta-Maistro; Barros & Istake, 2004). Na microrregião do brejo 

da Paraíba, engenhos atuam no cultivo da cana de açúcar, na produção e comercialização de 

produtos como a cachaça. Estes engenhos merecem notoriedade tanto pela relevância 

econômica, como cultural e social. 

Nesta região paraibana, a produção de cachaça pela cana-de-açúcar envolve pequenas 

e médias empresas. Em muitas delas, os processos produtivos e administrativos carregam 

peculiaridades arcaicas e ultrapassadas. Apesar das dificuldades, os engenhos sobrevivem 

com uma grande possibilidade de expansão caso sejam beneficiados com mudanças 

tecnológicas e organizacionais. 

A contabilidade gerencial requer, para um eficiente processo de tomada de decisão, 

informações que permitam classificar os custos em determinados grupos de maneira que 

melhore as devidas apurações e análises. A complexidade dos processos e, na maioria dos 

casos, a diversidade de produtos provenientes da mesma matéria prima e advindos de 

processos produtivos compartilhados, dificulta a identificação dos custos nos engenhos. Além 

disso, há outros elementos desconhecidos com forte influência nos custos das empresas, estes 

chamados de custos invisíveis ou custos ocultos. 

Poucas ainda são as pesquisas que contemplam a temática dos custos ocultos. O 

conceito do termo “Custo Oculto” pode ser definido como um gasto pertinente à atividade de 

produção, no qual sua característica principal é a dificuldade de mensuração, ou seja, os 

custos ocultos não podem ser identificados facilmente ou mensurados corretamente dentro do 

processo produtivo onde são gerados. 

Segundo Furedy (2005) “custo oculto é qualquer custo que não seja aparente na 

contabilidade padrão, ou, em termos gerais, que não esteja imediatamente aparente, mas que 

seja importante para o processo de produção”. Savall e Zardet (1991, p. 87), o definem como 

“um gasto referente à atividade de produção, no qual sua principal característica é ser de 

difícil mensuração”. A complexidade e dificuldade de se encontrar e mensurar tais custos é, 

ao mesmo tempo, uma barreira e um estímulo para novas pesquisas. 

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo identificar quais são os custos ocultos 

incidentes no processo de produção de cachaça em um engenho do brejo paraibano. Para 

tanto, inicialmente é realizada uma breve revisão da literatura acerca dos principais aspectos 

que delineiam conceitualmente os custos ocultos. Logo após comenta-se sobre os aspectos 



 

 

metodológicos da pesquisa, prontamente segue-se com a discussão dos resultados e, por 

último, as conclusões do estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Origem e Definição dos Custos Ocultos 

A origem dos Custos Ocultos reside em uma interação complexa entre dois grupos de 

variáveis. Há uma interação permanente entre as estruturas da empresa e os comportamentos 

humanos, aqueles criados a partir do ortofuncionamento “funcionamento adequado” e do 

disfuncionamento “funcionamento inadequado” (Savall & Zardet, 1991). 

A empresa ou organização é considerada como um conjunto complexo de estruturas de 

cinco tipos (físicas, tecnológicas, organizacionais, demográficas e mentais) em interação com 

cinco tipos de comportamento humano (individuais, de grupo de atividade, de categoria, de 

grupo de pressão e coletivos). Essa interação permanente e complexa cria as pulsações de 

atividade que constituem o seu funcionamento. 

Distingue-se nesse funcionamento, um diferencial entre funcionamento desejado e 

funcionamento observado; esse diferencial corresponde às disfunções, classificadas em seis 

famílias: condições de trabalho, organização do trabalho, comunicação-coordenação 

organização, gestão do tempo, formação integrada e operacionalização da estratégia. Essas 

disfunções dão origem aos custos, em geral ocultos, que são computados através da 

mensuração do impacto econômico.  

Pode-se afirmar que os custos ocultos surgem de disfunções, perdas, maus 

funcionamentos, da má organização, má gestão, falhas, da má mensuração, ou não 

mensuração adequada, má aplicabilidade nas escolhas para uma tomada de decisão, pode 

ocasionar um distúrbio que gera custos e, em grande parte ocultos, que afetam a saúde 

econômica da empresa. 

Segundo Furedy (2005), “Custo Oculto é qualquer custo que não seja aparente na 

contabilidade padrão, ou, em termos gerais, que não esteja imediatamente aparente, mas que 

seja importante para o processo de produção”. 

De acordo com Lobo (1999), podem incluir-se nesta categoria de custos: excessos de 

inventários; custos de oportunidade de vendas perdidas devido às experiências negativas dos 

clientes ou devido à deficiente reputação da empresa; saldos excessivos de contas devedoras; 

desperdício em horas extras; tempos não produtivos por erros de programação da produção; 

tempo destinado a analisar as causas e consequências das falhas; e, tempo consumido no 

tratamento das queixas. 

Pode-se afirmar que uma fração dos custos ocultos têm origem externa e outra parte se 

desenvolve dentro da entidade e uma de suas características é o fato de não serem detectados, 

reconhecidos e mensurados nos relatórios gerenciais, contábeis e tão pouco medidos pelos 

sistemas tradicionais de custeio. Sem uma devida mensuração haverá uma enorme dificuldade 

em mensurá-los. Porém, a partir do momento que são reconhecidos, fornecem dados que 

influenciam nos aspectos administrativo, de planejamento, controle e de investimentos da 

empresa, auxiliando o processo de toma de decisão dos gestores (Femenick, 2004; Freitas; 

Almeida & Costa, 2006). 

 

2.2 Importância dos Custos Ocultos 

O estudo do comportamento dos custos ocultos se faz importante independente do 

setor econômico (indústria, comércio, serviços públicos, hospitais, bancos, escritórios de 

consultoria) e do tamanho da empresa (Severiano Filho & Silva, 2011). Algumas 



 

 

organizações têm dado destaque para esses custos que não são precisos e proporcionam um 

ambiente empresarial inseguro baseado em estimativas. 

Quando mensurado de maneira eficaz esses custos servem como um guia gerencial 

para as tomadas de decisão, à medida que apresentam o custo industrial evitando custos 

desnecessários e garantem a competitividade futura (Freitas & Severiano Filho, 2007). 

A identificação de tais custos é importante para o gestor mitigá-los e, se possível, 

evitá-los, proporcionando um aumento no investimento e uma otimização de resultados 

financeiros como também o aumento da eficiência operacional. Neste processo de 

identificação de tais custos é importante que a empresa planeje e controle as suas atividades 

rotineiras, ou seja, a entidade deve monitorar todo seu desempenho alinhando-o de acordo 

com as metas definidas no seu planejamento estratégico. O procedimento de supervisão das 

rotinas operacionais da empresa para controle dos custos ocultos é difícil, mas em 

compensação relevante.  

 

2.3 Classificação dos Custos Ocultos 

A subjetividade na definição do custo oculto possibilita uma diversidade de 

classificações e categorias pelos diversos autores. As disfunções resultantes da interação entre 

a estrutura e os comportamentos dos indivíduos (conduzidos pelo ambiente cultural da 

empresa) são peculiares de cada corporação, portanto, a multiplicidade de elementos 

causadores desses custos ocasiona a identificação de infinitas categorias. 

Conforme cita Lima (1991), as estruturas podem ser agrupadas em cinco categorias: 

físicas, organizacionais, tecnológicas, demográficas e mentais. Os comportamentos, segundo 

o mesmo autor, distinguem-se em individuais, de grupo de atividade, de categoria, de grupos 

de pressão e coletivos. 

Enquadra-se nas interações entre esses grupos de variáveis as falhas produtivas, 

perturbações comportamentais dos funcionários, ineficiência da gestão e da produção, ou 

qualquer outro fato não previsível e dispendioso relacionado à produção.  

Diante da abundância de custos ocultos existentes, este trabalho centrou-se nas 

categorias descritas abaixo na tabela 1, confeccionada a partir de uma síntese das 

classificações mais recorrentes na literatura. 

 

  



 

 

Tabela 1 - Classificação dos custos ocultos 
Classificação dos custos 

ocultos 

Descrição Exemplos 

Má gestão 

 

Ausência de planejamento, provocando 

perda de oportunidade ou sacrifício pelo 

abandono de uma ação (custo de 

oportunidade). São gastos decorrentes de 

decisões baseadas em análises superficiais, 

utilização de sistemas e processos obsoletos, 

existência de liderança omissa e ausente. 

Custos com projetos 

inacabados; Custos com a 

desistência de projetos mal 

planejados. 

 

 

Não qualidade 

 

Decorre do refazer, do corrigir, dos 

desperdícios dos itens produzidos. São 

considerados: gastos com devoluções, trocas 

de produtos defeituosos; retoques, 

disposição de refugos. 

Retrabalho em peças 

produzidas; Substituição de 

peças ou produtos. 

 

Rotatividade de Pessoas 

Resulta da falta de direcionamento adequado 

para os talentos internos e um clima 

organizacional ruim. Compreende gasto da 

formação, investimentos efetuados em 

pessoal, contratações. 

Treinamentos de novos 

funcionários, substitutos. 

 

Mal controle 

Custos decorrentes do excesso de 

informações e dados que não agregam valor. 

São gastos gerados pela desconfiança e 

criação de controles em excesso, 

inexistência ou falta de controles. 

Controles duplos feitos por 

setores diferentes. 

 

Acidente de trabalho 

 

Normalmente decorrente do não uso de 

equipamentos de proteção ou de 

procedimentos inadequados de segurança 

para a execução das atividades. 

Custos com funcionários 

afastados e funcionário para 

reposição. 

 

Set-up 

Custo do set-up relacionado às falhas e ao 

mau uso do tempo de preparação do 

processo produtivo. 

Custo com pessoal parado, 

tempo extra para regulação das 

máquinas. 

 

Espera 

Ocasionado por procedimentos e métodos 

não integrados às dimensões das demandas 

do processo produtivo. 

Custo com paradas por 

falta de matéria-prima. 

 

Ociosidade 

 

Refere-se ao não funcionamento no tempo 

certo ou da capacidade disponível de 

determinado processo. 

Custos por lentidão com 

máquinas sem manutenção; 

capacidade subutilizada. 

Estoque 

 

Fruto do armazenamento do produto 

acabado sem necessidade, gerando gastos 

adicionais com manutenção e 

acondicionamento. 

Custo com manutenção e seguro 

de estoques desnecessários. 

 

Obsolescência 

 

Resulta do uso de máquinas e equipamentos 

que tiveram o tempo de vida expirado, 

exigindo manutenção corretiva adicional. 

 

Custos com tempo extra por 

máquinas de tecnologia 

defasada 

 Fonte: Adaptado de Lima (1991), Savall e Zardet (1991) e Zaffani (2005) 
 

2.4 Ferramentas para Tratamento dos Custos Ocultos 

 As pesquisas baseadas na Teoria Socioeconômica disseminadas por Savall e Zardet 

(1991) e desenvolvidas desde 1975 pelo ISEOR – Instituto de Socioeconomia das Empresas e 

das Organizações constataram que, apesar de gerar atividades que impulsionam a 



 

 

rentabilidade, a empresa sofre distúrbios que absorvem eficiência da capacidade de trabalho e 

recursos financeiros, causando estreitamento de seus resultados. 

 A análise socioeconômica, ao contrário do pensamento tradicional, está focada em 

descobrir a essência dos fenômenos por meio da experiência direta com os problemas da 

organização e pelo raciocínio e reflexão de soluções através da metodologia de intervenção-

pesquisa. Dentre as ferramentas de gestão para tratamento dos custos ocultos desenvolvidas 

pela análise socioeconômica Lima (1991) destaca como principais: 

• Contrato de atividades periodicamente negociável (CAPN): acordo temporário 

entre assalariado e superior para atingir alguns objetivos prioritários da atividade. 

O contrato visa modificar a dialética conflito-cooperação a partir de dois pontos, 

os objetivos de aumento da eficácia dos indivíduos e as contrapartidas da empresa 

(meios materiais e complemento de salários); 

• Painel socioeconômico de pilotagem estratégica: corresponde a um fichário que 

possui indicadores para cada membro da empresa que tenha responsabilidades 

hierárquicas. É construído de acordo com três princípios: inserir os objetivos 

estratégicos, articular os indicadores de resultados e criação de potencial, e a 

utilização conjunta de indicadores quantitativos, qualitativos e financeiros; 

• Matriz de competências: corresponde a um quadro sinóptico onde se pode 

visualizar as competências de um grupo de pessoas. Serve como um indicador de 

criação de potencial dentro do painel de pilotagem; 

• Matriz de auto analise da gestão do tempo: ferramenta de gestão criada para 

identificar as tarefas realizadas pelo pessoal durante a jornada de trabalho e as 

disfunções a elas associadas (alocação do tempo). Tem como objetivo melhorar a 

gestão do tempo pessoas no sentido da eficácia da empresa; 

• Plano de ações prioritárias (PAP): ferramenta de formulação e gestão de ações a 

realizar por cada unidade da organização de forma a tingir os objetivos prioritários 

definidos. É a fase operacional dos objetivos estratégicos. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Classificação da Pesquisa 

A presente pesquisa classifica-se como levantamento, pois visa descrever a as 

características ou fenômenos que ocorrem naturalmente na população alvo, neste caso, os 

custos ocultos em um engenho produtor de cachaça. Ademais, a pesquisa de levantamento 

procura ir além da descrição das características de um grupo e procura verificar o que é que 

determina aquela característica nos sujeitos. 

 Realiza-se uma abordagem qualitativa do problema de pesquisa, de modo que houve a 

identificação e análise das variáveis de custo definidas neste trabalho. Nesta abordagem, de 

acordo com Appolinário (2006), os dados coletados devem ser objeto de análise dos 

pesquisadores, os quais farão reflexões sobre as informações coletadas em face da literatura e 

da interpretação dos fatos. 

Quanto aos seus objetivos, esta pesquisa pode ser declarada exploratória, pelo objetivo 

de explorar os problemas do engenho, para torná-lo mais explícito e permitir a construções 

teóricas. Ainda quanto aos objetivos também pode ser classificada como descritiva pois, 

conforme Gil (1991), realiza uma descrição de determinado fenômeno (no caso os cultos 

ocultos) ou população (no caso uma entidade agroindustrial). 

 

3.2 Coleta e Análise dos Dados 



 

 

 Os procedimentos para a coleta de dados compreenderam, primeiramente, uma 

pesquisa bibliográfica (em livros, periódicos nacionais e internacionais, dissertações e teses) 

que proporcionou a revisão da literatura existente sobre o tema.  

A característica fundamental dos custos ocultos, ou seja, a não identificação de sua 

ocorrência pelos relatórios contábeis, impossibilita uma possível coleta de informações em 

fonte de dados secundários. Logo, a coleta dos dados primários adveio da aplicação de um 

questionário semiestruturado e observações sistemáticas de todo o processo produtivo através 

de uma visita técnica.  

O questionário semiestruturado, aplicado com colaboradores da organização, foi 

orientado pelas disfunções/variáveis descritas no tópico a seguir. Durante as visitas in loco 

realizou-se observações de todo processo produtivo, sendo observada a estrutura da empresa, 

o ambiente de trabalho (clima organizacional), além dos aspectos gerenciais visando a 

descoberta da existência e levantamento de custos ocultos. Esta etapa metodológica foi 

realizada no mês de novembro de 2016. 

 

3.3 Protocolo de Variáveis para a Análise dos Custos 

 As variáveis utilizadas para conduzir esta pesquisa seguiram as classificações 

conforme a fundamentação teórica no tópico 2.3 em virtude da sua recorrência em diversos 

trabalhos anteriores. Entretanto, a execução dos instrumentos de coleta de dados possibilitou o 

entendimento de que, as disfunções provenientes da Má Gestão e do Mal Controle, necessitam 

de uma análise profunda a longo prazo, o que motivou a exclusão das mesmas. 

 Por consequência empregou-se como norte as seguintes variáveis: rotatividade de 

pessoal, acidente de trabalho, set-up, espera, ociosidade, não qualidade, estoques e 

obsolescência. 

 A identificação dessas variáveis foi orientada pela adaptação da matriz 5Q1C proposta 

por Lima (2006) e posteriormente aplicadas por Silva e Severiano Filho (2011) com o mesmo 

propósito de verificação dos custos ocultos. Comumente utiliza-se esta matriz em 

diagnósticos para gestão de qualidade e risco, porém, a modelagem apresentada mostrou-se 

eficiente em ambas pesquisas mencionadas. 

A Figura 1 evidencia os seis questionamentos abordados pelo 5Q1C adaptados por 

Lima (2006). 

 

Figura 1- Matriz 5Q1C Adaptada 

 

Fonte: Lima (2006) 

 

3.4 Ambiente da Pesquisa 
O engenho estudado é um empreendimento familiar de base rural (agroindústria) que 

obteve um relativo sucesso e representatividade local com a produção de cachaça. A empresa 
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Como são 
identificados?



 

 

existe desde o ano de 1994 e localiza-se a seis quilômetros da cidade de Areia – Paraíba, 

nordeste do Brasil. Atualmente sua principal produção é a cachaça. 

Areia é um município localizado na região do Brejo da Paraíba, nordeste do Brasil, a 

122,5 km da capital João Pessoa e está situado sobre o relevo escarpado da serra da 

Borborema, a cerca de 600 metros de altitude. Limita-se geograficamente com os municípios 

de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Alagoinha, Pilões, Remígio, Serraria e Arara e ocupa uma 

área de 269 km². 

Atualmente, o engenho produz 250 mil garrafas (275 ml) de cachaça, seu principal 

produto, por mês, com sua produção limitada a esta quantidade visando a garantia de certos 

padrões de qualidade. Ao todo a empresa emprega 69 funcionários, distribuídos diretamente 

no processo produtivo e em outras atividades de manutenção das instalações e atividades 

rurais. 

 

3.5 Descrição do Processo 

O processo de produção da cachaça pode ser dividido em seis principais etapas: 1- 

colheita, 2- moenda, 3- fermentação, 4- destilação, 5- envelhecimento e, 6- engarrafamento. 

Cada uma dessas etapas pode influenciar no sabor final do produto, portanto, os elementos e 

atividades específicos de cada produtor determinará o sabor e a qualidade do seu produto 

final. Faz-se importante o contínuo controle da qualidade, bem como da eficiência desse 

processo produtivo objetivando a uniformidade do produto e uma redução dos custos a ele 

atrelados.  

O organograma abaixo (Figura -2) especifica os estágios de produção, bem como os 

produtos e subprodutos dele proveniente. Na sequência será realizada uma caracterização de 

cada etapa na tentativa de se identificar os custos ocultos em cada uma. 

Figura 2 – Organograma das etapas de produção da cachaça. 
 

 

Fonte: Autores 



 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Análise dos Dados 

 A análise e identificação dos custos ocultos foi executada seguindo o check-list da 

matriz 5Q1C guiadas para a constatação das 8 variáveis pré-definidas. Realizou-se a 

verificação das mesmas em cada uma das etapas do processo de produção do engenho 

conforme descrito nas subseções abaixo. 

 

4.1.1 Colheita e Transporte da Cana 

Para a produção da cachaça no engenho desta pesquisa, a matéria prima é adquirida de 

produtores locais, estimulando a economia da região. Porém, não há um controle da forma de 

manejo no plantio da cana de açúcar, tão pouco sobre os agrotóxicos que possam ser 

utilizados. As divergentes condições de solo e plantio empregadas por cada fornecedor afetam 

as características do caldo extraído, o que pode modificar as particularidades do produto. 

A colheita da cana-de-açúcar ocorre de modo manual, o corte é feito com a cana crua, 

sem queima, sendo o insumo transportado por caminhões até o local onde será inicializado 

todo o processo da moenda. Uma observação importante nesta etapa é que o tempo máximo 

da colheita até a moagem deverá ser de 24 (vinte e quatro) horas, a partir deste tempo a cana 

de açúcar perde suas características. Percebe-se que, na empresa aqui analisada, não há um 

efetivo controle deste tempo, visto que o agricultor, após realização do corte, somente 

efetuará o transporte de um volume considerável de matéria prima, o que pode demandar um 

tempo superior ao ideal. 

 

 

4.1.2 Moagem 

 Depois de cortada, a cana madura, fresca e limpa é moída, separando-se o caldo do 

bagaço por meio de moenda. A extração do caldo na empresa estudada é obtida através de 

dois conjuntos de moenda, com capacidade de moagem de 100 toneladas de cana/dia. Neste 

estágio deve-se ter um cuidado especial com o isolamento de óleos e graxas do caldo extraído, 

higienização e limpeza diária e constante manutenção. Neste engenho, a produção é continua 

por todo o ano, entretanto, no mês de junho é realizada uma manutenção dos equipamentos, 

funcionando apenas o processo de engarrafamento da bebida envelhecida. 

Aqui também é efetuado o ajuste do teor de açúcar do caldo, de forma a atingir o ponto 

ideal de fermentação (entre 14º e 16º brix), feito com água limpa fornecida por dois poços 

amazonas, bombeada até uma caixa onde passa por um filtro de areia e um clorador e retorna 

à unidade de produção por gravidade. Em seguida, o caldo é limpo por filtração e decantação 

antes de ser levado por gravidade às dornas de fermentação. 

 

4.1.3 Fermentação 

 Neste estágio o caldo descansa por um período aproximado entre 18 e 30 horas em 

dornas de aço inox. Neste momento ocorre a transformação natural dos açucares em álcool 

através da ação das leveduras e o caldo se converte em vinho com graduação alcoólica. O 

engenho desta pesquisa não utiliza nenhuma levedura adicional nesta fase, acontecendo as 

reações químicas pelas substancias já existentes no caldo. A ausência de controle dos 

parâmetros da fermentação é entendida como um fator de qualidade, porém um maior 

controle permitiria a síntese de compostos voláteis de aroma e sabor da bebida e aceleraria o 

processo. 

Constata-se o fim desta fase quando o caldo começa a soltar borbulhas de forma 

uniforme e com cheiro agradável, com leve aroma de frutas. O fermento depositado no fundo 



 

 

da dorna costuma ser reutilizado na próxima fermentação. Quando vazias as dornas são 

higienizadas com água e com cal para evitar contaminação.  Durante a visita constatou-se que 

a área de fermentação se encontrava limpa, ventilada e protegida, e que era lavada duas vezes 

ao dia com detergente clorado. 

 

4.1.4 Destilação 

 Terminada a fermentação, o vinho permanece por mais duas horas dentro da 

dorna antes de descer para o alambique, com a finalidade de propiciar a sedimentação do 

fermento. Isto evita a presença de fermento dentro do destilador, o que afeta a qualidade da 

cachaça e serve para aproveitar o fermento para a próxima carga da dorna.  

Os alambiques utilizados nessa unidade são do tipo chaleira, construído em cobre, 

sendo aquecidos pôr fogo direto, com capacidade para 6.800 litros de cachaça/dia. 

Abastecidos os alambiques, inicia-se o processo de destilação com uma duração de quatro a 

cinco horas e meia, para fazer uma separação dos compostos. Uma fornalha alimentada com o 

bagaço da cana moída aquece a água que percorre as tubulações para aquecer o vinho dentro 

dos alambiques. Toda agua utilizada nesse processo, tanto no aquecimento quanto no 

resfriamento dos vapores de álcool não é descartada, sendo reutilizada para o mesmo fim 

tendo em vista não sofrer contaminação. 

Durante a destilação é feita a separação em três partes: Cabeça - É a primeira fração, 

de cerca de 5% a 10% do destilado total, que contém a maior parte do metanol e parte dos 

aldeídos e álcoois superiores; Coração - A segunda fração, com cerca de 80% do destilado 

total. É a Cachaça; e Cauda - A terceira fração. Corresponde aos cerca de 10% a 15% finais 

do destilado total. Contêm ácidos voláteis e parte dos álcoois superiores, entre outros. A 

cachaça de cabeça misturada com a calda é levada para um depósito para posterior destilação 

em um alambique adaptado para produção de álcool combustível utilizado pelos veículos da 

empresa. 

A visita realizada observou que, nesta etapa, são necessários um mínimo de dois 

funcionários para realizar a operação de um alambique. Contudo, os mesmos poderiam 

efetuar a operação conjunta em mais de um alambique, otimizando o tempo e os custos da 

produção. 

 

4.1.5 Armazenamento e Envelhecimento 

 A cachaça de coração, produzida durante a semana é levada para um depósito 

de dez mil litros para sua homogeneização, onde sofre uma filtragem. Concluída esta etapa, 

leva-se a amostra para o laboratório do próprio Engenho, para as análises básicas de acidez, 

cobre e teor alcoólico.  

Para adquirir boas qualidades sensoriais de aroma e paladar, a cachaça produzida neste 

engenho passa por um processo de envelhecimento em tonéis de madeira de amburana, 

jequitibá ou carvalho. O período de envelhecimento varia entre 6 e 18 meses. Contudo, quanto 

maior o período de envelhecimento, maior o valor agregado da bebida.  

Os fatores relevantes no processo de envelhecimento são a espécie da madeira e sua 

composição química, o tamanho e histórico dos barris, as condições ambientais e o tempo de 

estocagem (Nishimura & Matsuyama, 1989; Philp, 1989; Cantagrel et al., 1990). 

Atenta-se para o fato de que barris novos geralmente irão dar gosto por 3-4 anos, 

depois disso eles ficarão "neutros". O barril irá dar gosto e 'estrutura' mais fortemente e mais 

rapidamente no começo de sua vida.  Isso significa que o tempo de contato da cachaça antes 

que o sabor de madeira seja demais irá aumentar conforme o uso. Diante disto, o engenho 

deveria realizar um maior controle da vida útil dos barris, da forma que poderia reduzir o 



 

 

tempo de armazenamento em barris novos tendo em vista que a bebida nestes atingiria as 

características desejadas mais rapidamente. 

 

4.1.6 Engarrafamento 

 Após o envelhecimento, o produto é acondicionado em embalagens de vidro, através 

de uma enchedoura e posteriormente fechado com tampa metálica ou rolha.  A garrafa de 

vidro utilizada pela empresa é comprada no Estado de São Paulo a um único fornecedor, 

responsável por atender a demanda do país, possibilitando interrupções do envasamento 

devido à falta de vasilhames.  

Na entrevista com os colaboradores foram relatados vários investimentos nos diversos 

setores do engenho, entretanto percebe-se que o engarrafamento é considerado um gargalo 

produtivo. Máquinas obsoletas e semiautomáticas exigem uma maior quantidade de 

funcionários, maior tempo na execução das atividades e uma maior atenção à manutenção das 

mesmas, o que torna esta etapa ineficiente e dispendiosa. 

Grande parte da produção da cachaça é comercializada no Estado da Paraíba, 

atendendo também uma pequena demanda de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os canais 

de distribuição são limitados a seis vendedores exclusivos. A meta de produção estipulada 

pelo proprietário de 250 mil garrafas por mês não é suficiente para atender a demanda, 

também não foi identificado investimentos em marketing ou desenvolvimento de novos 

produtos. 

 

4.2 Identificação dos Custos Ocultos 

 Após a coleta e tabulação dos dados em cada etapa do processo produtivo, iniciou-se o 

rastreamento da incidência dos custos ocultos, a fonte geradora, a frequência, a ordem de 

relevância e as chances de evitabilidade dos mesmos. 

 As fontes geradoras foram diferenciadas em internas e externas. Destaca-se uma maior 

relevância para as fontes internas pela grande quantidade de eventos em quase todas as etapas 

produtivas. Excetua-se da ocorrência de custos ocultos oriundos de fonte internas a etapa da 

colheita, única que sofre uma influência externa que foge do domínio da instituição. 

 A periodicidade dos fatos gerados se dá de forma constante durante as fases de 

produção, assim, os custos ocultos são recorrentes durante o processo conforme detectados. 

Evitou-se aqui distinguir a relevância de tais custos pela indispensabilidade da sua 

quantificação. 

 A Tabela 2 especifica os custos observados em cada setor do processo produtivo além 

do respectivo fato gerador. Verifica-se que das 8 classificações estudadas houve a incidência 

de 6, o que percentualmente representa 75% dos custos rastreados. Esse alto valor revela a 

significância das disfunções dentro desta empresa. 

 

  



 

 

Tabela 2 – Identificação dos Custos Ocultos 

SETOR CUSTO OCULTO FATO GERADOR 

Colheita Não Qualidade • Não há controle da 

matéria prima junto aos 

fornecedores; 

• Não há controle do tempo 

entre a colheita e a 

moagem da cana. 

Moagem Set-up • Setor parado por um mês 

para manutenção. 

Fermentação Espera • Ausência do controle de 

fermentação. 

Destilação Set-up 

Ociosidade 

• Mau uso do tempo dos 

funcionários. 

• Funcionamento parcial da 

capacidade produtiva. 

Armazenamento Estoques • Armazenamento da 

bebida por tempo 

excessivo.  

Engarrafamento Set-up 

Obsolescência 

Não Qualidade 

• Máquinas obsoletas; 

• Retrabalho; 

• Excesso de mão de obra. 

Fonte: Autores 

 

Uma característica importante pode ser relacionada com a não ocorrência das duas 

classificações analisadas (rotatividade de pessoal e acidente de trabalho). Os colaboradores 

relataram como diferencial positivo da empresa o clima organizacional e ambiente de 

trabalho. Esse aspecto pode ser motivado pelos benefícios extra salariais proporcionados pelo 

proprietário e tem influência direta no comportamento dos indivíduos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo objetivou identificar os custos ocultos no setor de agronegócio, através de 

um levantamento em um engenho produtor de cachaça localizado na cidade de Areia no brejo 

paraibano. Para tanto, fez-se um estudo exploratório e descritivo por intermédio de uma 

entrevista semiestruturada e uma visitação in situ. 

A experiência de realização deste estudo aponta para algumas circunstâncias dos 

processos de produção donde se originam determinados custos ocultos. Dada a relevância 

deste tipo de empreendimento para a região, a identificação de tais custos, bem como as 

ineficiências do processo são de suma importância para a saúde financeira e estabilidade 

econômica. 

Dentre as oito classificações de custos definidas para observação, foram identificadas 

em um primeiro momento 6, conforme demonstrado na tabela 2. Tais custos ocultos estão 



 

 

relacionados com disfuncionamentos organizacionais inerentes à estrutura da empresa 

pesquisada e representam perdas para a mesma. Destaca-se a maior ocorrência do set-up 

principalmente relacionado com o mau uso do tempo disponível dos funcionários. Dos demais 

custos identificados, a não qualidade pode afetar de forma significativa a produção da bebida, 

tendo em vista que variações da qualidade são perceptíveis pelos consumidores, ocasionando 

uma redução do consumo e queda do faturamento da empresa.  

Oportunamente, identifica-se uma insuficiência relevante dada pela limitação da 

produção pelo proprietário. A meta estabelecida de 250 mil garrafas não viabiliza a completa 

eficiência produtiva, reduzindo consideravelmente o desempenho e a lucratividade em face 

dos custos fixos. Nesta perspectiva enfatiza-se à analise o custo oculto por ociosidade devido 

à baixa produtividade dos funcionários.  

As constatações sugerem uma revisão do modelo organizacional e gerencial adotado 

pelo engenho (potencialmente pelo emprego das ferramentas propostas nesta pesquisa), na 

tentativa de redução/eliminação desses custos. Ressalta-se aqui, como limitação deste estudo, 

a restrição de acesso às informações de custos e relatórios contábeis, o que impediu a devida 

mensuração. Assim, recomenda-se que pesquisas futuras possam mensurar precisamente seus 

valores, impactos e relevâncias. 
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